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ВСТУП 

Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України на найближчу 

перспективу визначено Концепцією, яка затверджена Міністерством аграрної політики і 

продовольства  і передбачає застосування сучасної методологічної бази та визначає основні 

напрямки удосконалення методики і організації обліку в галузі на сучасній теоретичній основі. 

Вперше на концептуальному рівні застосовано підходи з використанням інституціональної 

теорії та зроблено посилання на принципи фізичної економії, зокрема, біологічні процеси,  які 

ще належить  глибоко опрацьовувати для практичного використання в прикладній економіці. 

Тому наукові  дослідження студентів, окремі результати з яких подаються в пропонованій 

монографії, охоплюють широке коло теоретичних і різні аспекти практичних сторін 

облікової діяльності  та відображають їх  точку зору на ці проблеми.  

Як наголошується у згаданій концепції, визначальна роль аграрного сектору в 

забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки, суспільної стабільності, реалізації 

експортного потенціалу держави, а також специфіка, пов’язана з використанням в 

господарському процесі незамінних природно-біологічних факторів виробництва, ставить 

специфічні вимоги до галузевого бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що має 

проводити достовірну діагностику стану життєво важливих галузей національної 

економіки. 

До специфічних особливостей аграрного сектору економіки, що потребують розробки 

окремих облікових технологій, зокрема, концепцією  визначено: 

- біологічна складова економічного процесу, відповідно до якої саме родючий ґрунт, 

рослина і тварина, біологічні закони, за якими вони існують, визначають технологію побудови 

бухгалтерського обліку. Це зумовлено, насамперед, використанням природного феномену, 

якими є придатні для здійснення сільськогосподарської діяльності землі ─ унікальний, не 

відтворюваний, обмежений в просторі засіб виробництва і предмет праці; 

- соціальна складова і неоціненна суспільна значимість сільськогосподарської продукції, 

що апріорі передбачає орієнтацію аграрного бізнесу не стільки на отримання максимального 

прибутку, як на провадження соціально орієнтованого підприємництва в громадянському 

суспільстві, в основі якого, в першу чергу, лежить задоволення життєвих потреб 

суспільства, забезпечення соціальної стабільності і сталого розвитку сільських громад та 

підвідомчих їм територій; 

-  місія забезпечення продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки світу в умовах 

участі України в Світовій організації торгівлі (далі ─ СОТ), що вимагає здійснення активної 

інформаційної політики, спрямованої на підвищення ефективності і 
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конкурентоспроможності виробництва та реалізацію Україною свого значного аграрного 

експортного потенціалу. 

Без належного інформаційного представлення цих особливостей аграрний сектор, як 

складова національної економіки, не зможе в повній мірі забезпечити збереження та 

примноження унікальних земельних та біологічних ресурсів, інвестиційної привабливості 

суб’єктів господарської діяльності і сільських територій, конкурентоспроможності 

національного аграрного виробництва в світовій господарській системі. 

Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України 

встановлює загальні принципи розвитку і функціонування системи бухгалтерського обліку в 

аграрному секторі економіки України з урахуванням його стратегічного значення для 

забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, соціальної стабільності в Україні і світі. 

Під системою бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України в 

Концепції розуміється сукупність методологічних і методичних засад взаємодії органів 

загальнодержавного і галузевого управління, професійних громадських об’єднань, суб’єктів 

ведення бухгалтерського обліку та користувачів бухгалтерської інформації в процесі 

регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку, передачі і використанні його 

звітних даних. 

До органів загальнодержавного управління в Концепції віднесено державні органи, які 

визначають напрями і стратегію реформування бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні (Кабінет Міністрів України), регулюють питання методології 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні (Міністерство фінансів України), 

використовують інформацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності для виконання 

покладених на них функцій (Державний комітет статистики, органи Державної податкової 

адміністрації України, Державне казначейство України, Державна комісія цінних паперів та 

фондового ринку України тощо). 

До органів галузевого управління в Концепції віднесено Міністерство аграрної політики 

України, Міністерство аграрної політики автономної республіки Крим, головні управління 

агропромислового розвитку обласних і районних держадміністрацій та управління 

промисловості та агропромислового розвитку міста Севастополь.  

Під відомчою аграрною статистикою в Концепції розуміється сукупність правових, 

методологічних та методичних засад організації поглиблених статистичних спостережень 

на запити Міністерства аграрної політики України в тестових суб’єктах господарювання, 

які ведуть бухгалтерський облік та статистичні спостереження в малих формах 

господарювання на селі, що не ведуть бухгалтерського обліку.     
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До професійних громадських об’єднань в Концепції віднесено зареєстровані відповідно 

до Закону України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 року N 2460-XII громадські 

формування, створені для спільної реалізації громадянами своїх професійних інтересів з 

питань фінансів, обліку та аудиту в галузях агропромислового комплексу.  

До суб'єктів ведення бухгалтерського обліку в Концепції віднесено всі юридичні особи, 

включаючи суб’єктів малого підприємництва, створені відповідно до законодавства України, 

незалежно від організаційно-правових форм господарювання і форм власності, а також 

представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську 

діяльність в аграрному секторі економіки (далі ─ підприємства), які зобов’язані вести 

бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. 

До приватних користувачів бухгалтерської інформації віднесено зовнішніх та 

внутрішніх користувачів, які не мають державного статусу та статусу місцевого 

самоврядування, зокрема власників підприємств недержавної форми власності, найнятих 

ними управлінців, приватних інвесторів, кредиторів та інших приватних осіб, що 

використовують дані бухгалтерської звітності для прийняття управлінських, фінансових, 

інвестиційних та інших рішень. 

Наведені вище положення концепції конкретизують наукові і практичні підходи до 

наукового аналізу стану бухгалтерського обліку в галузі та уточнюють окреслення наявних в 

цій сфері  проблем його розвитку.  

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція, полягають в об’єктивному та 

суб’єктивному послабленні інформаційної системи, якою є бухгалтерський облік на 

галузевому рівні управління, обмеженості його можливостей в забезпеченні 

конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств, в збереженні та примноженні 

фізичного, інтелектуального, соціального капіталу аграрних підприємств та сільських 

територій в умовах глобалізації економіки та членства України в СОТ. Тому у своїх 

дослідженнях студенти намагались осмислити ці проблеми та знайти можливі напрями їх 

вирішення.  

Як видно з концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки 

України, вона  спрямована на вирішення наступних проблем: 

 необхідності відображення в бухгалтерському обліку унікального земельного, 

біологічного та інтелектуального капіталу вітчизняної аграрної галузі як природного ресурсу 

планетарного значення, національного багатства та господарського активу аграрних 

підприємств, в тому числі з використання наукових положень теорії фізичної економії; 

 необхідності посилення системи інформаційного забезпечення органів 

галузевого управління, що пов’язані із втратою бухгалтерським обліком позицій в галузевій 
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інформаційній системі через законодавче ігнорування впливу галузевого управління на 

формування методології обліку та звітності в агропромисловому виробництві (далі – АПВ), 

надання пріоритетності інформації із статистичних спостережень, що обмежує реалізацію 

ефективної аграрної політики та перешкоджає розвитку економічної роботи на 

підприємствах. 

 Недостатності методологічних та методичних розробок із забезпечення 

економічної роботи на підприємствах аграрного сектору економіки, що включає: 

- необхідність  затвердження галузевих стандартів бухгалтерського обліку; 

-  посилення впливу на організацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 

підприємств шляхом розробки і затвердження в нормативному порядку 

методологічних засад і єдиних методик відображення і аналізу економічної 

інформації;  

- усунення на методологічному та методичному рівнях розбіжностей, які призводять 

до непорівнянності інформації про витрати, доходи, собівартість та фінансовий 

результат у бухгалтерській, податковій та статистичній звітності. 

- невиправданого зменшення чисельності служб бухгалтерського обліку в системі 

управлінь агропромислового розвитку обласних та районних держадміністрацій  , 

переорієнтації їх роботи переважно на забезпечення загальних процедур державного 

управління; недостатності фінансування науково-методичного та інформаційно-

консультативного забезпечення підприємств галузі, системи перепідготовки кадрів, 

що послаблює кадровий бухгалтерський потенціал галузі та не забезпечує здатність 

системи оперативно підвищувати професійність бухгалтерів та якість їх роботи. 

- необхідності посилення інформаційного забезпечення процесу становлення і розвитку 

соціально-орієнтованої економіки та громадянського суспільства, на перешкоді чому 

стоїть комерційна таємниця і самоусунення великих підприємств-холдингів від 

вирішення соціальних питань громад, на території яких здійснюється господарська 

діяльність. Головними невирішеними питаннями  в цьому є: запровадження, без 

належної адаптації, міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) в 

діяльності підприємств агропромислового виробництва, що обмежує отримання від 

них бухгалтерської інформації для проведення ефективної аграрної політики та 

розвитку сільськогосподарського виробництва і сільських територій; недостатня 

державна увага реформуванню галузевого бухгалтерського обліку в контексті 

здійснення інших кардинальних реформ в аграрному секторі економіки; 

недостатність методико-методологічних напрацювань з інформаційного 

забезпечення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору економіки 
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та сільських територій; відсутність системи контролю за дотриманням 

підприємствами методології бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної 

звітності. 

 Досліджуючи  шляхи і  напрями удосконалення галузевої системи бухгалтерського 

обліку та звітності, студентські наукові дослідження базувались на місії Концепції, що 

визначає облік у якості  ключового інформаційного інституту в забезпеченні 

конкурентоспроможності сільського господарства, вирішенні продовольчих, енергетичних 

та екологічних проблем, реалізації національних споживчих та соціальних інтересів в умовах 

участі в СОТ та запровадженні законодавства Європейського Союзу  

Відповідно до цього удосконалення обліку повинно базуватись  на принципах: 

- узгодженості суспільних та приватних інтересів, щодо комерційної таємниці на 

інформацію бухгалтерського обліку та звітності, що використовує грошовий вимірник; 

-  пріоритетності національних інтересів при урахуванні вимог міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

-  посилення ролі галузевого регулювання у сфері бухгалтерського обліку та звітності в 

контексті удосконалення державного регулювання; 

- відповідальності галузевого управління за стан методології та організацію 

бухгалтерського обліку в аграрній галузі; 

- врахування галузевої специфіки при розробці методологічних засад бухгалтерського 

обліку і звітності (відображення фізичного і інтелектуального капіталу, біологічних активів, 

запровадження інших галузевих стандартів); 

- єдиних методико-методологічних підходів до формування облікової політики аграрних 

підприємств;   

- єдиних засад формування інформації про фінансово-господарську діяльність 

підприємств аграрного сектору економіки; 

- ієрархічної вертикалі при побудові галузевої підсистеми подання та узагальнення 

бухгалтерської інформації; 

- забезпечення складання податкових звітів та статистичних спостережень, що 

використовують грошовий вимірник, на основі даних бухгалтерського обліку; 

- пріоритетності ринкової оцінки активів підприємств аграрного сектору, обіг цінних 

паперів яких здійснюється на регульованих ринках і тих, що виходять на міжнародні ринки 

капіталів, а для інших суб’єктів господарювання за їх власним рішенням, включаючи 

можливості оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; 

- оптимального задоволення в економічній інформації інституційних запитів держави, 

органів місцевої влади і громад, власників, менеджерів та інвесторів.  



ВСТУП 
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Зміст концепції послужив відправною точкою в наукових  дослідженнях студентів та 

став критерієм оцінки  результатів їх творчих пошуків,  Не в кожній роботі, що за формою є 

радше окремим економічним есе,  вдавалось досягнути належної глибини теоретичного 

осмислення, чітко визначити межі об’єкту наукового аналізу чи  проаналізувати характерні 

особливості або причини проблем. Проте всі включені в монографію  наукові роботи є 

результатом дослідницької роботи в студентиьских наукових гуртках і  свідчать про добрий 

рівень теоретичної підготовки  студентів та їх вміння зосередити свої зусилля на пошуках 

шляхів вирішення проблем в сфері облікової діяльності, що дозволяє  сподіватись на  

доброзичливе ставлення читачів до оцінки проведеної роботи.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ   БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

Питання розвитку бухгалтерського обліку, відповідно до умов сьогодення 

та перспективного розвитку економіки нашої країни, завжди було, є і буде 

актуальним. 

На сучасному етапі трансформація економіко-правового середовища, курс 

на ринкові та інтеграційні перетворення супроводжуються реформуванням 

бухгалтерського обліку. Проведення заходів з реформування обліку потребує 

перегляду та оновлення нормативно-методичної бази. Тому зараз нагальним 

завданням стали розробка й адекватне застосування такої методології 

бухгалтерського обліку і звітності, що відповідає міжнародним стандартам, які, в 

свою чергу, є найбільш уніфікованими вимогами до організації та ведення 

бухгалтерського обліку й орієнтовані на зближення національних систем обліку 

до міжнародних стандартів. 

Особливу увагу сьогодні викликають питання впровадження в практику 

міжнародних стандартів фінансової звітності, обліку землі і земельних відносин, 

обліку нематеріальних активів, обліку трансакційних витрат, спрощення і 

наближення податкового обліку до фінансового, обліку оренди і лізингових 

операцій. 
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СУТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ЙОГО В ОБЛІКУ 

Бабій Юлія  

Львівський національний аграрний університет 

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

Анотація. В статті розглянуто аспекти обліку франчайзингових операцій в Україні. 

Визначено основні об’єкти обліку франчайзингу. Розглянуто відображення в системі обліку 

операцій франчайзингу у франчайзі та франчайзері. Запропоновано умови щодо розвитку 

франчайзингу в Україні.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, нематеріальний актив, торгова марка, роялті, 

франчайзинг, франчайзер, франчайзі, франшиза. 

Постановка проблеми. Найбільш відомими франчайзерами у світі є 

McDonald's, Xerox, Coca-Cola,  Ford,  Hilton,  Zinger,  Kentucky  FriedChicken, 

 Perkits Yogurt,  Great AmericanCookie,  HollidayInn,  Kodak,  Benetton,  PepsiCo,  в 

Україні - ТМ «ПіццаЧелентано», Форнетті, Дім кави, Картопляна хата, ТМ 

«Михайло Воронін», Джинси Суперціна, ТМ «ZARINA», Галопом по Європам, 

Наша ряба тощо.  

Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу як бізнес-концепції 

розглядали у своїх працях зарубіжні та вітчизняні вчені і практики: Широбокова 

Н.М., Шкромада В.В., Кошелеві Є.Г., Ляшенко В.І., Анін В.І., Дідик М.Ж., 

Козаченко М.П. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Рішення багатьох економічних проблем 

вимагає нових економічних механізмів. Одним з таких механізмів є 

франчайзинг. Можна стверджувати, що франчайзинг в даний час - єдиний 

відомий інструмент, що дозволяє підвищити ефективність малого бізнесу. Він 

дає можливість об'єднати переваги малого та великого бізнесу. 

Для економіки України франчайзинг є відносно новим та актуальним 

явищем, у той час як у розвинутих країнах, він сторіччями практикувався як 

засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Xerox&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ford
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilton&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinger&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kentucky_Fried_Chicken&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkits_Yogurt&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_American_Cookie&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Holliday_Inn&action=edit&redlink=1
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Франчайзер (франшизіар) - це компанія, що видає ліцензію або передає в 

право користування свій товарний знак, ноу-хау й операційні системи. 

Франчайзер створює успішний  продукт чи послуги, досліджує і розвиває бізнес, 

витрачає гроші на просування бізнесу, створює гарну репутацію і пізнаваний 

імідж (так званий «бренднейм»).  

У п. 17 П(С)БО 8  зазначається, що первісна вартість нематеріального 

активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, 

прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням 

цього нематеріального активу і доведенням його до стану придатності для 

використання за призначенням. Така операція здійснюється проведенням Д-т 154 

К-т 281, 661 і рахунка 65, а потім — Д-т 124 і К-т 154. Це випливає з Інструкції 

№291, де зазначено: 

1) на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» 

відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними 

силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи»; 

2) на субрахунку 124 «Права на об'єкти промислової власності» ведеться 

облік наявності прав на об'єкти промислової власності (права на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау тощо). - 

Таким чином, суму своїх витрат на створення ноу-хау франчайзер повинен 

зарахувати на баланс. А от на вартість створення торгової марки в обліку 

франчайзера чекає інша «доля». У п. 9 П(С)БО 8 прямо зазначено, що витрати на 

створення торгових марок (товарних знаків) не визнаються активом, а 

підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони 

були здійснені. Але який субрахунок слід дебетувати? Субрахунок 941 «Витрати 

на дослідження і розробки» тут не підійде, оскільки на ньому, згідно з 

Інструкцією №291, ведеться облік вартості розробок, якщо вони відповідають 

вимогам П(С)БО 8, тоді як створення бренду неможливо підвести під 

вищезазначене визначення розробок. Проте немає сумнівів, що торгова марка 

має для збуту продукції та надання послуг таке ж значення, що й відповідна 

реклама. Тому тут буде використовуватися Д-т 93 «Витрати на збут». 
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Що ж стосується франчизи, то у момент надання права користування своїми 

нематеріальними активами франчайзер отримує довгострокове право грошової 

вимоги до франчайзі, оскільки загальна сума й кінцевий термін цієї вимоги 

відомі сторонам так само, як суми і дати проміжних платежів. Таким чином, з 

самого початку дії договору активи франчайзера збільшуються на суму 

довгострокової дебіторської заборгованості франчайзі, що й відображається за 

дебетом рахунка 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи» (субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість»). 

Оскільки заборгованість франчайзі зі сплати франшизи погашатиметься 

частковими платежами протягом тривалого терміну, то довгостроковому активу, 

що виник, в обліку франчайзера має відповідати нарахування доходів майбутніх 

періодів за кредитом рахунка 69. 

Дохід від надання франшизи, що нараховується за звітний період, 

франчайзер повинен відображати проведенням Д-т 69 К-т 719. При цьому 

поточну дебіторську заборгованість з оплати франшизи не можна обліковувати 

за дебетом рахунка 36 (оскільки франчайзі — не замовник послуг). Логічним 

буде проведення Д-т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» К-т 183. 

Оскільки відповідно до Інструкції №291 на субрахунку 373 ведеться облік 

нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню. 

(Натомість попередній запис Д-т 377 — з подальшим записом Д-т 373 К-т 377 — 

буде практично недоцільним, тобто зайвим.) 

Франчайзі (франшизіат) - це людина або компанія, що купує у 

франчайзера можливість навчання і отримання допомоги при створенні бізнесу і 

виплачує сервісну плату (роялті) за використання товарного знаку, ноу-хау і 

системи ведення робіт франчайзера. Із наперед визначеною загальною вартістю 

отриманої франшизи (привілей у користуванні торговими марками і ноу-хау 

франчайзера), франшизоотримувач повинен враховувати як нематеріальний 

актив на балансовому субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи» (за 

вирахуванням ПДВ).  
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Для обліку прав на використання привілеїв  передбачається субрахунок 127. 

Цей субрахунок дебетується в кореспонденції з кредитом рахунка 55 «Інші 

довгострокові зобов'язання», оскільки маємо довгострокове платіжне 

зобов'язання франчайзі, яке, як і всі зобов'язання, визнається, якщо його оцінка 

може бути достовірно визначена і є вірогідність зменшення економічних вигід у 

майбутньому внаслідок його погашення (п. 5 П(С)БО 11). Важливим є також 

те,що тут відразу дебетується субрахунок 127, тобто минаючи субрахунок 154 

«Придбання (створення) нематеріальних активів», оскільки франчайзі в цьому 

разі отримує саме право користування чужою торговою маркою, а не набуває її у 

власність і не створює своїми (або чужими) силами. 

Якщо ж виплати роялті ґрунтуються на договірному відсотку від торгової 

виручки франчайзі, то облік ведеться без використання рахунків 127 і 55, 

оскільки загальна вартість франшизи апріорі не відома. Витрати на виплату 

«плаваючих» роялті нараховуються після закінчення кожного місяця 

проведенням Д-т 93 К-т 685 (сума за вирахуванням ПДВ). 

Основні напрямки франчайзигну - це, в першу чергу, послуги з 

обслуговування споживачів: прибирання, миття, ремонт, доставка квитків, 

туризм, бронювання готелів, здача приміщень в оренду, організація дозвілля.  

По-друге - це послуги для бізнесу, а саме доставка витратних матеріалів, 

копіювальні послуги, поліграфія, візитки, послуги із зберігання, упорядкування й 

архівація документів, обслуговування техніки, заправка картриджів, виконання 

частини робіт з аутсорсингу, навчання лінійного персоналу базових знань та ін.  

Сьогодні франчайзинг в Україні не набув широкого поширення, хоча 

потенційні можливості його впровадження досить широкі. 

Згідно відомостей Української асоціації франчайзингу та компанії 

TeamVision у 2010 р. ринок франчайзингу в Україні не може розглядатися як 

розвинений, проте він характеризувався доволі стрімкими темпами росту: 

1) помітно збільшилась кількість франчайзерів: з 301 до 380 за рік; 

2) зросла кількість точок в мережевому бізнесі:  із 18170 до 33631; 

3) відбулось охоплення 92 галузей економічної активності; 
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4) з'явився новий сегмент мережевого та франчайзингового бізнесу. 

Щодо проблем франчайзингу, слід зазначити, що франчайзинг має широкі 

 перспективні можливості для розвитку в Україні. Проте для їх реалізації 

необхідно створити певні умови, а саме: 

1) Включити системи розвитку франчайзингу в урядову програму підтримки 

малого підприємництва. 

2) Створити систему податкових пільг для франчайзі, особливо на 

початковому етапі розвитку франчайзингової системи. 

3) Надати можливість застосування франчайзі спрощеної системи 

бухгалтерського обліку. 

4) Створити мережу навчально-консультаційних центрів з франчайзингу, не 

тільки в найбільших містах, але й по всій країні. 

Висновки і пропозиції.  Франчайзинг у своєму розвитку пройшов довгий 

шлях вдосконалення у всьому світі, проте для економіки України він є досить 

новим явищем. Для розв'язання проблем розвитку договору франчайзингу в 

Україні необхідно зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття Закону України 

"Про франчайзинг", де передбачити переддоговірне регулювання відносин між 

франчайзером і франчайзі, особливості правового регулювання товарного, 

виробничого, ділового франчайзингів, доречно передбачити існування 

регіонального франчайзингу і франчайзингу, що розвивається.  Комплексне 

вирішення економічних, організаційно-правових, соціально-психологічних та 

навчальних проблем дасть змогу  вільного розвитку франчайзингу на теренах 

України. 
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Анотація. Розглянуто особливості бухгалтерського обліку на малих підприємствах в Україні. 
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Постановка проблеми. Важливою складовою на шляху створення 

конкурентоздатної ринкової економічної системи в Україні є становлення та 

функціонування сучасного малого підприємництва. Саме суб’єкти малого 

бізнесу за умови обмежених фінансових ресурсів не потребують великого 

стартового капіталу та більш здатні стимулювати структурну перебудову 

економіки. Проте, невідповідність норм та ведення бухгалтерського обліку і 

податкових розрахунків додають незручностей в роботі бухгалтерії на малих 

підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи організацію бухгалтерського 

обліку на підприємствах малого бізнесу, можна виділити такі головні проблеми: 

- неповнота, неоднозначність та суперечність чинної нормативно-

правової бази; 

- невизначеність податкового законодавства щодо малого бізнесу як 

специфічного сектору економіки; 

- значні адміністративні бар’єри (реєстрація, ліцензування, сертифікація); 

- складна система обліку та звітності; 
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- складність застосування окремих П(С)БО та формування облікової 

політики малого підприємства; 

- слабка підтримка системи фінансування й кредитування малого бізнесу 

[2].  

Важливою проблемою є і те, що традиційна система організації 

бухгалтерського обліку на малих підприємствах є неможливою, оскільки вона 

надто громіздка і трудомістка. Облік повинен бути максимально скорочений 

і спрощений, оскільки, як правило, тут немає чисельного штату працівників, які б 

займались виключно веденням обліку. Частковому вирішенню цієї проблеми 

сприяє можливість використання програми 1С: Підприємство 7.7 Набір для 

малих підприємств, яка являє собою систему прикладних рішень, побудованих 

по єдиних принципах і на єдиній технологічній платформі. Проте, спрощення та 

скорочення обліку на малому підприємстві можливе до певної межі, яка 

забезпечує виконання його інформаційної та контрольної функцій. У зв’язку з 

цим доцільно забезпечити діючі вимоги щодо організації обліку, визначені 

нормативними актами, які регулюють облік коштів, основних і оборотних 

засобів, розрахунків, витрат виробництва, наявності та руху продукції, реалізації 

товарів (робіт, послуг), визначення собівартості і результатів фінансово-

господарської діяльності. Таким чином, на малих підприємствах також 

необхідно керуватись вимогами практично всіх затверджених Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, а не тільки П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» [1]. 

Спрощення системи обліку для малих підприємств сьогодні є досить 

актуальною і потребує негайного вирішення. Таку необхідність можна 

пояснити тим, що облік на малих підприємствах України визначається П(С)БО, 

які в однаковому обсязі застосовуються і великими підприємствами. Оскільки 

облікова чисельність персоналу та валовий дохід від реалізації продукції є 

невеликими, то це зумовлює необхідність використання спрощених підходів для 

обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та обчислення фінансових 

результатів. Враховуючи зміни які внесено вищевказаним Законом слід 
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зауважити, що бухгалтерський облік так і не став єдиним обліком на теренах 

Українського податкового простору, оскільки, навіть при сплаті єдиного 

податку, що передбачає ведення спрощеного бухгалтерського обліку, 

юридичним та фізичним особам неодмінно доведеться вести податковий облік, 

особливості якого спричинені порядком обчислення об’єкта оподаткування. 

Висновки і пропозиції. Отже, в процесі дослідження ми дійшли висновку, 

що, з одного боку, необхідно впровадити бухгалтерський облік на малих 

підприємствах, які обліку майже зовсім не ведуть, в тій частині, в якій це 

доцільно і потрібно. А саме: вести облік всіх без винятку об'єктів, які є у 

власності підприємства; вести не лише «формальний» облік для податкової, а й 

реальний, тобто такий, що відображає дійсний стан справ на підприємстві. 

З іншого боку, треба шукати можливості для спрощення бухгалтерського 

обліку окремих господарських процесів і явищ з метою економії часу і сил 

власників та залучення вказаних ресурсів до розробки ефективнішої стратегії 

управління підприємством. Йдеться про те, що дрібному власнику недоцільно 

визначати фінансовий результат шляхом поетапного віднесення тих чи інших сум 

витрат та доходів за видами діяльності на відповідні рахунки та подальшого їх 

списання в кінці звітного періоду.  
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення ключовим чинником успіху є 

володіння інтелектуальними ресурсами та їх ефективне використання. Головним 

джерелом зростання вартості в сучасних умовах господарювання стає 

інтелектуальний капітал. Інтелектуальний капітал – це основа майбутнього росту 

підприємства, яка дає змогу економити техніку, заощаджувати кошти і 

матеріальні засоби, вивільняти фінанси, підвищувати життєздатність учасників 

економічного процесу [1,с.115]. Як наслідок спостерігається тенденція зростання 

розриву між ринковою і балансовою вартістю капіталу підприємств, що 

призводить до появи особливої економічної та бухгалтерської категорії – 

гудвілу. Разом з тим залишається актуальною низка проблем – оцінка гудвілу та 

відображення його в обліку і звітності, визнання гудвілу активом, амортизація.  

Виклад основного матеріалу. У дослідженнях Мельник Л.Ю. поняття 

«гудвіл» трактується як актив, що знаходиться у складі нематеріальних активів 

підприємства, немає матеріальної форми, не відокремлений від підприємства, 

вартість якого змінюється залежно від ринкових умов та здатний приносити 

додаткові економічні вигоди» [2, с. 5]. Автор доводить, що гудвіл може виникати 

внаслідок таких чинників, як вигідне територіальне розміщення компанії, 

виникнення несприятливих умов діяльності для конкурентів, пільгові умови 

оподаткування, наявність стабільних покупців, рівень цін на товари і послуги 

тощо. Однак в обліку цей актив виникає лише під час продажу компанії і 

з’являється в балансі покупця. Об’єднуючим моментом усіх наукових пошуків 
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[1-4] є визнання вченими гудвілу як нематеріального активу підприємства. Ця 

теза повинна стати ключовою у формування методики обліку гудвілу. 

У вітчизняній практиці термін «гудвіл» використовують під час купівлі- 

продажу підприємств. Виділяють позитивний і негативний гудвіл. Позитивний 

гудвіл є ціною, яку покупець готовий заплатити за підприємство, що 

придбавається, понад його справедливу вартість. Гудвіл, що виникає в результаті 

придбання, є виплатою, яку провадить покупець в очікуванні майбутніх 

економічних вигод. Тобто покупець готовий зараз переплатити, розраховуючи на 

те, що надалі така переплата повністю виправдає та окупить себе. Покупець 

платить не тільки за різні активи, в тому числі нематеріальні, а й за спеціально 

навчених людей, здатних ефективно працювати і збільшувати прибуток 

купленого підприємства [4, с. 387]. 

Відповідно до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» негативний гудвіл – це 

перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних 

ідентифікованих активів та зобов'язань над вартістю придбання на дату 

придбання. Інакше кажучи, негативний гудвіл виникає, якщо на дату придбання 

справедлива ціна (ринкова вартість) є меншою за фактично сплачену покупцем. 

При цьому негативний гудвіл свідчить про регресивну ділову репутацію 

підприємства, що продається.  

Затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих 

активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і 

господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами 

державної, комунальної власності  від 19.12.2006 р.  №1213 [5]покликало за 

собою зміни в П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», у Плані рахунків та 

Інструкції про його застосування. Зокрема, в Плані рахунків назву рахунка 19 

викладено у новій редакції «Гудвіл». До нього передбачено вже лише два 

субрахунки: 191 «Гудвіл при придбанні» та 193 «Гудвіл при приватизації 

(корпоратизації)». Субрахунок 192 «Негативний гудвіл» виключено. Згідно 

Інструкції №291 за дебетом субрахунку 191 «Гудвіл при придбанні» 

відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого 
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підприємства, за кредитом – втрати від зменшення корисності гудвілу і сума 

списаного гудвілу. Також слід пам’ятати, що згідно П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств» (п. 13) негативний гудвіл взагалі не визнається та не 

відображається в обліку, оскільки у випадку появи негативної різниці, вона 

безпосередньо визнається доходом.  

Як уже зазначалось, особливості обліку та списання гудвілу   підприємствами 

визначаються Положенням № 1213. Тому гудвіл, який виник у процесі 

приватизації (корпоратизації), не амортизується. Він повністю або частково 

може бути списаний за рішенням уповноваженого органу з відображенням за 

дебетом рахунку 45 «Вилучений  капітал» та кредитом  рахунку 19 «Гудвіл»  

(рис. 1). Після внесення змін до установчих документів щодо зменшення розміру 

статутного  капіталу  підприємства на вартість списаного гудвілу роблять запис 

за дебетом рахунку 40 «Статутний капітал» та кредитом рахунку 45 «Вилучений 

капітал». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Роз’яснення схеми: 

1. Перераховано грошові кошти за придбаний майновий комплекс. 

2. Прийнято на баланс кредиторську заборгованість придбаного підприємства. 

3. Зараховано на баланс майно придбаного підприємства:основні засоби; запаси;    

              дебіторську заборгованість. 

4. Відображено позитивний гудвіл, що виник при придбанні. 

5. Списання гудвілу 

6. Проведено залік заборгованостей. 

 

Рис. 1. Порядок відображення гудвілу в системі рахунків   

бухгалтерського обліку 
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Висновки та пропозиції. Таким чином, можна стверджувати, що у 

вітчизняній та міжнародній практиці існує достатньо широка варіативність 

обліку гудвілу. З позицій трактування сутності, визнання активом, амортизації, 

відображення в обліку та звітності, гудвіл являється однією з найскладніших  

бухгалтерських категорій. Разом з тим бухгалтерський підхід є достатньо 

звуженим, оскільки передбачає розуміння гудвілу лише при придбанні або 

приватизації (корпоратизації). Сьогодні за П(С)БО 19 гудвіл – це лише 

перевищення вартості придбання над відповідною часткою покупця. На нашу 

думку, гудвіл все ж таки є різницею між вартістю придбання та відповідною 

часткою покупця, що призводить до одного з двох варіантів – позитивного та 

негативного. Як наслідок, у бухгалтерії повинні відображатись два види гудвілу 

– позитивний та негативний.  
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НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 
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Анотація. Стаття присвячена проблемам обліку витрат на створення та 

експлуатацію веб-сайта як нематеріального активу підприємства. Запропоновано 

рекомендації зазначених витрат залежно від ролі веб-сайту в діяльності підприємства. 

Ключові слова: нематеріальний актив, веб - сайт, Інтернет, доменне ім’я. 

Постановка проблеми. В сучасному світі дуже важко уявити існування 

простої людини і суб’єкта господарювання без Інтернету. Оскільки суб’єкти 

господарювання  використовують у своїй діяльності можливості цього ресурсу 

такі як веб-сайт, питання обліку залишається досить актуальним та дискусійним. 

Зокрема тому, що в українському законодавстві відсутні чіткі рекомендації щодо 

цього питання, а грошові кошти пов’язані із створенням та використанням веб-

сайтів досить вагомі. 

Виклад основного матеріалу. Інтернет-сайт (веб-сайт) — сукупність 

програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом 

з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта 

і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних 

ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет [1] .  

     Основними складовими веб-сайту є: 

- програмні засоби, які забезпечують функціонування сайту. Права 

власності на ці засоби, як правило, не належать власникові сайту;  

- адреса в мережі Інтернет, якою є доменне ім’я , яке може повністю або 

частково співпадати з фірмовою назвою чи торговельною маркою суб’єкта 

господарювання; 

- інформаційне наповнення, яке представляє собою різноманітні види 

інформації про господарюючого суб’єкта, його діяльність, продукцію, послуги 

тощо. 
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    Українське законодавство в частині регулювання обліку поки жодним 

чином не визначає порядок обліку витрат на створення та користування веб-

сайтом. Практикуючим бухгалтерам вітчизняних підприємств не заборонено 

користуватись міжнародною законодавчою базою, яка містить дуже вагомий 

нормативний документ щодо цього питання, а саме Тлумачення 32 Постійного 

комітету з тлумачень «Нематеріальні активи — витрати на Інтернет сайт». 

Відповідно до зазначеного документа веб-сайт, який з’явився  в результаті 

розробки, буде визнаватись нематеріальним активом, якщо відповідатиме всім 

ознакам нематеріального активу. 

    Найважчим щодо відповідності із критеріїв є генерування економічних 

вигід. Саме тому в даному тлумаченні 32 наведено приклад яким чином 

підприємство може отримувати зазначені вигоди: веб-сайт виконує функції 

Інтернет - магазині. Зазначений документ розмежовує процедуру обліку залежно 

від етапів створення веб-сайту. Витрати понесені при етапі планування, який 

включає в себе вивчення комерційної необхідності, визначення параметрів та 

цілей, оцінку альтернатив і вибір остаточного варіанту та прирівнюється до 

етапу дослідження , будуть включені до складу поточних витрат. Всі наступні 

етапи, які включають одержання доменного імені, розробку програмного 

забезпечення, встановлення розроблених додатків; дизайн зовнішнього вигляду 

Інтернет - сторінок та розробку змісту (створення, закупівля, підготовка й 

завантаження інформації текстового і графічного характеру на Інтернет-сайт),  

прирівнюються до етапу розробки нематеріального активу та формують первісну 

вартість такого активу. Витрати понесені для реклами та просування продукції 

не можуть бути складовою вартості веб-сайта як нематеріального активу [2] . 

    Всі витрати протягом етапу розробки веб-сайту обліковуються на 

рахунку        154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», а в момент 

введення сайту в експлуатацію будуть переведені з капітальних інвестицій в 

нематеріальні активи по дебету рахунку 12 «Нематеріальні активи». Але 

Тлумачення 32 Постійного комітету з тлумачень «Нематеріальні активи — 

витрати на Інтернет сайт» містить один недолік – він регулює питання лише 
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створеного власними силами об’єкта нематеріального активу — Інтернет-сайту. 

Отже, питання щодо обліку Інтернет-сайту створеного на замовлення 

залишається неврегульованим. Але якщо подумати, то можна розмежувати 

витрати на стадії дослідження, яку як правило підприємство проводить власними 

силами; витрати на розробку (витрати сплачені розробнику сайту), виділивши 

витрати, які можна прирівняти на рекламу та просування продукції на ринок. 

Останні як правило будуть понесені при підготовці інформації, яка надається 

підприємством-замовником розробнику з метою розміщення на сайті. 

    Визначивши веб-сайт об’єктом нематеріальних активів бухгалтер 

повинен визначитись із групою нематеріальних активів. Можна сказати, що веб 

–сайт найбільше відповідає сутності твору як об’єкта авторського права. Закон 

України «Про авторське право і суміжні права» не містить визначення веб-сайту, 

проте перелік творів є невичерпним — пункт 17 статті 1 визначає наявність 

інших творів. [3] Отже підприємство може обліковувати право на веб-сайт у 

групі об’єктів авторських прав на рахунку           125 «Авторське право та 

суміжні з ним права». 

    Пунктом 18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи» визначено, що первісна вартість нематеріальних активів 

збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних 

активів і підвищення їх можливостей та строку використання, які сприятимуть 

збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. [4] 

    Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для 

використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх 

економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат 

звітного періоду. 

      Висновки і пропозиції. Виходячи з вище викладеного можна зробити 

висновок, що облік витрат на створення та експлуатацію веб-сайту, як 

нематеріального активу для підприємства, необхідно вести враховуючи наступні 

рекомендації: 
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- Інтернет-сайт буде визнаватись нематеріальним активом, якщо 

відповідатиме всім критеріям визнання цього виду активу, і 

оприбутковуватиметься за первісною вартістю, яку становлять витрати на 

розробку сайту; 

- витрати на обслуговування в період експлуатації веб-сайту повинні 

обліковуватись відповідно до вимог П(С)БО 8. В іншому випадку це будуть 

витрати поточного року. 
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Анотація. У даній статті розглядається проблема зарахування землі 

сільськогосподарського призначення до власного капіталу, визнання земельних ресурсів 
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Постановка проблеми. Земельні ресурси для людини є одними з 

найважливіших серед інших природних ресурсів, а сільськогосподарські угіддя, 

в більшості, розглядаються як скарб і джерело багатства нації. Тому питання 

необхідності відображення в бухгалтерському обліку земель 

сільськогосподарського призначення актуалізувалися через обговорення 
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можливості купівлі-продажу сільськогосподарських угідь, що автоматично 

переводить їх у статус об’єкта бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Історія розвитку економічної науки засвідчує 

існування різних підходів до визначення сутності і структури капіталу. На різних 

стадіях суспільного виробництва капітал розглядався економістами як майно, 

нагромаджене багатство, вартість, що приносить додаткову вартість тощо. 

В сучасній економічній літературі досить часто говориться про землю як 

капітал, або про «земельний капітал». Стосовно земель сільськогосподарського 

призначення мова йде про «аграрний капітал» та необхідність його включення в 

господарський обіг і відображення в балансах аграрних підприємств.  

  Включення землі як аграрного капіталу в господарський обіг пов’язують 

переважно з наявністю у неї грошової оцінки та можливістю її купівлі-продажу, 

тобто з функціонуванням у якості товару. Не відображення в бухгалтерському 

обліку сільськогосподарських земель зумовлено історично і набуло  значної 

актуальності у період незалежності України. 

Вивчення та узагальнення наукових думок з цього питання  дозволяє  

стверджувати, що включення землі в господарський оборот не пов’язано ні з 

наявністю у неї грошової оцінки, ні з наявністю у господарюючого суб’єкта 

права власності на неї, а виключно з виконанням землею функцій засобу 

виробництва. Мова йде в цьому випадку про встановлення так званого 

економічного права власності на об’єкт та результати його використання. 

Щодо бухгалтерського обліку, то поняття капіталу в ньому суттєво 

відрізняється від загальноекономічного його тлумачення. Перш за все, в обліку 

оперують поняттям власного капіталу. Використання слова «власний» свідчить 

про те, що мова йде про привласнення. При цьому мова йде про привласнення не 

тільки об’єкта, а й економічних результатів від його використання. 

На нашу думку, частиною капіталу підприємства земля може бути, лише за 

наявності права власності у господарюючого суб’єкта на неї. Юридичне право 

власності дає можливість розпоряджатись даним активом, наприклад, змінювати 
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власника шляхом купівлі-продажу або обміну на інші активи. Все це є можливим 

за умови наявності активного ринку земельних ресурсів в країні. 

Відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

під власним капіталом слід розуміти частину в активах підприємств, що 

залишається після вирахування його зобов’язань [1, п.49; 2]. Капітал при цьому 

вважається синонімом чистих активів. Таке розуміння власного капіталу 

відповідає фінансовій концепції капіталу, яка прийнята більшістю підприємств 

країн Західної Європи при складанні фінансової звітності [3, с.72]. 

Відповідно фундаментальна облікова модель Активи = Капітал - 

Зобов’язання показує залишкову частку прав на активи. Отже, сума власного 

капіталу, яка наводиться в балансі, не відображає ні поточну ринкову, ні іншу 

оцінку активів підприємства для його власників. Це лише різниця між активами і 

зобов’язаннями. Виходячи з цього, відповідність земельних ресурсів критеріям 

визнання капіталом, за тією чи іншою економічною концепцією, в повній мірі 

або частково, не може бути підставою для подібного її трактування у 

бухгалтерському обліку. З позиції обліку вартість землі може бути лише 

складовою власного капіталу, до того ж інвестиційної його частини. 

Принципам сучасного бухгалтерського обліку відповідає логічна 

послідовність: право власності на ресурс та економічні вигоди від його 

використання   достовірна оцінка ресурсу визнання його активом     

відображення прав власності на актив    включення його вартості до складу 

власного капіталу підприємства.  

Парадоксальна ситуація склалась, яка в нашій країні, коли при наявності 

приватної власності на землі сільськогосподарського призначення відсутня 

можливість реалізації прав власності на них в повній мірі, у зв’язку із 

запровадженням мораторію на операції купівлі-продажу земель 

сільськогосподарського призначення, унеможливлює визнання земельних 

ресурсів активами в бухгалтерському обліку підприємств та відображення їх в 

балансовому обліку. 
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Висновки та пропозиції. Відсутність не тільки активного, а взагалі ринку 

земель сільськогосподарського призначення говорить про неможливість 

достовірної оцінки даного виду активів, а отже, й про нереальність включення їх 

вартості до власного капіталу аграрних підприємств. 

Лише в умовах функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення до капіталу аграрних підприємств включатиметься вартість земель, 

що їм належить на правах приватної власності. Але цей ринок повинен бути 

суворо регульованим зі сторони держави і соціально обмеженим та 

контрольованим, враховуючи загальнонаціональне значення землі. 
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Анотація. У статті здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв'язання наукової проблеми з удосконалення бухгалтерського обліку та звітності 

довгострокових боргових фінансових інвестицій. Уточнено поняття фінансових інвестицій, 

обґрунтовано їх поділ з позиції власності на корпоративні та боргові.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, корпоративні фінансові інвестиції, боргові 

фінансові інвестиції.  

Постановка проблеми. На сьогоднішній день довгострокові боргові 

інвестиції хоча і набувають все більшого поширення, однак залишаються 

відносно новим та недостатньо дослідженим явищем у діяльності суб’єктів 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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господарювання. Ситуація ускладнюються і тим, що в Україні дане питання 

отримало недостатньо уваги  у науковій та професійній літературі. Тема статті є 

достатньо актуальною саме через те, що облік довгострокових боргових 

інвестицій  у цілому викликає усе більший інтерес і увагу в Україні. Це 

поясняється тим, що виникнення і становлення фінансових інвестицій 

обумовлене життєвою, економічною необхідністю. 

Виклад основного матеріалу. Фінансові інвестиції це активи, що вкладені 

у інші суб’єкти господарювання в обмін на корпоративні права чи набуття 

боргових зобов’язань з метою отримання прибутку або інших вигод. Під 

борговими фінансовими інвестиціями розуміють активи, отримані у вигляді 

набуття боргових зобов’язань взамін на вкладені кошти.  

   Порядок обліку фінансових інвестицій і розкриття інформації про них у 

фінансовій звітності мають відповідати вимогам Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» (П(С)БО 12). 

   Класифікація за відношенням до власності не передбачена нормативними 

актами, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, і водночас є важливою для користувачів фінансової 

звітності. Тому доцільно увести в систему обліку і передбачити показники 

звітності, що стосуються:  фінансових інвестицій, що засвідчують корпоративні 

права;фінансових інвестицій, що мають боргову природу. 

     Для оцінки і розмежування економічно неоднорідних фінансових активів 

з наступним їх відображенням у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 

(рис. 1).  

 Слід також зазначити, що користувачі фінансової звітності надають більшу 

перевагу саме поділу фінансових інвестицій на корпоративні та боргові, ніж 

рекомендованій стандартами обліку класифікації за ступенем контролю 

діяльності: в пов'язані сторони за методом обліку участі в капіталі, в інші 

інвестиції пов'язаних сторін  та інвестиції в непов'язані сторони. 
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Можуть приноситидохід в 

результатізростанняїхринковоївартості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характерні риси корпоративних та боргових фінансових інвестицій 

 

Поділ фінансових інвестицій на корпоративні та боргові дасть змогу 

спростити класифікаційні ознаки фінансових інвестицій, оскільки зникне 

потреба в класифікації боргових фінансових інвестицій за ступенем впливу 

інвестора на об’єкт інвестування, а для корпоративних фінансових інвестицій не 

потрібно буде визначати мету їх утримання. 

При здійснені господарської діяльності виникає необхідність фіксування 

операцій   у  відповідних документах, на підставі яких здійснюються записи у 

бухгалтерському обліку. 

Умовно, весь документообіг з фінансових інвестицій можна поділити: 

   1. Надходження фінансових інвестицій; 

Види фінансових інвестицій за відношенням до власності 
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   2. Переоцінка фінансових інвестицій; 

   3. Нарахування та одержання відсотків за інвестиціями; 

   4. Погашення і реалізація фінансових інвестицій. 

   Відповідно до цього кожний відділ обліку буде оформлюватися 

відповідною документацією, яка складається відповідно змісту господарської 

операції. 

     При придбанні, перепродажу цінних паперів з каси або поточного рахунку 

підставою для здійснення записів в бухгалтерському обліку є прибутковий 

касовий ордер чи виписка банку. Якщо вартість придбаних (перепроданих) 

цінних паперів (таких як облігації та інші аналогічні цінні папери) вища або 

нижча від їх номінальної вартості, додатково складається довідка бухгалтерії, в 

якій зазначається списання або донарахування частини різниці між купівельною 

та номінальною вартістю (по розрахунку) цінного паперу. 

На мою думку, доцільно також внести зміни до діючого Плану рахунків 

бухгалтерського обліку з метою більш повного відображення корпоративних та 

боргових фінансових інвестицій (табл. 1).  

Таблиця 1 

Система рахунків другого порядку з обліку довгострокових фінансових 

інвестицій 

Код Діюча система рахунків Код Пропонована система рахунків 

141 
Інвестиції пов'язаним сторонам за 

методом обліку участі в капіталі 
141 

Корпоративні фінансові інвестиції за 

методом обліку участі в капіталі 

142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам     142 Інші корпоративні фінансові інвестиції 

143 
Інвестиції непов'язаним сторонам 

143 
Боргові фінансові інвестиції 

 

Висновки та пропозиції. Отже, довгострокові боргові інвестиції 

потребують наявності досконалого та суттєвого обліку з метою отримання 

прибутку.  

На мій погляд, необхідне більш детальне відображення інформації про 

боргові інвестиції, що потребує розробки нових рахунків, удосконалити форми 

звітності. Це надасть можливість більш об’єктивно приймати рішення 
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конкретним користувачам інформації та більш наглядно та детально відображати 

дані у бухгалтерському обліку підприємства.       
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Анотація. Досліджено нові положення системи бухгалтерського обліку в державному 

секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Проаналізовано зміни у новій 

Економічній класифікації видатків у бюджетних установах. Визначено позитивні сторони від 

впровадження нововведень у бюджетних установах. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, бюджетні установи, державний сектор, 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора, економічна 

класифікація видатків бюджету. 

Постановка проблеми. Бюджетні установи є одним з учасників 

бюджетного процесу країни, в ході якого відбувається складання, розгляд, 

затвердження, виконання, контроль за виконанням бюджетів різних рівнів. Вони 

ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) 
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бухгалтерського обліку, що затверджуються Міністерством фінансів України та 

інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.  

Питання модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі 

висвітлено у працях Н. Сушко, О. Шунь, С. Левицької. Вітчизняний 

бухгалтерський облік у бюджетній сфері не є ідеальним і вимагає 

удосконалення, що зумовлює актуальність питання. Враховуючи запровадження 

нових стандартів бухгалтерського обліку та економічної класифікації видатків у 

бюджетних установах постає потреба дослідження доцільності та необхідності 

даних нововведень у державному секторі.  

Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік у бюджетних 

установах має певні особливості, адже ці структури створюються для 

забезпечення виконання функцій держави. Їх утримання повністю, або частково 

здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджету. Необхідність 

дослідження нових методологічних і організаційних підходів до ведення 

бухгалтерського обліку зумовлено особливостями функціонування установ 

бюджетної сфери, оскільки їхня діяльність висуває особливі вимоги до 

формування бюджету.  

Застосування нових національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку та нової Економічної класифікації видатків введено в дію з 1 січня 2013 

року. Метою дослідження є потреба у бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах, визначення напрямів щодо розвитку та вдосконалення системи 

бухгалтерського обліку в установах державного сектору, а також нова 

Економічна класифікація видатків, що забезпечує єдність аналітичного обліку в 

усіх ланках та спрощує складання звітності. 

Завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах, полягає у 

формуванні нових підходів, які виникають в сучасних умовах. По-перше, це 

розвиток міжнародних зв’язків і необхідність впровадження міжнародних 

стандартів в державному секторі. По-друге, проведені дослідження свідчать, що 

необхідна розробка інтегрованого плану рахунків бюджетного обліку. По-третє, 
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розвиток бюджетної системи і розширення сфер діяльності бюджетних установ 

вимагає відповідного удосконалення вітчизняної облікової термінології [3]. 

Для того, щоб удосконалити бухгалтерський облік у державному секторі, 

слід перейти до міжнародних стандартів та створити нову нормативну базу 

бухгалтерського обліку. Вони містять єдині методологічні підходи до оцінки та 

розкриття інформації, стають основою для розробки країною власних стандартів 

бухгалтерського обліку. 

Не можна залишити без уваги й нову Економічну класифікацію видатків. 

Необхідність внесення змін виникла через те, що співпраця України з 

міжнародними організаціями та фінансовими установами вимагає відкритої і 

прозорої інформації з економічних питань. 

Суттєвих змін в Інструкції щодо застосування КЕКВ, викладеної в новій 

редакції, не містить. Кількість знаків в КЕКВ залишилася чотиризначною, 

залишився і розподіл кодів економічної класифікації на поточні і капітальні 

видатки, як того вимагає Бюджетний кодекс, але самі коди змінені [1]. Ці зміни 

практично не торкнулись сутті видатків, проте коди стали відповідати 

міжнародним стандартам економічної класифікації видатків, що частково 

наблизило ведення обліку в бюджетних установах до світових вимог. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, нові положення системи 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах дозволять забезпечити 

реальність планових показників бюджету та їх виконання, концентрацію 

бюджетних коштів на найважливіших соціально-економічних програмах, 

ефективне використання фінансових ресурсів, використання коштів загального 

та спеціального фондів згідно кошторису. Зауважимо, що такі нововведення є 

полегшенням роботи для міжнародних аудиторських компаній, які можуть 

здійснювати перевірку та надавати консультації для установ державного 

сектору.  
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Постановка проблеми. Мета дослідження полягає у висвітленні основних 

аспектів організації управлінського обліку на сучасному етапі господарювання. 

Виклад основного матеріалу. В ринкових умовах господарювання зростає 

значення функції контролю. Контроль стає необхідним, по-перше, для усунення 

невизначеності інформації про ситуацію, що склалась на підприємстві; по-друге, 

для попередження можливості виникнення пов’язаних з цією невизначеністю 

кризових ситуацій; і, по-третє, для забезпечення та постійного підтримання умов 

успішної діяльності підприємства. Серед найбільш поширених в сучасних 

умовах форм та способів контролю можна назвати управлінський облік [1, с. 

206]. 

Управлінський облік - це багатогранній  процес, який несе цінність, 

вдосконалює планування, проектування, вимірювання і функціонування систем 

http://zakon.nau.ua/doc
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будь-якої  інформації, який направляє дії апарату управління, мотивує поведінку, 

підтримує діяльність всіх ланок підприємства, необхідних для досягнення 

стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації. Сутність 

управлінського обліку, його призначення можна назвати «виробництвом» 

 інформації для здійснення ефективного управління. Таким чином, 

управлінський облік можна охарактеризувати як інтегруючу систему підготовки 

заключної інформації і забезпечення нею різних рівнів управління з ціллю 

ефективного планування, контролю і покращення якості прийнятих рішень [2, с. 

21]. 

Становлення сучасного облікового процесу повинно бути орієнтоване не 

лише на виробництво, а й на ринок. Більшість даних управлінського обліку 

являється комерційною таємницею, оскільки вони відображають стратегію і 

тактику підприємства в умовах конкуренції. Тому саме керівники підприємства є 

користувачами управлінської інформації. 

Дані управлінського обліку мають важливе значення для стратегічного та 

поточного планування, що є рівнями менеджменту управління, адже вони 

спрямовані в основному на майбутнє, тому на сучасному етапі широкого 

значення набуває концепція стратегічного позиціонування. Ця стратегія 

характеризує управлінський облік як підсистему сучасного менеджменту 

підприємства і спрямована на задоволення потреб окремого споживача. 

Важливою умовою ефективного функціонування даної системи є тісний 

зв'язок підсистем обліку. Управління витратами є найважливішим завданням 

управлінського обліку. Це процес цілеспрямованого формування витрат за 

місцями виникнення, ресурсами, роботами, об’єктами та часом здійснення в 

напрямі досягнення й підтримання їх мінімального рівня, з урахуванням 

стратегічних установок підприємства [3, с. 178]. Для ефективного управління 

витратами набуває поширення такий метод, як «directcosting». Даний метод ще 

не повністю визначений і потребує дослідження, для того щоб дізнатися чи 

зможе підприємство отримати вигоду від його застосування. Цей метод дозволяє 

якісно оцінити структуру витрат підприємства. За даним методом усі витрати 
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поділяються на змінні і постійні, що дозволяє кращим чином розглянути 

структуру витрат та прийняти рішення щодо їх скорочення [3, с. 179]. 

Перевагою даного методу є те, що він дає можливість ефективніше 

контролювати усі здійсненні витрати на підприємстві та встановити певний 

взаємозв’язок між ними. Також можна встановити, які з витрат впливають на 

прибутки підприємства, тобто процес знаходження шляхів зменшення витрат 

стає швидшим. Адже ми вже будемо знати, які з витрат (змінні чи постійні) 

мають вище значення і вагоміший вплив на виробництво продукції або надання 

послуг. За даного методу відбувається спрощення розрахунку собівартості. 

Висновки і пропозиції. Виходячи з вище сказаного, можна зробити 

висновок, що управлінський облік є ефективним інструментом управління, тому 

що створює конкурентні переваги в ринковому середовищі, а саме, забезпечує 

підприємство ключовою інформацією. Система управлінського обліку служить 

інтересам ефективного управління, тому рішення про доцільність її ведення 

керівник організації ухвалює виходячи з того, як він оцінює витрати і вигоди від 

її функціонування. Система управлінського обліку є ефективною, адже вона 

дозволяє полегшити досягнення цілей організації з найменшими витратами на 

створення і функціонування самої системи. А також доцільно  запроваджувати 

на підприємствах метод «directcosting», не залежно від організаційно-правової 

форми, форми власності чи будь-яких інших обставин дозволить скоротити 

витрати, а отже і розширити спектр прибутків. 
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Постановка проблеми. Актуальність проблеми удосконалення обліку 

оплати праці зростає на фоні соціально-економічної кризи в країні. В умовах 

зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції, скорочення чисельності 

працівників відбуваються зміни в організації праці та її оплаті. Її рівень у нашій 

країні значно нижчий порівняно з розвиненими державами світу. Праця та її 

оплата як ціннісні орієнтири втрачають своє соціально-економічне призначення, 

що руйнує підвалини розвитку суспільства. Така ситуація зумовлює необхідність 

всебічного моніторингу за процесами оплати праці та їх обліком. 

Виклад основного матеріалу. Облік оплати праці і розрахунків з 

робітниками і службовцями – одна з найбільш трудомістких і відповідальних 

ділянок бухгалтерського обліку. Для правильної організації обліку праці і 

заробітної плати важливе значення має класифікація персоналу за сферами 

застосування праці, професіями, кваліфікацією, стажем роботи та іншими 

ознаками [5]. 

Основними завданнями бухгалтерського обліку праці та її оплати є: 

контроль за дотриманням затвердженого штатного розкладу; точний облік 

відпрацьованого часу, кількості та якості праці кожного працівника; своєчасне і 

правильне нарахування заробітної плати і премій кожному працівникові; 

забезпечення своєчасної видачі оплати за працю; облік всіх розрахунків з оплати 

праці, включаючи розрахунки з бюджетом, Пенсійним фондом, органами 

соціального страхування;контроль за своєчасним і правильним утриманням із 
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заробітної плати податків, сум за виконавчими документами та іншими 

платежами. 

Успішному вирішенню цих завдань можуть сприяти: наявність і 

використання нормативних документів з питань оплати праці; вдосконалення 

техніки та методики обліку на основі застосування сучасних форм обліку і 

обчислювальної техніки; наукової організації праці працівників бухгалтерії, що 

займаються розрахунками з оплати праці [1]. 

В напрямі удосконалення обліку оплати праці суттєва роль відводиться 

запровадженню міжнародних стандартів.Використання міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку забезпечує: зменшення ризику для кредиторів та 

інвесторів; однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її 

показників у всьому світі; поглиблення міжнародної кооперації в галузі 

бухгалтерського обліку [2]. 

Аналізуючи IAS 19 «EmployeeBenefits» та П(С)БО 26 «Виплати 

працівникам» можна виявити низку відмінностей між ними. Так, МСБО 19 на 

відміну від вітчизняного П(С)БО 26, до складу короткострокових виплат, окрім 

заробітної плати, виплат за невідпрацьований час та премій включає також 

виплати пов’язані з участю працівників у прибутках підприємства, різні 

винагороди в не грошовій формі та внески на соціальне забезпечення. Таким 

чином, можна  побачити, що вітчизняна система обліку потребує значних змін та 

корекцій на шляху інтеграції до світового співтовариства [3]. 

Одним із напрямів удосконалення обліку праці та її оплати полягає в  

зменшенні кількості документації завдяки впровадженню багатоденних і 

накопичувальних документів, використання типових міжвідомчих форм, 

пристосованих до використання обчислювальної техніки. Автоматизація системи 

бухгалтерського обліку на підприємстві значно полегшує роботу бухгалтера, 

виключає можливість помилок, які могли б виникнути при ручному розрахунку 

цим самим забезпечуючи правильність нарахування заробітної плати 

працівникам та нарахування обов’язкових платежів до фондів та бюджету. При 
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цьому відпадає потреба в здійсненні перевірок, ревізій, аудиту первинної 

документації . 

Подальше реформування заробітної плати має здійснюватися шляхом 

підвищення ціни робочої сили, встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних 

умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності; підвищення 

частки мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі; удосконалення 

механізму державно-договірного регулювання заробітної плати. Удосконалення 

організації заробітної плати має здійснюватися разом із проведенням загальної 

соціально-економічної, структурної, податкової та цінової політики [3]. 

Висновки і пропозиції. Правильна організація заробітної плати є 

необхідною умовою ефективного стимулювання праці. Одним із основних 

шляхів реформування та удосконалення обліку є автоматизація. Облік праці та її 

оплати, як найбільш трудомістку ділянку роботи комп’ютеризують однією з 

перших. Це дає змогу своєчасно одержати точну інформацію про витрати фонду 

заробітної плати, матеріального заохочення, про стан розрахунків із 

працівниками, органами соціального страхування тощо. Використання засобів 

автоматизації дозволяє, майже, повністю вирішити проблему оперативності і 

точності інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.  
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Анотація. У даній статті визначено необхідність організації обліку основних засобів, 

запропоновано шляхи вдосконалення організації обліку, а також обґрунтовано необхідність їх 

використання для ефективної  діяльності підприємства. 
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Постановка проблеми. Необхідною умовою здійснення господарської 

діяльності є забезпечення підприємства основними засобами. Водночас 

поінформованість про наявність основних засобів та постійний контроль за їх 

ефективним використанням мають велике значення для управління виробничою 

діяльністю кожного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Організація бухгалтерського обліку сприяє 

створенню підприємства, та забезпечує його підготовку до ефективної 

діяльності. Без організованого бухгалтерського обліку не можлива діяльність 

суб’єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству 

України.  

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» – це матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу). 

Однією з головних проблем організації обліку основних засобів, яка 

потребує вирішення, є удосконалення методики нарахування амортизації. Так, у 

пункті 29 П(С)БО 7 визначено, що нарахування амортизації розпочинається з 

місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним 

для використання [1]. Однак у цьому твердженні доцільніше визначити 

необхідність її нарахування після місяця, в якому об’єкт основних засобів було 
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введено в експлуатацію, що документально підтверджено Актом приймання-

передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми №ОЗ-1. 

Для нарахування амортизації у П(С)БО 7 варто розробити компетентний 

підхід, який мав би на меті нарахування амортизації на кожну частину об’єкта  

основних засобів окремо, якщо ці окремі частини об’єкта мають різний 

термін експлуатації, що впливає на строки їх зношення.  

Досить важливим етапом удосконалення обліку основних засобів є 

гармонізація П(С)БО 7 з М(С)БО 16 «Основні засоби», зокрема у частині:  

– у П(С)БО 7 потрібно визначити необхідність проводити переоцінку 

основних засобів лише в тому разі, якщо їх справедливу вартість можна 

достовірно визначити; 

– варто запровадити способи можливого визначення справедливої вартості 

об’єкта основних засобів, яка повинна бути документально засвідчена; 

– при операціях обміну варто оцінювати об’єкт основних засобів за 

справедливою вартістю, а не виходити з їх поділу на подібні чи неподібні 

об’єкти, що є досить абстрактним положенням; 

– у П(С)БО 7 доцільно дати посилання на П(С)БО 28 «Зменшення 

корисності активів» щодо встановлення порядку зменшення корисності активів; 

– скасувати пункт про використання податкового методу нарахування 

амортизації [2]. 

На сучасному етапі удосконаленню організації обліку сприяє використання 

засобів обчислювальної техніки для обліку,аналізу господарської діяльності і 

планування виробництва. Сьогодні в нас у країні проходить масове 

переобладнання бази обчислювальної техніки на основі ІВМ – сумнівних 

комп’ютерів на процесорах 386,486,586 (Pentium) з орієнтацією на достатньо 

цікаві, але далеко не єдині програмні системи MS Windows. 

Основна тенденція сьогодні – це раціональне застосування персональних 

ЕОМ для автоматизації бухгалтерського обліку. 
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"1С: Бухгалтерия 7.7" – це програма для ведення бухгалтерського обліку, 

що може застосовуватись на підприємствах різних форм власності та видів 

діяльності. Класифікаційні ознаки, програми наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Ознаки програми "1С: Бухгалтерия 7.7"та їх характеристика 

 з/п Класифікаційна ознака Характеристика ознак 

1 Клас програми Універсальна бухгалтерська програма (міді-бухгалтерія) 

2 Призначення Для ведення бухгалтерського обліку 

3 Група споживачів Невелика чисельність персоналу бухгалтерії 

4 Об'єкт обліку 
Малі та середні за розміром підприємства різних галузей 

діяльності 

5 
Спосіб реалізації 

облікових функцій 
Перевага надається введенню операцій за шаблонами та за 

допомогою документів 

6 
Комплексність виконання 

функцій 
Інтегрована програма зведеного обліку 

 

В програмі також реалізовані можливості ведення на одному робочому 

місці бухгалтерського обліку декількох підприємств, ведення обліку паралельно 

в декількох робочих планах рахунків, багатовимірного та багаторівневого 

аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку [3]. 

Висновки і пропозиції.  Бухгалтерський облік основних засобів потребує 

удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також узгодженості 

законодавчо-нормативних документів. Крім того, у П(С)БО 7 наявні істотні 

розбіжності із міжнародними стандартами. Важливим шляхом удосконалення 

організації обліку основних засобів є перехід на автоматизовану систему ведення 

обліку основних засобів. 

Список використаних джерел: 

1. П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджене Наказом Мінфіну №92 від 27.04.2000 

р. (зі змінами та доповненнями) // Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого 

законодавства. – 2008. – № 1. – С. 110-115. 

2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: Аналіз стану і перспективи розвитку 

/ С.Ф. Голов Міжнародний ін.-т менеджменту (МІМ-Київ). − К.: Центр учбової літератури, 

2007. − 522 с. 

3. Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред.Лузана 

Ю.Я., Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007.– 256с. 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

48 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПУБЛІЧНІ 

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

Дутко Ірина 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н.,в.о. доц. Прокопишин О.С. 

Анотація: Висвітлено основні питання, щодо формування управлінського обліку на 

аграрних підприємствах та публічних акціонерних товариствах. Обґрунтовано особливості 

побудови і ведення управлінського обліку, та завдань, котрі доцільно вирішити. 

Ключові слова: управління, управлінський облік, багатоваріантність, фінансова 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин у кожного 

підприємства виникає потреба у забезпеченні менеджерів вичерпною та 

достовірною інформацією про виробничі витрати. Від їх рівня безпосередньо 

залежить величина прибутку та рівень рентабельності, а отже й здатність 

підприємства вижити на ринку. Різні форми підприємств вимагають адекватного 

інформаційного забезпечення для ефективного управління їх діяльністю.  

Виклад основного матеріалу. Велике значення має побудова 

управлінського обліку, який забезпечить менеджерів різних рівнів управління 

своєчасною аналітичною інформацією про витрати, на основі якої можна 

приймати рішення, що позитивно вплинуть на ефективність діяльності 

підприємств. 

Об’єктом дослідження виступає управлінський облік на 

сільськогосподарських підприємствах та публічних акціонерних товариствах. 

Предметом дослідження є процеси організаційного, технічного, 

інформаційного забезпечення системи управлінського обліку. 

Ведення управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах 

має специфічний ряд особливостей. В основу організації управлінського обліку на 

сільськогосподарських підприємствах має бути покладений раціональний порядок 

відображення даних на рахунках обліку. На сьогодні сільськогосподарські 
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підприємства використовують План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій. 

Побудова управлінського обліку в сільському господарстві має передусім 

бути спрямована на потреби управління в інформації і забезпечувати облік та 

контроль витрат за об’єктами обліку: в рослинництві – це сільськогосподарські 

культури (групи культур); у тваринництві – групи (види) тварин як за 

структурними підрозділами, так і по підприємству загалом, а також аналіз, 

оцінку та планування напрямків розвитку фінансово-господарської діяльності 

підприємства. [1, 320с.] 

Для створення ефективного управлінського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах необхідно вирішити цілу низку завдань: 

 з’ясувати суть та визначити місце управлінського обліку в інформаційному 

забезпеченні управління виробництвом; 

 дослідити теоретико-методологічні засади розвитку управлінського обліку, 

встановити закономірності такого розвитку та можливості практичного 

використання його положень в обліку сільськогосподарського виробництва; 

 розробити практичні рекомендації щодо організації та методу аналітичного 

обліку витрат на виробництво в сільському господарстві, включаючи 

управлінський його аспект; 

 дослідити особливості функціонування та дієвість системи 

внутрішньогосподарського бюджетування як способу контролю і оцінки 

ефективності управлінських рішень; 

 виділити особливості застосування прогресивних методів обліку витрат в 

сільськогосподарських формуваннях з виробництва продукції сільського 

господарства та визначити напрямки повнішого їх використання; 

 розробити пропозиції щодо створення та вдосконалення існуючої системи 

управлінської звітності; 

 розробити пропозиції щодо автоматизації облікового процесу та 

внутрішньогосподарського планування (бюджетування) для покращення обліку 

досліджуваних підприємств [2, 201с.] 
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Таким чином, організація розробки і впровадження системи управлінського 

обліку на сільськогосподарських підприємствах повинна проходити у 

поступовому, взаємообумовленому та обґрунтованому втіленні в практичну 

обліково-аналітичну діяльність ідей управлінської орієнтації. 

Проте для визначення того, наскільки ефективно функціонує публічне 

акціонерне товариство (ПАТ), і чи справді воно забезпечує максимальну 

прибутковість вкладених інвестицій, необхідна вичерпна, а головне, якісна 

інформація про діяльність компанії в прийнятному для аналізу вигляді. Тому 

впровадження системи управлінського обліку дає можливість вирішити наступні 

завдання: 

 створення чіткого алгоритму ухвалення управлінських рішень, а 

також системи контролю за їх виконанням, спрямованої на підвищення 

ефективності діяльності компанії; 

 надання зручної для аналізу та оцінки фінансової інформації; 

 формування єдиної політики управління компанією з розподілом зон 

відповідальності за напрямами господарської діяльності; 

 скорочення витрат на ведення управлінського обліку; 

 можливість підготовки комплексних звітів про діяльність компанії з 

аналізом як фактичних, так і прогнозних показників. [4, 59с.] 

Як бачимо, є низка відмінних та спільних особливостей в завданнях системи 

управлінського обліку на ПАТ та сільськогосподарських підприємствах. 

Досвід використання управлінського обліку в публічних акціонерних 

товариствах дозволяє виділити проблеми методичного та організаційного 

характеру. Методичні – пов’язані з відсутністю його регламентації державними 

органами. Він здійснюється на підставі міжнародного досвіду, виходячи з 

особливостей діяльності конкретного підприємства, під впливом економічних, 

юридичних та організаційних факторів. Організаційні – обумовлені побудовою 

даної системи обліку.[3, 871с.]  

Висновки та пропозиції. Висвітливши основні питання щодо формування 

управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах та на публічних 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

51 

 

акціонерних товариствах можна зробити наступні висновки, що головною 

відмінністю ведення управлінського обліку на цих підприємствах є 

спрямованість дій. Публічні акціонерні товариства найбільш зацікавлені в 

детальному аналізі фінансових результатів, що є основним завданням 

створення управлінського обліку.Вищим рівнем у структурі управлінської 

інформації є управлінська звітність, яка готується для виконавчого органу 

підприємства. Проте, аграрні підприємства зацікавлені у ретельному вивченні 

витрати на виробництво і збут сільськогосподарської продукції.  

Отже, порівнюючи особливості ведення управлінського обліку, ми бачимо, 

що результати господарської діяльності залежать від специфіки діяльності 

підприємства. Тому кожне підприємство самостійно визначає особливості 

ведення управлінського обліку виходячи із головної переваги – це його гнучкості 

і багатоваріантності. 
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Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності підприємствам 

інколи вигідніше взяти необхідний об’єкт основних засобів у тимчасове 

користування, ніж придбати його у власність. Саме передача майна у тимчасове 

володіння та користування за визначену плату і є основою будь-якої орендної 

угоди. В Україні оренда є вигідною як для суб'єктів, що надають такого роду 

послуги, так і для користувачів таких послуг, тому дуже важливе значення 

відіграє облікове забезпечення орендних операцій відповідно в орендаря і 

орендодавця.  

Виклад основного матеріалу. Оренда – це засноване на договорі термінове 

платне користування майном, необхідним орендарю для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності. Суб'єкт, який взяв майно в оренду, 

називається орендарем, а той, хто надав це майно – орендодавець. 

Взаємовідносини орендаря з орендодавцем визначаються в договорі оренди.  

Методичні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 

оренду активів та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 14 

«Оренда». Орендні відносини можуть набувати різних видів, перш за все 

залежно від строків оренди і умов, на яких вона здійснюється. З метою обліку та  

аналізу оренду класифікують за різними ознаками. На даний час відсутній 

єдиний підхід до переліку форм і видів оренди [3]. Згідно П(С)БО 14 виділяють 

такі два основі ні види оренди: фінансову та операційну [4]. 

Фінансова оренда передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, 

пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається 

фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак: орендар набуває 

права власності на орендований актив після закінчення строку оренди; орендар 

має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою від його 

справедливої вартості на дату придбання; строк оренди становить більшу 

частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди та інші. 
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Майно, передане за договором фінансової оренди, зараховується на баланс 

орендаря. Передача і повернення орендованого об'єкта оформляється Актом 

приймання-передачі (внутрішнього) переміщення основних засобів [2]. 

Операції з обліку фінансової оренди в орендодавця і орендаря відображено 

на рис.1 і рис.2 
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Рис. 1 Облік операцій з фінансової оренди в орендодавця 

Операції:  

1 - передано об’єкт основних засобів у фінансову оренду; 

2 - відображено суму орендних платежів, що належать до оплати у поточному періоді; 

3 - нараховано суму доходу за фінансову оренду в поточному періоді. 
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Рис. 2  Облік операцій з фінансової оренди у орендаря 

Операції: 

1 - відображена вартість взятих в фінансову оренду об’єктів основних засобів; 

2 - відображена заборгованість орендодавцю в сумі орендних платежів, що належить до 

складу поточних зобов’язань;  

3 – нараховано відсотки, що підлягають сплаті орендодавцю за фінансову оренду 

основних засобів; 

4- нарахована амортизація (знос) на об’єкти основних засобів, взяті в оренду.  
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Операційна оренда на відміну від фінансової передбачає передачу орендарю 

права користування активами на строк, що не перевищує строк їх повної 

амортизації, з обов’язковим поверненням таких активів їх власнику після 

закінчення строку орендної угоди. Майно, передане за договором операційної 

оренди, залишається на балансі орендодавця й обліковуються на рахунку 10 

«Основні засоби» з виділенням у регістрах аналітичного обліку у відокремлену 

групу, в якій зазначається, що ці об'єкти  передані в операційну оренду. В 

орендаря таке майно обліковується на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані 

необоротні активи» [1, c.119].  

Операції з обліку операційної оренди в орендодавця і орендаря відображено 

на рис.3 і рис.4 
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Рис. 3   Облік операцій з операційної оренди в орендодавця 

Операції: 

1 - нарахована амортизація по зданих в операційну оренду основних засобах; 

5- списана орендодавцем фактична собівартість наданих орендних послуг; 

3 - відображена заборгованість орендатора з орендної плати. 
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Рис. 4   Облік операцій з операційної оренди в орендаря 

Операції: 

1 – нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при використанні об’єктів 

основних засобів для виробничих потреб, в обслуговуючих виробництвах і господарствах; 
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2- нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при використанні об’єктів 

оренди на роботах капітального характеру. 

В орендних відносинах важливе значення має інформація про вартість 

об’єкта оренди, за якою він передається орендареві. Вартість об’єкта, яка 

визначена в договорі оренди, може бути більшою від вартості, за якою об’єкт 

обліковується в бухгалтерському обліку орендодавця. Цим орендодавець страхує 

собі ризик на випадок пошкодження, знищення або неповернення об’єкта 

орендарем [1, c. 207]. 

Поняття ризиків і вигод не розкривається в П(С)БО 14, тому значення даних 

термінів проаналізуємо відповідно до М(С)БО 17 «Оренда». Відповідно під 

ризиком розуміється можливість збитків внаслідок простою обладнання, 

застосування застарілої техніки. В той час, як вигоди являють собою доходи від 

експлуатації активу, реалізації його за залишковою вартістю або підвищення 

ринкової вартості об’єкта оренди. 

Висновки і пропозиції. Порядок відображення в бухгалтерському обліку 

фінансової та операційної оренди має свої особливості як в орендодавця, так і в 

орендаря. При цьому в бухгалтерському обліку орендаря, отриманий у фінансову 

оренду об’єкт відображається як актив і одночасно як зобов’язання перед 

орендодавцем. Майно, передане за договором операційної оренди, залишається 

на балансі орендодавця, в той час як орендар таке майно обліковується на 

позабалансовому рахунку. Такі облікові аспекти треба обов’язково враховувати 

при нарахуванні та сплаті орендних платежів за користуванням активами.  
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Анотація. Висвітлено основні вимоги до впровадження стратегічного обліку на 

практиці у вітчизняних підприємствах та пов’язані з цим недоліки. Проаналізовано 

необхідність впровадження системи стратегічного обліку на підприємствах та вказано 

вигоди які отримає підприємство з впровадженням стратегічного обліку. 

Ключові слова: стратегічний облік, об’єкт стратегічного обліку, завдання 

стратегічного обліку,стратегічне планування, вітчизняні підприємства. 

Постановка проблеми. Стратегічне управління в умовах глобалізації 

економіки репрезентує новий етап розвитку стратегічного обліку, який 

використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, покликаний забезпечити 

керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття стратегічних 

управлінських рішень, що визначають загальний напрям розвитку підприємства, 

його ефективність та життєстійкість за прогнозованих, непередбачених, а також 

взагалі невідомих на певний момент подій, які можуть впливати на нього.  

Виклад основного матеріалу. Світова та вітчизняна практика підтверджує, 

що стратегічне управління дає змогу знизити вплив невизначеності на діяльність 

підприємства, підвищити його здатність протистояти непередбаченим ситуаціям, 

визначити пріоритетні напрямки діяльності.  

Останніми роками у світовій економіці відбулися значні зміни середовища 

господарювання, що пов’язано з глобалізацією бізнесу, інформатизацією 

суспільства й переходом до нової моделі економічного зростання. Існуючі 

недоліки в системі бухгалтерського обліку пов’язані, перш за все, зі стрімкими 

змінами  в економічному житті. Ускладнилися економічні зв’язки, з’явилися 

різноманітні форми власності та механізми ринкових відносин, нові інструменти 

ринку, методи й засоби управління виробничо-господарською діяльністю. 

Виходячи із цього, нагальним завданням керівництва є пошук альтернативних 
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прерогатив та їх використання, а також координація й управління діяльністю 

найбільш ефективними способами. Реалії сьогодення диктують нові вимоги до 

виживання та ефективної діяльності підприємства. Здебільшого саме вони 

зумовили посилення уваги з боку вітчизняних науковців до стратегічного 

управління. [1 с.71]  

Стратегічний облік - це облік який зосереджується на зовнішніх факторах 

(таких як прибутковість конкурентів, частка на ринку і т. ін.), тоді як для 

традиційного обліку характерна зосередженість на внутрішніх процесах і 

явищах.[2] Стратегічний облік формує власні інформаційні ресурси прогнозного 

характеру. Інформаційні ресурси стратегічного обліку мають зв’язок з 

традиційним обліком, але ним не обмежуються. Зокрема, для стратегічного 

управління необхідні дані не лише про діяльність підприємства, а й про зовнішнє 

середовище, яке має надзвичайно важливе значення для передбачення траєкторії 

розвитку 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.  

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.  

Основними завданнями стратегічного обліку є: 

1) стратегічне планування; 

2) визначення критичних показників стратегічних планів; 

3) визначення вузьких і пошук слабких місць управлінських рішень; 

4) визначення основних підконтрольних показників відповідно до 

стратегічних цілей; 

5) порівняння планових і фактичних значень підконтрольних 

показників з метою виявлення причин і наслідків цих відхилень; 
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6) аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів.[3] 

Стратегічний облік показує на практиці процес стратегічного управління з 

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

виробничі ресурси, фінансово-господарські процеси і результати діяльності, що 

складають у сукупності фінансово-виробничу діяльність. Сукупність об’єктів 

стратегічного обліку, що виступає в процесі усього циклу стратегічного 

управління, називається його предметом. Комплекс прийомів і способів, за 

допомогою яких підприємства виділяють об’єкти стратегічного обліку, 

становить метод стратегічного обліку. Кожен елемент впливає на облік не 

ізольовано, а в системі організації внутрішніх зв’язків, спрямованої на рішення 

цілей стратегічного управління. Таким чином система стратегічного обліку 

пов’язана з цілями стратегічного управління.  

Процес побудови системи стратегічно орієнтованого обліку може бути 

успішним за умови дотримання таких вимог: наявність професійного 

менеджменту, спеціальних ресурсів, виділених для цієї мети, та активної участі 

вищого керівництва компанії. [5] Що ж стосується самих керівників вітчизняних 

підприємств, то вони досі нерідко залишаються  осторонь проблеми 

впровадження системи стратегічно орієнтованого обліку.  

Підприємці-організатори нових форм управління поки що покладаються на 

власну інтуїцію, вбачаючи в бухгалтерії лише засіб складання звітності для 

зовнішніх споживачів. Відсутність бажання з боку керівників  змінювати 

систему обліку можна пояснити не чим іншим, як недалекоглядністю самих 

керівників та повною відсутністю нового бачення ролі обліку, який покликаний 

відповідати вимогам системи управління.[1 c.71].  

У вітчизняних підприємствах стратегічному обліку не приділяють 

достатньої уваги. Управління підприємством на основі спеціально підготовленої 

інформації в умовах конкурентної боротьби дасть змогу підвищити вартість 

бізнесу та підтримує стабільність його існування.[4]  

Висновки і пропозиції. На вітчизняних підприємствах доцільно об’єднати 

зусилля планової й бухгалтерської служб для досягнення важливої мети – 
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генерування інформації, що дасть змогу менеджменту приймати адекватні 

поточному моменту управлінські рішення. Це, у свою чергу, підвищило б 

імунітет організації до несприятливого впливу факторів зовнішнього 

середовища, дало б змогу стабільно функціонувати на ринку. 

Запровадження системи стратегічного обліку має передбачати залучення 

професійних менеджерів і аналітиків, виділення ресурсів та активну участь 

керівництва, що надасть підприємству вагомі переваги, адже забезпечить 

підприємству відносну стабільність розвитку. 
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розвитку в умовах динамічності ринкового середовища та активізації 

інвестиційних, інноваційних і управлінських процесів, реформування земельних 

відносин вимагають удосконалення бухгалтерського  обліку, спрямованого на 

формування інформаційної системи для потреб управління. Тому одним із 

ключових моментів є визначення змісту управлінського обліку, що забезпечує 

потреби управління, формує інформаційну систему з метою прийняття 

виважених рішень та визначення напрямів стратегічного розвитку підприємства 

в майбутньому. А це у свою чергу визначає потребу в удосконаленні 

управлінського обліку, де методологія його системи повинна реагувати на 

запити стратегій менеджменту, що підкреслює актуальність дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Питання дослідження  сутності 

управлінського обліку  та його значення в системі управління неодноразово  

обговорювалось у наукових публікаціях. Науковими  дослідженнями доведено, 

що на сьогодні немає однозначного тлумачення поняття «управлінський облік». 

Одні автори вважають, що існуючі визначення за змістом є рівнозначними, а 

інші намагаються довести, що між ними є складні системи взаємозв’язків. У 

сучасному розумінні в терміні «управлінський» дедалі більший наголос робиться 

на слові «управлінський», оскільки організація та методика цього виду обліку 

спрямована на вирішення саме управлінських завдань. Тому важливо визначити 

зміст обліку, покликаного відповідати потребам управління [1, с. 65]. 

Визначення управлінського обліку має різні підходи: системний, 

структурний, функціональний, організаційний тощо. Суть управлінського обліку 

полягає в зборі інформації про витрати та собівартість продукції й інші об’єкти 

обліку, що відображені на рахунках бухгалтерського обліку, а також операції, які 

можуть мати місце в подальшій господарській діяльності підприємства. Крім 

того, для прийняття ефективних управлінських рішень деталізація та підготовка 

управлінської інформації  повинна здійснюватися з урахуванням вимог 

управлінського персоналу, яка в подальшому здатна ефективно підвищувати 

функціонування системи менеджменту суб’єкта господарювання. Адже 
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безпідставна деталізація інформації знижує інтерес до неї, що призводить до 

формального її використання [2,с. 35]. 

Організація управлінського обліку в підприємствах України здійснюється 

як наступний логічний крок після реформування фінансового обліку і 

розглядається як дві взаємопов’язані підсистеми єдиної системи бухгалтерського 

обліку. Оскільки вони створюються на підставі системи збирання, вимірювання, 

обробки, яку називають первинним обліком, тому методологія розробки 

первинного обліку лежить в їхній основі. В подальшому інформація 

систематизується,узагальнюється у фінансовому й управлінському обліку 

відповідно до запитів користувачів для передачі в систему управління 

підприємством. 

Отже, обидва обліки – фінансовий та управлінський, інтегруючись у процесі 

управління, зберігають свою самостійність як підсистеми бухгалтерського 

обліку. Управлінський облік більшою мірою має креативний характер і є 

гнучкою системою інформаційного забезпечення управлінською діяльністю 

підприємств, що дає можливість творчо підходити до обґрунтувань прийняття 

управлінських рішень [3,с.10]. 

Управлінський облік забезпечує всі стадії управлінського циклу 

інформацією: аналізу, контролю, планування, прогнозування. Основним 

завданням управлінського обліку є ведення не тільки ретроспективного 

управлінського обліку витрат виробництва продукції, а й перспективного – 

нормування, бюджетування, контроль за відхиленням витрат від норм, аналіз і 

планування з метою інформаційного забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень. Інформація у системі управлінського обліку має бути 

підготовлена відповідно до мети, завдань та рівня управління [4,с.692]. 

Висновки і пропозиції. Отже, на основі вищесказаного можна зробити 

висновок, що управлінський облік – це процес виявлення, реєстрації, 

накопичення, підготовки, інтерпретації й передачі інформації для формування 

інформаційно-аналітичної системи відповідно до поставленої мети та завдань 

користувачів, яка об’єднує форми і методи  нормування, контролю, 
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бюджетування, аналізу й  планування, направлених на альтернативне 

розв’язання управлінських задач. Управлінський облік – самостійна підсистема 

бухгалтерського обліку як окрема наука і є складовою системи управління. 
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Анотація. З поглибленням економічної кризи, підприємства все частіше стикаються з 

фактами несумлінного зберігання матеріальних цінностей та розкраданням майна 

працівниками, виявлених втрат від псування майна та матеріалів, допущеного 

браку, а також інших видів шкоди. Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 

(втрат), встановлення винної особи є чи не найважливішими питаннями, які повинні бути 

вирішеними в тій чи іншій ситуації, де встановлено факт втрат. Тому, важливим є 

наголосити і роз’яснити всі зміни, які внесено в нормативно-правові акти. 

Ключові слова׃ збитки, рецензування, оцінка майна, індекси, незалежний оцінювач. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, важливим є питання 

розрахунку збитків із врахуванням суттєвих змін, які були внесені в Порядок 

визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 23.01.96 р. 

№ 116.На нашу думку, слід звернути увагу на організаційні аспекти розрахунку 

збитків.  
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Виклад основного матеріалу. Згідно з оновленнями, розмір збитків 

розраховується за різними правилами для таких двох груп суб’єктів 

господарської діяльності: державі (в особі державних органів, державних 

підприємств), територіальній громаді (в особі органів місцевого самоврядування, 

комунальних підприємств) або суб’єкту господарської діяльності з державною 

(комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі; усім іншим суб’єктам 

господарської діяльності . 

Сам розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей визначається шляхом проведення незалежної оцінки 

відповідно до національних стандартів оцінки. Ми пропонуємо, при 

встановленні на підприємстві факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, каміння та валютних 

цінностей, проводити незалежну оцінку збитку, яку здійснює професійний 

оцінювач (фізична особа), який має відповідний сертифікат, чи юридична особа, 

у складі якої оцінювач, який отримав сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. 

Для такої оцінки між підприємством та оцінювачем повинен обов’язково 

укладатися договір про проведення оцінки майна. Як результат оцінки збитку - 

складений Звіт про оцінку майна, який містить суму збитку, що буде пред’явлена 

винній особі. Датою проведення оцінки збитку є дата відшкодування боржником 

збитку або дата подання позову до суду. 

Здійснення розрахунку збитку повинно базуватися на внутрігосподарських 

документах, які характеризують первісний стан об’єкта збитку. Ми вважаємо, 

що такими документами можуть бути׃матеріали інвентаризації, документи 

з бухгалтерського обліку, документи з відомостями про фізичний стан і технічні 

характеристики майна, фінансова звітність тощо. Для точної оцінки завданого 

збитку обов’язковим є визначення самого поняття збитку, а саме׃ реальний це 

збиток чи упущена вигода. При цьому, якщо особа-порушник одержала доходи 

від завданого збитку, то відшкодування цього збитку не може бути меншим від 

одержаних доходів. 
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Оцінка збитку експертом-оцінювачем є ефективною, проте можуть 

виникати і такі ситуації, коли оцінку краще здійснювати самостійно. Така оцінка 

може проводитись у таких випадках ׃  при відсутності вихідних даних, що містять 

інформацію про пошкоджене майно до та після його розкрадання (нестачі, 

знищення, псування), крім даних бухгалтерського обліку; неможливості 

особистого огляду пошкодженого майна виконавцем оцінки, що не дає йому 

змоги отримати відомості про стан майна до та після розкрадання (нестачі, 

знищення, псування); завдання майнової шкоди внаслідок неправомірних дій 

з коштами. При самостійному визначенні збитку, на підприємстві повинна 

створюватись комісія (як і при інвентаризації), яка документує своє рішення 

Актом оцінки збитків. Цей акт повинен бути зарецензований і підписаний 

керівником установи. Подібним чином оформлений Акт є документом, який 

визначає розмір збитку, що пред’являється для відшкодування винній особі.  

Розмір збитку можемо оцінити таким чином, щоб балансова залишкова 

вартість пошкодженого майна, визначена станом на дату оцінки, збільшується 

на відповідний коефіцієнт. Цей коефіцієнт визначається як добуток індексів цін 

виробників промислової продукції за галузями або індексів цін на будівельно-

монтажні роботи за типами будівель і споруд, які визначаються Держстатом 

України, за період з дати, на яку було визначено балансову залишкову вартість 

майна, до дати оцінки збитків. Оскільки індекси визначаються в середньому за 

місяць, а дата оцінки може припасти на будь-яку дату місяця, то ми 

рекомендуємо прийняти умовно, що якщо дата припадає з1 по 15 число місяця, 

індекс за цей місяць брати до розрахунку, а якщо з 16 по 31 число, то індекс за 

цей місяць до розрахунку не брати.  У випадку, коли відсутня інформація про 

залишкову балансову вартість майна або якщо така вартість дорівнює нулю на 

дату оцінки, то збільшенню підлягає первісна балансова вартість такого майна, 

зменшена на 50%, а збиток розрахуємо за допомогою збільшення суми 

вкрадених активів на коефіцієнт. Акт чи звіт в обов’язковому порядку 

затверджується керівником підприємства і таким чином відбувається 

затвердження оцінки майна. 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

65 

 

В бухгалтерському обліку залишкову вартість викрадених, знищених 

основних засобів списуємо за дебетом субрахунку 976 «Списання необоротних 

активів», інших цінностей  - 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». 

Водночас до моменту встановлення винуватців ця сума обліковується 

на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від 

псування цінностей». На дату прийняття рішення про відшкодування збитку 

ця сума відображається за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки 

за відшкодуванням завданих збитків» і кредитом субрахунку 746 «Інші доходи 

від звичайної діяльності» чи субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних 

активів». Одночасно балансова сума збитку списується з позабалансового 

субрахунку 072. 

Висновки і пропозиції. Отже, ми розглянули процес і можливі варіанти 

оцінки завданих збитків, і пропозиції щодо її здійснення. Кожен господарюючий 

суб’єкт має вільне право вибору методики розрахунку завданих збитків. Це дає 

можливість своєчасно встановити винну особу і оперативно відреагувати на 

правопорушення, а також відшкодувати витрати за її рахунок. 
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Анотація. У статті розглянуто роль та особливості бюджетування в сільському 

господарстві. Висвітлено основні переваги та недоліки використання даного процесу. 

Ключові слова. Бюджетування, бюджет, бюджетний контроль, сільське 

господарство. 

Постановка проблеми. У період виходу з економічної кризи та 

усвідомлення ролі управлінських аспектів організації обліку, виробники 

сільськогосподарської продукції все більшу увагу почали зосереджувати на 

побудові системи управлінського обліку. Від раціонально організованої системи 

управління залежить ефективність підприємницької діяльності будь-якого 

суб’єкта господарювання. Тому на сьогоднішній час, можна говорити про 

стратегічну мету бізнесу на селі, що можлива лише за умови здійснення 

бюджетування.  

Мета статті полягає у розкритті сутності та особливостей бюджетування в 

сільському господарстві, а також  детального дослідження даного процесу, його 

проблем  у сільськогосподарському виробництві.  

Виклад основного матеріалу. Бюджет – це систематизований план доходів 

і витрат обмеженого ресурсу у межах певного періоду в процесі виконання 

конкретних технічних процесів і видів господарської діяльності. 

Бюджетування – це стандартизований процес визначення обсягу і складу 

витрат пов’язаних з діяльністю окремих структурних підрозділів та забезпечення 

покриття цих витрат. 

Основними вимогами до бюджетування є: 

 розроблення бюджетів усіма підрозділами підприємства; 

 єдиний порядок підготовки аналізу і затвердження бюджетів; 
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 координація діяльності підрозділів підприємства у процесі складання 

бюджетів; 

 структурованість бюджетів; 

 обґрунтованість показників; 

 постійне порівняння усіх видів витрат, джерел їх покриття і очікуваних 

результатів у процесі виробничої діяльності розрахованої на певний час; 

 можливість змін бюджетів з метою їх оптимізації; 

 центри відповідальності [1]. 

Бюджетування на сільськогосподарських підприємствах має стати 

елементом економічної політики, тому важливо і необхідно забезпечувати його 

безперервність, що означає створити суцільну – з року в рік – системи збору, 

обробки і аналізу даних та зведення їх в окремі внутрішні документи – бюджети, 

що дасть змогу акумулювати інформацію в єдиній базі та забезпечить доступ до 

неї у розрізі різних періодів часу. 

Також необхідно враховувати, при бюджетуванні,  певні фактори впливу, а 

саме: галузеві особливості виробництва, політика формування облікової ставки, 

ціноутворення, рівень конкуренції, забезпеченість основними та оборотними 

засобами, трудовими ресурсами, стратегічні плани підприємства та ін. 

У сільському господарстві виробництво залежать від ряду особливих 

факторів, що притаманні галузі: 

 сезонність; 

 сівозміна; 

 кліматична зона; 

 рівень селекційної роботи; 

 метеорологічна ситуація; 

 хвороби рослин і тварин; 

 форс-мажорні обставини та ін. [2]. 

Вивчаючи бюджетування можна зазначити, що існують різні види 

бюджетів, які наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Класифікація бюджетів підприємства 

 

Порівняння фактичних результатів господарської діяльності підприємства з 

плановими показниками дозволить встановити параметри, які не відповідають 

плану, визначити резерви зростання прибутків та зменшення витрат, виявити 

слабкі сторони в управлінні. 

Висновки і пропозиції. В діяльності підприємства бюджетування - є не 

лише функцією управління, а й одним з елементів внутрігосподарського 

контролю, а контроль – як зворотній бік бюджетування, дозволяє встановити 

відповідний нагляд за надходженням і використанням коштів, створити реальні 

умови для вироблення ефективної фінансової стратегії. 

Список використаних джерел: 
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Бюджет виробництва 
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Бюджет собівартості продукції 

Бюджет витрат на збут 

Бюджет адміністративних витрат 

Бюджет фінансових результатів 

Бюджетний баланс 

Бюджет грошових коштів 

Бюджет капітальних інвестицій 

Види бюджетів 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

 WEB-САЙТУ ПІДПРИЄМСТВА 

Лаврів Ірина 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Брик Г.В. 

Анотація. Висвітлено особливості обліку витрат, пов’язаних зі створенням та 

експлуатацією web-сайту. Проаналізовано основні аспекти відображення в бухгалтерському 

обліку web-сайту підприємства як нематеріального активу.  

Ключові слова: web-сайт, нематеріальний актив, хостинг, доменне ім’я, 

адміністрування сайту. 

Постановка проблеми. Розвиток комп'ютерних технологій дедалі частіше 

змушує підприємства звертатися до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет 

для розміщення інформації про себе за допомогою web-сайту. Можливість 

постійного доступу потенційних клієнтів до такої Інформації сприятиме 

розвитку бізнесу підприємства. Багато українських компаній (незалежно від 

розміру і галузі) створюють свої власні web-сайти, щоби повною мірою 

використати можливості всесвітньої павутини для підтвердження власного 

статусу, репутації, реклами, збільшення обсягів продажу продукції, зменшення 

витрат на маркетинг та  інше. 

Виклад основного матеріалу. Web-сайт підприємства – це сукупність 

програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет, які   

разом з інформаційними ресурсами перебувають у розпорядженні певного 

суб’єкта господарювання і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до 

цих інформаційних ресурсів та інші послуги через мережу Інтернет. 

Право на користування web-сайтом у балансі підприємства відображається 

як нематеріальний актив. 

Пунктом 4 в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи»" [1] визначено, що нематеріальний актив — це 

немонетарний актив, який можна ідентифікувати, який не має матеріальної 
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форми й утримується підприємством з метою використання протягом періоду 

більше одного року для торгівлі або з метою надання в оренду іншим особам. 

В бухгалтерському обліку витрати на створення та експлуатацію web-сайту 

підприємства відображаються наступним чином рис.1, рис. 2 

 

  631/685   154                                   125/127 

           1 2 

  

 

Рис. 1 Облік витрат на створення web-сайту підприємства 

Операції: 

1 - підписання акту на виконання  робіт зі створення web-сайту;   

2 - введення в експлуатацію нематеріального активу (web-сайту). 

 

  631/685   93                                       791 

  1 4 

  2 

 

 661 3 

                                  39 

 

 

Рис. 2 Облік витрат на обслуговуванням web-сайту підприємства 

Операції: 

1 – відображено витрати за хостинг web-сайту (надання оператором деяких ресурсів - 

дискового простору, оперативної пам’яті, процесорного часу, каналу доступу до Інтернету); 

2 – відображено витрати на оплату праці web-майстра сайту; 

3 – відображено витрати, пов’язані з реєстрацією доменного імені; 

4 - списання витрат, пов’язаних з обслуговування web-сайту підприємства на фінансові 

результати діяльності 

 

Всі витрати на створення web-сайту накопичуються на рахунку 154 

«Придбання (створення) нематеріальних активів». Після введення в 

експлуатацію нематеріального активу на підставі «Акта введення в 
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господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів» [2]  дані витрати капіталізуються на субрахунку 125 

«Авторські та суміжні з ним права».  При цьому варто зазначити про існування 

деяких методологічних неузгоджень щодо відображення такого роду 

нематеріальних активів, оскільки, як стверджують окремі бухгалтери-

економісти, для обліку web-сайту підприємства варто використовувати рахунок 

127 «Інші нематеріальні активи». 

Витрати, пов’язані з реєстрацією доменного імені, в бухгалтерському обліку 

відносяться до витрат майбутніх періодів, так як доменне ім’я реєструється на 

один (або більше) рік, а рахунок сплачується одразу за весь період реєстрації. 

Дані витрати обліковуються на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а в 

подальшому вони поступово списуються на витрати на збут.  

Витрати, пов’язані із адмініструванням сайту (заробітна плата web-мастера, 

плата за хостинг), в бухгалтерському обліку відносяться до витрат на збут та 

обліковуються на рахунку 93 з подальшим їх віднесенням на фінансові 

результати діяльності підприємства. 

Висновки та пропозиції. Розширення можливостей підприємств шляхом 

створення web-сайту створює додаткові проблеми щодо обліку таких витрат. 

Недостатнє нормативно-правове регламентування даної ділянки обліку потребує 

істотного удосконаленням діючої законодавчої бази з врахуванням вимог 

міжнародних стандартів.   

Список використаних джерел 
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Анотація. Аналізується облік операційних витрат на сільськогосподарських 

підприємствах. А також висвітлення непродуманих управлінських рішень, та необхідність 

обліку операційних витрат. 

Ключові слова:операційні витрати, сільськогосподарське підприємство, об’єкти обліку 

Постановка проблеми. Визначення проблем в обліку операційних витрат у 

сільськогосподарських підприємствах, а також недостатнє усвідомлення ролі 

операційних витрат, яке призводить до непродуманих управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу.Недостатнє усвідомлення ролі операційних 

витрат при формуванні собівартості продукції на практиці призводить до 

непродуманих управлінських рішень, що негативно впливає на фінансові 

результати діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств. 

Практика показала, що здійснення непродуманих заходів щодо зменшення 

витрат виробництва не призводить до бажаного результату. В умовах ринку 

потрібно впроваджувати нетрадиційні системи одержання інформації про 

витрати, застосовувати нові підходи до калькулювання собівартості, підрахунку 

фінансових результатів, методів аналізу витрат і прийняття на цій основі 

раціональних управлінських рішень, адекватних цій економічній ситуації. 

Сільськогосподарські підприємства ведуть групування і облік витрат згідно 

з П(С)БО 16. 

Операційні витрати — це прогнозовані витрати власника, пов’язані з 

отриманням валового доходу. До операційних не належать витрати на 

обслуговування боргу та податків, що сплачуються від величини прибутку, 

отриманого від використання об'єкта оцінки, єдиного податку, фіксованого 

податку. Комплексні витрати розподіляються між об'єктами обліку пропорційно 

до обсягів робіт (витрати на утримання лісозахисних смуг, утримання та 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

73 

 

експлуатацію сільськогосподарської техніки, витрати на запилення, на обробку 

посівів отрутохімікатами тощо). 

Витрати операційної діяльності розраховують окремо в рослинництві, 

тваринництві, допоміжних промислових виробництвах на відповідних 

субрахунках рахунку 23. 

Елементи витрат у сільському господарстві такі самі, як і в інших галузях, 

тому у сільськогосподарських підприємствах витрати операційної діяльності 

(рослинництва, тваринництва і промислового виробництва) групуються за 

такими економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; амортизація;інші операційні витрати. 

А також, у нижче наведеній таблиці ми можемо переглянути перелік статей 

витрат у сільському господарстві. 

Таблиця 1 

Перелік статей витрат у сільському господарстві 

 

Статті витрат У рослинництві Утваринництві 

У допоміжних 

виробництвах 

У підсобних 

промислових 

виробництвах 

Витрати на оплату праці + + + + 

Насіння на посадковий 

матеріал +    

Паливо та мастильні 

матеріали + + + + 

Добрива +    

Засоби захисту рослин та 

тварин + +   

Корми  + +  

Сировина та матеріали 

(без зворотних відходів)   + + 

Роботи та послуги + + + + 

Витрати на ремонт 

необоротних активів + + + + 

Інші витрати на 

утримання основних 

засобів + + + + 

Інші витрати + + + + 

Непродуктивні витрати + + + + 

Загальновиробничі витрати + + + + 
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Висновки та пропозиції. Можна з упевненістю стверджувати, що система 

обліку операційних витрат є необхідною та важливою частиною функціонування 

вітчизняних сільськогосподарських  підприємств. І саме від розуміння 

важливості цього процесу залежить життєдіяльність конкретних суб’єктів 

господарювання.Дослідженні основні питання стосовно формування та обліку 

витрат операційної діяльності є досить вирішальними і багато в чому їх 

вирішення вплине на зміцнення економічного стану сільськогосподарського 

підприємства. 
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Анотація.  Висвітлено проблемні питання обліку переоцінки активів підприємства. 
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Постановка проблеми. Для формування повної і достовірної інформації 

про фінансово-господарську діяльність підприємства необхідно мати чітке 

уявлення про вартість його активів, найбільшу частку яких, як правило, 

становлять основні засоби. Таким чином, процес організації переоцінки 

основних засобів є дуже важливим, але водночас і трудомістким, що зумовлено 

складністю методології відображення в обліку її результатів. 
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Виклад основного матеріалу. Порядок проведення переоцінки основних 

засобів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби» [3]. Так, відповідно до п. 16 

П(С)БО 7, підприємствам дозволяється переоцінювати об’єкт основних засобів, 

якщо залишкова вартість такого об’єкта істотно відрізняється від його 

справедливої вартості на дату балансу (10 і більше відсотків). При цьому варто 

зауважити, що в разі переоцінки окремого об'єкта основних засобів переоцінці 

підлягають всі інші активи, які належать до даної групи. Тобто по всіх об’єктах 

основних засобів даної групи перевіряється, чи відповідає їх остаточна вартість 

справедливій вартості відповідних об’єктів. Саме цей аспект, на нашу думку, 

варто віднести до недоліків, адже не завжди переоцінка одного об'єкта може 

значно вплинути на оцінку основних засобів в цілому по групі. 

За наявності розбіжностей між залишковою і справедливою вартістю 

об’єкти основних засобів дооцінюються або уцінюються. Відповідно до П(С)БО 

7 сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до 

складу додаткового капіталу, а сума уцінки – до складу витрат звітного періоду в 

тому випадку, якщо до цього дооцінка не проводилася. Переоцінена первісна 

вартість і знос об'єкта основних засобів визначаються як добуток відповідно 

первісної вартості або зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки 

визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який 

переоцінюється, на його залишкову вартість.  

Порядок відображення в обліку результатів дооцінки і уцінки основних 

засобів показано на рис. 1 і рис.2                                                                
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Рис.1 Дооцінка основних засобів              Рис. 2 Уцінка основних засобів 

Операції: 
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1; 1* - відображена відповідно сума дооцінки (уцінки) первісної вартості основних 

засобів; 

2; 2* - відображена відповідно сума дооцінки (уцінки) зносу основних засобів 

Якщо під час чергової дооцінки залишкової вартості сума попередніх 

дооцінок є меншою за суму попередніх уцінок, то перевищення включається до 

складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою останньої 

дооцінки і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу. 

Якщо під час чергової уцінки залишкової вартості сума попередніх дооцінок 

є більшою за суму попередніх уцінок, то перевищення спрямовується на 

зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою 

останньої уцінки залишкової вартості об’єктів основних засобів і вказаним 

перевищення до витрат звітного періоду [1]. Відображення в обліку результатів 

дооцінки основних засобів після уцінки і навпаки відображено на рис. 3, рис.4. 
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Рис. 3 Облік уцінки основних засобів, раніше дооцінених 

Операції: 

1- відображена сума уцінки зносу основних засобів; 

2 - відображена уцінки на суму попередньої дооцінки; 

3- відображено результат уцінки на залишок суми уцінки.  

   746   

                                                                                  10 

        131                                423                             1 

                               3                                       2      

 

Рис. 4 Облік дооцінки основних засобів, раніше уцінених 
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Операції: 

1- відображена  дооцінки основних засобів на суму попередньої уцінки; 

2 – відображено результат дооцінки на залишок суми дооцінки; 

3- відображено дооцінку суми зносу.  
Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу основних засобів 

відображаються в реєстрах аналітичного обліку основних засобів – інвентарних 

книгах або картках [4].  

Висновки і пропозиції. Застосування переоцінки активів на підприємстві є 

цілком об’єктивним і обґрунтованим процесом, оскільки дозволяє забезпечити  

зовнішніх і внутрішніх користувачів інформацією про дійсну вартість майна. 

Водночас, певного уточнення та регулювання потребують питання щодо 

періодичності та безпосередніх виконавців процедури переоцінки. 
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Анотація. Розкрито основні завдання обліку та контролю поточних біологічних 

активів. Визначено проблеми бухгалтерського обліку та контролю цих активів. 

Запропоновано шляхи їх вирішення. 
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Ключові слова: поточні біологічні активи, біологічні перетворення, первинні 

документи, первісна вартість, справедлива вартість. 

Постановка проблеми. Сільське господарство є однією з провідних галузей 

виробництва України і характеризується специфічними об’єктами обліку і 

контролю. Зокрема, до них відносять землю, біологічні активи і біологічні 

перетворення, сільськогосподарську продукцію тощо.  

Нові методологічні підходи до організації обліку поточних біологічних 

активів тваринництва передбачають: уточнення об’єктів обліку; застосування 

принципів оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції; 

удосконалення документування господарських операцій при застосуванні 

комп’ютерних технологій обробки інформації; формування фінансових 

результатів.  

Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарське виробництво 

складається з двох відносно самостійних галузей - рослинництва та 

тваринництва, що зумовлює складності організації бухгалтерського обліку, 

контролю та ревізії. 

Дослідженню питань бухгалтерського обліку та контролю поточних 

біологічних активів присвячено багато праць вітчизняних науковців, таких як,  

Ф. Бутинець, Є. Калюга, Я. Соколов, Л. Сук та інші. Їх внесок має велике 

значення в розвитку науки, але деякі питання обліку та контролю поточних 

біологічних активів тваринництва залишаються дискусійними. 

Основним документом, що регламентує методику ведення  обліку поточних 

біологічних активів є П(С)БО 30 "Біологічні активи". Згідно з яким тварини або 

рослини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також 

приносити в інший спосіб економічні вигоди визначені як біологічні активи.  

Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи», поточними вважаються 

біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або 

додаткові біологічні активи, приносити в іншій спосіб економічні вигоди 
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протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощувані й 

відгодівлі [1]. 

До складу поточних біологічних активів в тваринництві відноситься 

молодняк тварин і тварини на відгодівлі, які систематично дають 

сільськогосподарську продукцію у вигляді приросту живої маси, гною у період, 

що не перевищує 12 місяців. Це телята, лошата, поросята, ягнята, звірі, кролі, 

птиця, тварини на вирощуванні та відгодівлі. 

Приплід сільськогосподарських тварин з моменту народження визнається 

поточними біологічними активами та оприбутковується за справедливою 

вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання 

додаткових біологічних активів відображається в тому звітному періоді, у якому 

вони відокремлені від біологічного активу. Оприбуткування поточних 

біологічних активів відбувається по дебету рахунка 21 "ПБА". 

Відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи», джерелами визначення 

справедливої вартості поточних біологічних активів є ціни активного ринку на 

такі активи. Для визначення справедливої вартості ПБА підприємство може 

створити спеціально призначену для цього комісію, до складу якої повинні бути 

включені відповідні фахівці. Комісія своїми рішеннями визначає справедливу 

вартість ПБА або неможливість такої оцінки і такі рішення є підставою 

працівникам бухгалтерії оцінювати ПБА в обліку та звітності [4]. 

Також слід зазначити, що методичні рекомендації щодо застосування 

спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та 

поточних біологічних активів не в повній мірі відображають всі специфічні 

особливості обліку біологічних активів. На нашу думку, вони потребують 

подальшого удосконалення та застосування в аграрних підприємствах. 

Отже, основними завданнями організації обліку і контролю поточних 

біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах є: 

• постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією 

про наявність поголів'я тварин; 
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• своєчасне та правильне оформлення документами операцій та 

забезпечення достовірних даних про всі зміни; 

•   контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх етапах їх 

руху; 

•  правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні та 

вибутті; 

• визначення справедливої вартості поточних біологічних активів. 

Висновки і пропозиції. Отож,оцінка поточних біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю є не лише 

нормативною вимогою, а й чинником інвестиційної привабливості підприємства.  

Покращити організацію  обліку і контролю поточних біологічних активів 

тваринництва в сільському господарстві можна за допомогою державного 

регулювання у сфері бухгалтерського обліку з метою методичного та 

організаційного забезпечення застосування міжнародних стандартів.  
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підприємства та відображення його у фінансовій звітності. Проаналізовано зарубіжний 

досвід створення резервів сумнівних боргів. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку 

сумнівних боргів для підприємницьких структур України. 

Ключові слова: Резерв сумнівних боргів, метод прямого списання, метод резервування, 

дебіторська заборгованість . 

Постановка проблеми. Резерв сумнівних боргів – це резерв, який 

створюється з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської 

заборгованості. Він корегує дебіторську заборгованість до її чистої реалізаційної 

вартості, дозволяє підприємству показати, що відповідна сума не може бути 

стягнута з дебіторів. Таким чином в умовах економічної кризи і ризику 

неплатоспроможності покупців, підприємство попереджає виникнення втрат від 

сумнівної дебіторської заборгованості.  Тому актуальність теми дослідження не 

підлягає сумніву. 

Виклад основного матеріалу. Резерв сумнівних боргів нараховується 

тільки для сумнівної дебіторської заборгованості. Основною проблемою при 

обліку сумнівних боргів є визначення моменту часу, в якому визначаються 

збитки. Для їх визнання використовують два методи: 

1. Метод прямого списання. 

2. Метод резервування. 

При використанні методу прямого списання в обліку не здійснюються 

жодні записи до дати визнання боргу безнадійним. [3]. Якщо за заборгованістю 

минув строк позовної давності або дебітор визнаний банкрутом, то в тому 

звітному періоді, коли це виявлено, на загальну суму боргу здійснюють її 

списання. 

Зміст методу резервування полягає в тому, що при оцінці дебіторської 

заборгованості на кінець звітного періоду береться до уваги можливість її 

знецінення внаслідок ненадходження від окремих дебіторів грошових коштів і 

визначається розмір можливого збитку. Дебіторську заборгованість на дату 

балансу розраховують за чистою реалізаційною вартістю за вирахуванням з 

первісної вартості резерву сумнівних боргів. 
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Резерв сумнівних боргів розраховується лише для тієї частини дебіторської 

заборгованості, щодо якої виконуються одночасно такі умови:  

• заборгованість є фінансовим активом, тобто виникла внаслідок звичайної 

господарської діяльності (до цієї категорії не входять набута заборгованість і 

заборгованість, призначена для продажу);  

• заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю.Для 

довгострокової заборгованості резерв не розраховується;  

• заборгованість не віднесена до безнадійної. 

У бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська 

заборгованість" (п.4) дебіторську заборгованість розглядають як сумнівну та 

безнадійну. Сумнівним боргом є поточна дебіторська заборгованість, щодо якої 

існує невпевненість її погашення боржником. У випадку, якщо існує впевненість 

в неповерненні певної суми заборгованості боржником або минув строк позовної 

давності така дебіторська заборгованість набуває статусу безнадійної [4]. 

 При оцінці дебіторської заборгованості повинен дотримуватись принцип 

обачності, згідно з яким сума оцінки активів і доходів підприємства не повинна 

бути завищена. 

В рамках зближення бухгалтерського і податкового обліку було прийнято 

Податковий кодекс України. Згідно Податкового кодексу [2] витрати на 

створення резерву сумнівної заборгованості визнаються витратами з метою 

оподаткування в сумі безнадійної дебіторської заборгованості з урахуванням 

підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».  

Основна відмінність порядку створення резерву сумнівних боргів у 

бухгалтерському обліку від податкового полягає у визначенні суми резерву: з 

метою оподаткування сума відрахувань у резерв залежить від періоду 

прострочення погашення боргу, в бухгалтерському обліку – від бухгалтерського 

стану (платоспроможності) боржника і оцінки ймовірності погашення боргу 

повністю або частково.  Процедура оцінки ймовірності погашення боргу в 

нормативних документах з бухгалтерського обліку не прописана. Підприємству 
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доцільно прописати порядок визначення суми резерву у своїй обліковій політиці 

[1].  

Відповідно до Інструкції № 291, якою регламентується застосування плану 

рахунків бухгалтерського обліку, створення резерву сумнівних боргів 

передбачається відображати на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". По 

кредиту рахунку 38 відображається створення резерву сумнівних боргів 

(кореспонденція з рахунками обліку витрат). По дебету – списання сумнівної 

заборгованості в кореспонденції з рахунками дебіторської заборгованості або 

зменшення нарахованих резервів в кореспонденції з рахунками обліку доходів. 

На підприємстві на кожного дебітора відкривають картку довільної форми, 

в якій зазначається найменування покупця (замовника), зміст операції 

(відвантаження продукції, надання послуг), дата оплати за договором, дата 

фактичної оплати, сума створеного резерву сумнівних боргів. 

В США, якщо на дату фінансової звітності підприємство не бачить 

можливості зібрати повну суму рахунків до отримання, існує умовна обставина 

відповідно до СФО 5 «Облік умовних обставин». Проте, відрахування до резерву 

витрат здійснюється за рахунок прибутку, якщо виконуються дві наступні 

умови: 

• ймовірно, що на дату складання фінансової звітності буде мати місце 

зниження вартості активу або виникнення зобов’язань, виходячи з наявної 

інформації на дату фінансової звітності; 

• розмір збитку можна оцінити з достатнім ступенем ймовірності. 

Резерв сумнівних боргів представляє собою відсоток від суми продажу в 

кредит або від дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду.  

В Італії дозволено щорічно відносити на резерв сумнівних боргів 0,6% 

загального обсягу дебіторської заборгованості. Коли обсяг резерву досягає 5%, 

подальше його збільшення забороняється. 

За російськими стандартами обліку також можливе створення резерву по 

сумнівних боргах. Але при цьому до складу резерву можуть включатися суми 

заборгованостей конкретних дебіторів, і тільки в тому випадку, якщо була 
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проведена робота по стягненню цих боргів. Величини резерву визначається 

окремо по кожному сумнівному боргу з урахуванням фінансового стану 

боржника. 

Попередити безнадійну заборгованість можна ефективною політикою. 

управління нею. Процес управління повинен бути спрямований на вирішення 

наступних основних завдань: 

• мінімізація втрат від інфляційного знецінення суми заборгованості; 

• мінімізація недоотриманого доходу в зв’язку з неможливістю активного 

комерційного використання коштів, інвестованих в дебіторську заборгованість; 

• перебудова управління за допомогою маркетингу в умовах неплатежів; 

• раціональне використання різних механізмів повернення боргів 

Висновки і пропозиції. Отже, резерв сумнівних боргів створюється за 

заборгованістю, щодо якої у підприємства є невпевненість її погашення 

дебітором. У разі впевненості в неповерненні певної суми заборгованості 

боржником така дебіторська заборгованість набуває статусу безнадійної. Для 

ефективного управління станом дебіторської заборгованості для підприємств 

можна внести такі пропозиції: 

- контролювати стан розрахунків з клієнтами за відтермінованою 

(простроченою) заборгованістю; 

- розширювати кількість клієнтів з метою зменшення ризику неплатежів; 

- контролювати співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованостей; 

- надавати знижки покупцям за скорочення термінів погашення 

заборгованості, щоб спонукати їх оплатити рахунки до встановленого терміну 

оплати; 

- введення штрафних санкцій за прострочення платежу; 

- відпускати товари покупцям за умови передоплати; 

Практичне застосування задекларованих норм в обліку сумнівних боргів 

вимагає суттєвих доопрацювань та доповнень в напрямку пристосування їх до 

конкретних умов господарювання з метою вдосконалення управління 
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дебіторською заборгованістю. 
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Постановка проблеми. Бренд – це елемент культури організації, що 

складається з назви, графічного зображення (логотипу) і символів компанії. 

Поняття бренду ширше ніж торгова марка, оскільки до нього ще додатково 

входять: сам товар або послуга, набір характеристик, очікувань, асоціацій, які 

сприймаються користувачем і формують імідж товару. У широкому розумінні 

брендом є те, що вкладають у нього самі творці і той символ, який сприймає 

цільова аудиторія [1]. Таким чином, з’ясування  особливостей торгової марки 

(бренду) та питання їх обліку є досить актуальним в сучасній економічній науці. 

Виклад основного матеріалу. Товарний знак – це юридичний термін, що 

означає об'єкт інтелектуальної власності, захищає назву та інші атрибути товару 

(фірми, послуги, ідеї) від конкурентів. Його англомовним аналогом є термін 

http://www.sta.gov.ua/doccatalog/document?id
http://zakon.rada.gov.ua/cgi
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«trademark», що перекладається як «торгова марка» і найчастіше 

використовується для позначення як юридично захищеного імені так і  самого 

товару. Успішність торгової марки визначається за урахуванням виду ринку, 

товарної категорії і цільового сегмента. 

Американська асоціація маркетингу дає своє визначення торгової марки 

(бренду) орієнтуючись при цьому на підприємство. Так, бренд розуміється нею 

як назва, підпис, символ, проект чи його комбінація, призначена для 

ідентифікації товару або ж послуги і диференціювання від конкурентів [2]. У 

ринковій конкурентному середовищі диференціювання, тобто виділення 

виняткової особливості товару компанії є надзвичайно важливим.  

При визначенні торгової марки орієнтуючись на споживача суттєвий 

наголос робиться на сукупності властивостей товару, які задовольняють покупця 

настільки, що він готовий сплатити гроші за  товар. Ці властивості мають 

відбиватися брендом, незалежно від того ілюзорні вони чи реальні, раціональні 

чи емоційні. Як правило, такі властивості товару найчастіше мають глибоко 

суб'єктивне походження.  

Проблема визначення успішної торговельної марки (бренду) пов'язані з 

проблемою поділу товару та її образу. Можна виокремити такі їх комбінації: 

- бренд – це сума споживчих якостей товару; 

- бренд – це образ товару; 

- бренд – це сума споживчих якостей товару плюс образ товару. 

Між означеними двома крайніми позиціями розташовується чимало інших 

визначень бренду, а саме: 

- бренд – це можливість самовираження для споживача; 

- бренд – це гарантія якості; 

- бренд – це торгову марку плюс додана вартість; 

- бренд – це «майно» власника, що можна продати чи здати у найм; 

- бренд – це сума споживчих якостей товару, плюс його імідж, плюс додана 

вартість [3]. 
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Слід зазначити, що самі ці вище перераховані п’ять тлумачень дають 

найповнішу характеристику бренду і їх обов’язково треба враховувати при 

організації торгівельної політики підприємства. 

Для обліку торгових марок (брендів) на підприємствах використовується 

рахунок 123 «Права на комерційні позначення». За дебетом цього рахунка 

відображають придбання або отримання в результаті розробки (від інших 

фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за 

первісною вартістю, а за кредитом – вибуття в результаті продажу, безоплатній 

передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод 

від його використання. Облік витрат підприємства на створення торгових марок 

(брендів) відображено на рис.1  

Дт   631   Кт 

                                   1         Дт   154   Кт   Дт   123  Кт 

                                                                   3                

Дт   685  Кт         2             

 

 

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

Операції: 

1; 2 – надання послуг спеціалізованими організаціями із створення торгової марки (бренду) 

підприємства; 
 3 – віднесено витрат із створення торгової марки на вартість нематеріального активу 

Незважаючи на тривале використання торговельних марок у господарській 

діяльності вітчизняних підприємств, система бухгалтерського обліку не містить 

інформації про наявність такого роду нематеріальних активів. Головною 

причиною неврахування торговельної марки у вітчизняному бухгалтерському 

обліку є відсутність нормативно-правового та організаційно-методичного 

забезпечення обліку торговельних марок у складі нематеріальних активів.  

Висновки та пропозиції. Активне використання торговельних марок у 

діяльності вітчизняних підприємств зумовлює необхідність переосмислення і 

введення в практику бухгалтерського обліку нового активу - торговельної марки 
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(товарного знаку, бренду), яка може використовуватися в комерційній діяльності 

та приносити прибуток. Важливим принципом запровадження ефективної 

системи бухгалтерського обліку торговельних марок є повнота висвітлення 

інформації про них в обліку, а також достовірність вартісних показників, 

пов’язаних з її використанням.  
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Анотація. Стаття присвячена розгляду сутності поняття  «гудвіл». Обґрунтовано 

методологічні підходи щодо  відображення в обліку гудвілу при придбанні і приватизації 
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Ключові слова: інтелектуальний капітал, позитивний гудвіл, негативний гудвіл, 

фактична вартість, внутрішній гудвіл. 

Постановка проблеми. Однією із останніх тенденцій вітчизняної і світової 

економіки є зростання кількості угод з придбання та злиття підприємств,  

постійне посилення значення інтелектуального капіталу. Відображення цих 

процесів в обліку пов’язане з виникненням такого об’єкта обліку, як гудвіл, що 

становить собою набуті економічні вигоди, не відображені в обліку придбаного 

підприємства. У зв’язку з поширеністю таких операцій у міжнародній і 

вітчизняній економіці, методика обліку гудвілу набуває особливої уваги. 
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Виклад основного матеріалу. Гудвіл набуває ознак активу з можливістю 

його  достовірної оцінки лише в разі придбання підприємства як цілісного 

майнового комплексу. Загальноекономічний підхід визначає гудвіл як певні 

активи (кваліфікація персоналу, високий рівень менеджменту тощо), які 

відрізняються від звичайних активів тим, що не існує способів відокремити їх від 

інших активів та достовірно оцінити. [1, с. 528]. А з позицій бухгалтерського 

обліку під гудвілом варто розуміти різницю між ціною придбання і вартістю 

матеріальних активів придбаного підприємства. 

У вітчизняній та закордонній обліковій практиці відображається лише 

придбаний гудвіл, який набуває ознак активу з можливістю його достовірної 

оцінки у разі придбання підприємства як цілісного майнового комплексу. При 

цьому внутрішньо створений гудвіл активом не визнається і в обліку не 

відображається. А витрати на його створення знаходять своє відображення у 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені. 

Визначення сутності гудвілу у законодавчо-нормативних документах, які 

регулюють ведення бухгалтерського обліку гудвілу, подано у табл.1. 

Таблиця 1 

Визначення гудвілу у законодавчо-нормативних документах 

№ Назва нормативного 

документу 

Визначення 

1. Міжнародний стандарт 
фінансової звітності 3 

“Об’єднання бізнесу” 

Гудвіл, що виникає при об’єднанні підприємств, − це сплачена 
покупцем сума, що перевищує ринкову вартість придбання в 

очікуванні майбутньої економічної вигоди. 

Гудвіл − це перевищення вартості придбання над придбаною 

часткою в справедливій вартості ідентифікованих придбаних 
активів, що є нероздільним від придбаного підприємства. 

Фактична вартість гудвілу − це вартість придбання за мінусом 

різниці справедливої вартості ідентифікованих активів, зобов’язань 
і умовних зобов’язань [2, с. 654]. 

2. П(С)БО 19 “Об’єднання 

підприємств” 

Гудвіл − це перевищення вартості придбання над часткою покупця 

у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та 

зобов’язань на дату придбання [3]. 

3. Податковий кодекс 

України 

Гудвіл (вартість ділової репутації) − нематеріальний актив, вартість 

якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою 
вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, 

що виникає в результаті використання кращих управлінських 

якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових 
технологій тощо [4]. 
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Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій [5] для узагальнення інформації про гудвіл відповідно до П(С)БО 19 

“Об'єднання підприємств” [3], призначений рахунок 19 “Гудвіл”. Даний рахунок 

має два субрахунки: субрахунок 191 “Гудвіл при придбанні” та субрахунок 193 

“Гудвіл при приватизації (корпоратизації)”. 

При визнанні гудвілу активом його можна ідентифікувати як позитивний чи 

негативний. Позитивний гудвіл виникає, коли вартість придбаного суб’єкта 

господарювання є вищою від вартості його чистих активів за справедливою 

вартістю. Негативний гудвіл виникає, коли справедлива вартість чистих активів 

придбаного підприємства є вищою від вартості його придбання. Варто 

зазначити, що у МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу”, як і в національній системі 

бухгалтерського обліку визначення негативного гудвілу не передбачено. 

У бухгалтерському обліку підприємства-покупця при придбанні 

підприємства та відображенні позитивного гудвілу робиться наступний 

запис: Дт 191 “Гудвіл при придбанні” та Кт 685 “Розрахунки з іншими 

кредиторами”. Втрати від зменшення корисності відображаються наступним 

чином: Дт 977 “Інші витрати звичайної діяльності” та Кт 191“Гудвіл при 

придбанні”. 

Варто зазначити, що згідно з п. 15 П(С)БО 19 [3] вартість негативного 

гудвілу списується з одночасним коригуванням нерозподіленого прибутку. Крім 

того, відповідно до п. 16 П(С)БО 19 [3]  амортизація на гудвіл не нараховується. 

Також відповідно до п. 55 МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу”, гудвіл, що придбаний 

у результаті об’єднання бізнесу, не підлягає амортизації.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, можна стверджувати, що у 

вітчизняній та міжнародній практиці визначення сутності гудвілу при придбанні 

та методика його обліку є досить схожою, зокрема, дослідження дозволило 

визначити, що об'єкт обліку виникає лише при об'єднанні бізнесу, є невіддільним 

від підприємства та не може амортизуватись.  
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При цьому внутрішній гудвіл є однією з найскладніших категорій 

бухгалтерського обліку в частині його оцінки. Тому сьогодні актуальним 

залишається питання розробки єдиних методів оцінки складових внутрішнього 

гудвілу. Адже, в сучасних умовах визначення конкурентних переваг компанії 

потребує включення до фінансової звітності нефінансової інформації, яка 

характеризує її перспективи, дійсні межі бізнесу, вартість інтелектуального 

капіталу. 
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Постановка проблеми. Реформування та розвиток вітчизняної економіки 

значною мірою залежить від вирішення проблем зовнішньоекономічних зв’язків, 

які відіграють суттєву роль у національній економіці, істотно впливають на 

темпи економічного росту, створення конкурентного ринкового середовища та 

успіх трансформаційного процесу в Україні. У вирішенні цих проблем важливим 

є комплексний підхід до розвитку зовнішньої торгівлі, результати якої залежать 

від виваженої економічної політики держави, обраної моделі 

зовнішньоекономічних зв’язків та впливу інших численних факторів. 

Виклад основного матеріалу. Формування і здійснення комерційних 

зв’язків з іноземними партнерами та ефективне управління експортно-

імпортними операціями неможливе без науково-обґрунтованого підходу до 

розв’язання комплексу завдань інформаційного забезпечення, які вирішуються в 

системі обліку і аналізу. 

Важливі аспекти теорії і практики обліку експортно-імпортних операцій 

потребують проведення подальших наукових досліджень та розробок в напрямку 

їх удосконалення. До них слід віднести: розробку нових методичних підходів 

для обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що 

відповідають сучасним інформаційним потребам користувачів та можливостям 

інформаційних технологій; поліпшення обліку експортно-імпортних операцій, 

щоб прискорити процес трансформації бухгалтерського обліку до 

загальноприйнятих у міжнародній практиці вимог.  

Дослідження розвитку експортно-імпортних операцій в Україні свідчить 

про відсутність єдиного підходу до організаційно-методичного забезпечення їх 

обліку і аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового 

та митного законодавства. Становлення зовнішньоекономічної діяльності 

відбувається в період реформування бухгалтерського обліку, що 

характеризується наявністю певних прорахунків та неузгодженостей. 

Однією з умов покращення обліку операцій з іноземною валютою є 

необхідність чіткого розмежування статей балансу на монетарні і немонетарні. З 

цією метою треба удосконалювати класифікацію активів і пасивів підприємств 
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зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням вимог П(С)БО 21 «Вплив змін 

валютних курсів». Така класифікація використовуватиметься для обліку 

курсових різниць [4]. 

Проблемна ситуація виникає при одночасному відображенні в 

бухгалтерському обліку експортно-імпортних операцій у двох валютах, що 

призводить до значних викривлень величини витрат, собівартості та ціни 

реалізації експортного або імпортного товару, а в подальшому – до 

недостовірної суми валових доходів і витрат, неточного розрахунку фінансового 

результату діяльності підприємства [3]. 

Важливим напрямком удосконалення обліку експортно-імпортних операцій 

є впровадження методики обліку імпортних операцій при різних валютах об’єкту 

контракту і платежу: порядок розрахунку сум кредиторської заборгованості, їх 

відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку з використанням 

облікового регістру – аналітичної відомості руху валюти за імпортними 

мультивалютними контрактами, що дасть можливість узгодити облікову 

інформацію двох і більше іноземних валют. 

Для розмежування заборгованості, яка виникає після здійснення факту 

відвантаження або отримання товарів (виконання робіт, надання послуг), і 

заборгованості, що утворилася в результаті авансових платежів (отриманих чи 

наданих передоплат), на рівні аналітичного обліку, рекомендується 

підприємствам відкривати окремі субрахунки другого порядку до субрахунків 

371 та 681:  

            3711 “Розрахунки за виданими авансами в національній валюті”;    

            3712 “Розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті”;  

             6811 “Розрахунки за авансами, отриманими в національній валюті”;   

            6812 “Розрахунки за авансами, отриманими в іноземній валюті”.    

Суми, відображені на субрахунках 3712 і 6812, не будуть перераховуватись 

зі зміною валютного курсу [2]. 

Щоб уникнути дублювання показників, підвищити оперативність і 

ефективність використання облікової інформації в управлінні підприємством 
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потрібно вміло застосовувати бухгалтерські програми, які дадуть змогу 

інтегрувати усі види господарського обліку (бухгалтерського, 

внутрішньогосподарського, статистичного, податкового) у єдину централізовану 

систему даних. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств, невід’ємною і найбільшою складовою якої є експортно-імпортні 

операції, є пріоритетом формування і розвитку міжнародного бізнесу, тому 

потребує правильного і достовірного бухгалтерського обліку. Для забезпечення 

даних умов необхідно: 

- внести певні суттєві зміни і доповнення у методологічну базу та 

стабілізувати законодавчу; 

- удосконалити митно-тарифний механізм, щоб захистити вітчизняного 

виробника в умовах нестабільної національної економіки;  

- забезпечити максимальну автоматизацію усіх облікових процесів 

експортно-імпортних операцій. 
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Анотація. Досліджено основні проблеми організації та ведення обліку виробничих 

запасів на сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано напрямки  удосконалення 

організації обліку виробничих запасів. 

Ключові слова: виробничі запаси, організація обліку запасів,контроль, ефективність 
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Постановка проблеми. Як відомо виробничі запаси є найбільш важливою 

частиною активів підприємства, а тому від  правильної організації обліку 

залежить точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан,  

конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи 

підприємства. Що свідчить про актуальність даної теми дослідження, оскільки 

ефективно сформовані виробничі запаси забезпечують безперервну постійні і 

ритмічну діяльність підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарське підприємство яке 

проводить виробничу діяльність має бути забезпечене необхідною кількістю 

виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива, добрив, комплектуючих 

виробів та ін.). Умовою постійного та прибуткового виробництва є правильна 

організація зберігання і використання виробничих запасів. Їх раціональне 

використання призведе до зниження собівартості виготовленої продукції, а отже 

і ціни, що призведе до збільшення прибутку підприємства.[1] 

Основні питання організації обліку виробничих запасів висвітлені у працях 

відомих вчених – економістів : Бутинець Ф.Ф.,  Голов С.Ф., Сопко В.В., Грабова 

Н.Н., Чумаченько М.Г., Іваненко В.М., Білуха М.Т., Попович П.Я., Савицька 

Г.В., Гетьман О.О., Шаповал В.М., та ін. 

Важливим значенням є наявність на сільськогосподарських підприємствах 

достатньої кількості складських приміщень, оснащених ваговими 
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вимірювальними приладами, мірною тарою й іншими пристосуваннями, що 

забезпечать зберігання виробничих запасів, правильного приймання, зберігання 

й відпущення цінностей. Також необхідно впроваджувати ефективні форми 

попереднього й поточного контролю за дотриманням норм запасів і витрати 

матеріальних ресурсів за їх призначенням; правильно визначати повну 

собівартість придбаних запасів; правильно провести інвентаризацію й виявити 

запаси, що не використовуються в господарстві; контролювати відображення 

операцій по руху запасів в облікових регістрах.  

Найефективніше здійснення цих процесів можливе лише при переході на 

комп’ютеризовану форму обліку. Це складний процес враховуючи специфіку 

обліку в сільських підприємствах. Комп’ютеризована форма обліку виробничих 

запасів допомогла б зробити їх оприбуткування своєчасним і повним, правильно 

документувати надходження й використання запасів. 

Основні напрямки удосконалення організації обліку виробничих запасів є: 

 підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємства; 

 створення графіків документообігу з обліку запасів і доведення до 

виконавців їх функцій при створенні і перевірці первинного документа; 

 контроль з боку працівників бухгалтерії за правильністю оформлення 

первинної документації з обліку виробничих запасів (ставлення в обов'язок 

бухгалтера, що робить обробку документа, цій функції через посадові інструкції 

і встановлення відповідальності за її недотримання); 

 перевірка службами внутрішнього контролю дотримання вимог 

законодавства в частині організації документування операцій пов’язаних 

обліком запасів; 

 удосконалення методико-організаційних основ фінансового та 

управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю; 

 розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами[2]. 
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Висновки і пропозиції. В результаті застосування перелічених напрямків 

удосконалення обліку виробничих запасів сільськогосподарського підприємства, 

це призведе до значного поліпшення результативності фінансово-економічної 

діяльності. Оскільки, тільки економічно вигідно сформовані виробничі запаси 

дозволять підтримати на належному рівні виробництво сільськогосподарської 

продукції підприємства. 
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Постановка проблеми. Вперше оцінка виконання головними бухгалтерами 

бюджетних установ своїх повноважень буде проводитися у 2013 році. Тому у 

бухгалтерів бюджетних установ виникає чимало запитань, які постають при 

проведенні внутрішнього оцінювання та цікавлять особливості проведення 

оцінки їхньої роботи органами Казначейства. Тому на сьогоднішній день 

необхідно надати чітку інформацію з роз'ясненнями щодо порядку проведення 

оцінки повноважень головних бухгалтерів бюджетних установ та щодо 

заповнення ними анкети оцінювання, яку повинна надавати Державна 

казначейська служба України. 

Виклад основного матеріалу. Порядок проведення оцінки виконання 

головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень затверджено 

Наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011 № 1537. Він передбачає 

внутрішнє оцінювання, яке проводить безпосередньо головний бухгалтер, та 

зовнішнє, яке здійснюється органом Казначейства, який обслуговує бюджетну 

установу. 

У Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної 

установи своїх повноважень вказується, що для організації проведення даної 

оцінки кожним органом Казначейства створюється Комісія з оцінки виконання 

головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, склад якої 

затверджується наказом керівника.  

Оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який працює на займаній 

посаді не менше року, а також який внаслідок організаційних змін обіймає 

посаду менше року,  якщо його посадові обов'язки не змінилися. 

Діяльність головного бухгалтера, який перебуває у відпустці у зв'язку з 

вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, оцінюється не раніше ніж через рік 

після виходу на роботу, а діяльність головного бухгалтера, призначеного на 

посаду на визначений термін, та вагітної жінки може оцінюватись за їх власним 

бажанням.  

Оцінка проводиться один раз на рік до 1 травня поточного року. Починати 

внутрішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера необхідно з заповнення 
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ним же Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх 

повноважень, форму якої наведено у додатку до Порядку проведення оцінки 

виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень. У 

розділі I він наводить такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові; дату 

народження та дату обіймання посади; найменування бюджетної установи та 

органу Казначейства, який її обслуговує; звітний період. А в Розділі II головний 

бухгалтер повинен зазначити наскільки успішно він виконує свої повноваження. 

Заповнена головним бухгалтером та погоджена керівником цієї установи 

Анкета до 1 березня року, в якому проводиться оцінка, направляється на 

погодження до керівника та головного бухгалтера бюджетної установи, якій 

підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником 

коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету. Погоджена 

керівником та головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована 

бюджетна установа, Анкета повертається головному бухгалтеру до 15 березня 

року, в якому проводиться оцінка. Головний бухгалтер надає заповнену та 

погоджену в установленому порядку Анкету Комісії не пізніше 1 квітня року, в 

якому проводиться оцінка.  

Структурні підрозділи органу Казначейства мають підготувати інформацію 

про допущені головним бухгалтером недоліки та надати її Комісії.  

Кожному питанню присвоюють 100 балів. Далі Комісія розглядає Анкету та 

знімає бали за допущені недоліки. Результат оцінки визначають як позитивний, 

коли головний бухгалтер отримав більше 70% із загальної кількості можливих, а 

якщо менше – результат визнають негативним. 

Головний бухгалтер, роботу якого визнано незадовільною, може оскаржити 

результат оцінки протягом десяти днів із дня отримання ним і керівником 

бюджетної установи витягу з протоколу засідання Комісії. 

Зовнішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера здійснюється 

органом Казначейства, який обслуговує бюджетну установу. Для отримання 

результатів зовнішнього оцінювання Комісія Державної казначейської служби 
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України в межах повноважень органів Казначейства визначає та затверджує 

перелік питань,  за якими буде здійснюватись таке оцінювання. 

Висновки і пропозиції. Отже, оскільки оцінка повноважень головного 

бухгалтера бюджетної установи проводиться вперше у 2013 році, то говорити 

про ефективність результатів її застосування рано.  

Сьогодні пріоритетним є забезпечення мінімальної трудомісткості процесу 

оцінки бухгалтерської служби бюджетної установи, а витрати на його 

запровадження повинні бути економічно виправдані.  

Важливо зазначити, що проведення такого оцінювання підвищує мотивацію 

головного бухгалтера та дозволяє об'єктивно оцінювати свої можливості щодо 

виконуваної роботи.  
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1460-11
http://dt-kt.blogspot.com/2013/02/2013_4396.html
http://dt-kt.blogspot.com/2013/02/2013_4396.html
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ринкові ціни на виробничі запаси постійно змінюються, відповідно постає 

питання який метод використовувати при вибутті виробничих запасів.  

Виклад основного матеріалу. Оцінка запасів – це спосіб вираження їх у 

грошовому вимірнику, а сам процес оцінювання полягає в проведенні факту 

господарського життя у відповідність з комплексом уявлень про ці факти. 

Відображена класифікація оцінки за групою ознак (рис. 1). 

 

Рис.1 Класифікація оцінки виробничих запасів за групою ознак 

 

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка 

складається з таких витрат: суми, що сплачуються згідно договору 

постачальнику; суми, що сплачуються за інформаційні послуги з пошуку і 

придбання запасів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з 

придбанням запасів; затрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, 

транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі 

страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників; інші витрати 

[1,с.237-239]. 

Інформація про формування первісної вартості запасів за джерелами 

надходження [2, с.138] ( табл. 1). 

Відпуск виробничих запасів на підприємствах здійснюється за одним з 

методів, зазначених у П(С)БО 9 «Запаси» (рис. 2). 
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Таблиця 1 

Формування первісної вартості запасів за джерелами  

надходження 

Джерела 

надходження 

Первісна вартість 

Придбання за плату 

у сторонніх 

організацій 

Всі витрати, які пов'язані з придбанням запасів і доведенням до стану, 

в якому вони придатні до використання 

Виготовлення 

власними силами 

Виробнича собівартість, яка визначається за Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 

Внесок до 

статутного капіталу 

Справедлива вартість, погоджена засновниками (учасниками) 

підприємства 

Безоплатне 

одержання запасів 

Справедлива вартість 

Обмін на подібні 

запаси 

Балансова вартість переданих запасів чи справедлива вартість (у 

випадку перевищення балансової вартості над справедливою). Сума 

перевищення, в даному випадку, відноситься до складу витрат 

звітного періоду. 

Обмін на неподібні 

запаси 

Справедлива вартість 

 

Як відомо, ціни на виробничі запаси постійно змінюються, в результаті чого 

одна і та ж сама кількість запасів може бути придбана за різною ціною. Тому 

часто при використанні одного і того ж виду запасу  відсутня можливість 

визначити, з якого конкретного придбання і яку частину уже використано, а яка 

залишилась на складі. 

Не залежно від того, коли і які запаси надійшли, коли і які вибули, 

підприємство може застосовувати будь-який з методів оцінки їх вибуття. Вибір 

методу оцінки повинен бути продуманим рішенням кожного підприємства, з 

обов'язковим врахуванням діючої системи обліку. Якщо використовувати один і 

той самий метод при різних системах обліку, це забезпечує наявність різних 

даних щодо вартісного виміру виробничих запасів та величини одержаного 

фінансового результату.  
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Рис. 2. Характеристика методів оцінки вибуття  

запасів 

Проблеми, які виникають при використанні одного з методів оцінки вибуття 

виробничих запасів подано в  табл. 2 [3,c.90-91 ]. 

Висновки і пропозиції. Розглянуті методи оцінки виробничих запасів 

представляють інтенсивні зусилля підприємств, направлені на пошук найбільш 

оптимального методу визначення собівартості використаних матеріалів. На 

жаль, не існує найкращого методу, який можна застосовувати у всіх ситуаціях, 

адже кожний метод має свої недоліки. Ефективність використання конкретного 

методу оцінки запасів залежить від сформованих на підприємстві договірних 

зв'язків з постачальниками, своєчасності і ритмічності забезпечення виробництва 

необхідними матеріалами та інших факторів, які впливають на показники 

діяльності суб'єкта господарювання. Тому вибір методу оцінки повинен бути 

виваженим і продуманим рішенням кожного підприємства, з обов'язковим 

врахуванням діючої системи обліку, так як в подальшому це має суттєвий вплив 
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на формування фінансового результату, структуру балансу та, відповідно, 

облікову політику. 

Таблиця 2 

Проблеми, які виникають при застосуванні одного з методів оцінки 

вибуття виробничих запасів 

Метод оцінки 

вибуття запасів 

Складнощі при використанні 

За 

ідентифікованою 

собівартістю 

Застосування цього методу обмежене по причині різноманітної 

номенклатури і великої кількості однакових запасів. Існує можливість 

маніпулювання сумою прибутку, роблячи суб'єктивний вибір, який 

запас використати в певний період часу.  

За 

середньозваженою 

собівартістю 

Цей метод найбільш простий і найменш трудомісткий у застосуванні. 

Проте, саме простота у вирахуванні містить загрозу легкого 

маніпулювання цифрами в бік завищення або заниження показників 

витрачених запасів. 

За методом ФІФО В період інфляції він забезпечує наявність невиправдано завищеної 

суми прибутку. Це пояснюється тим, що при зростанні цін на запаси 

підприємство підвищує реалізаційну вартість продукції, не 

враховуючи, що вона була виготовлена з матеріалів, які були придбані 

до моменту росту цін. 

Оцінка за 

нормативними 

затратами 

Для того, щоб на підприємстві забезпечувався максимально 

наближений рівень нормативних витрат з фактичними, необхідно 

постійно аналізувати відхилення від норм, та у разі необхідності 

переглядати встановлені норми. При коригуванні нормативних і 

фактичних цін виникають деякі розбіжності. 

Оцінка за цінами 

продажу 

Пропонується застосовуватися на підприємствах, які мають мережу 

власних фірмових магазинів і поряд виробленням продукції займаються 

роздрібною торгівлею, середнього проценту торгівельної націнки 

товарів. 
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Анотація. Організація обліку дебіторської заборгованості має важливе значення, 

оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із 

розрахункових операцій за борговими правами(з дебіторами). Облік дебіторської 

заборгованості регламентується П(С)БО 10, що дозволяє зробити аналіз і дослідити 

нерозв’язані проблеми. 

Ключові слова: організація бухгалтерського обліку, дебіторська заборгованість, резерв 

сумнівних боргів.  

Постановка проблеми. Ринкові відносини вимагають перегляду системи 

бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік 

взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш 

складних і суперечливих питань українського обліку є облік дебіторської 

заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. 

Багатоаспектність дослідження цієї проблеми зумовлена суперечливим 

характером нормативних документів, а також рівнем розробок окремих 

теоретичних і практичних аспектів методології обліку дебіторської 

заборгованості. 

Виклад основного матеріалу. На даний час облік дебіторської 

заборгованості в складі оборотних активів має багато недоліків:  відсутність 

чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів дебіторської 

заборгованості у загальній їх структурі. Крім цього співвідношення дебіторської 

і кредиторської заборгованості на різних підприємствах однієї галузі буває 

неоднаковим, що не дозволяє встановити балансування між ними;  вивчення 

обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з метою зближення 

бухгалтерського та податкового обліку;  потреба змін у будові регістрів 

аналітичного і синтетичного обліку дебіторської заборгованості [1].  

Для прийняття управлінських рішень важливе значення має повнота і 

об’єктивність інформації, пов’язаної з дебіторською заборгованістю. Вирішення 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

106 

 

багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити організацію та 

методику обліку розрахунків з дебіторами. 

Тому необхідно внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [2], 

в яких чітко були б розмежовані поняття довгострокової та короткострокової 

дебіторської заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних рахунках 

бухгалтерського обліку, що не відзначено у вищезазначеному стандарті. Разом із 

тим слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а 

довгострокова – необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках. 

Створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків з 

дебіторами вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської 

заборгованості, уніфікації способів її оцінки та документів аналітичного обліку 

[3]. Це, відповідно, дозволить накопичувати інформацію про розрахунки з 

дебіторами з різними рівнями деталізації і узагальнення.  

Потребують розробки також моделі співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який дозволив би 

швидко та якісно виявляти негативні явища, що впливають на кількісні та якісні 

зміни цих заборгованостей. Бажаним є співвідношення, коли кредиторська 

заборгованість переважає дебіторську на 10-20%. 

Важливо вдосконалювати методику визначення суми резерву сумнівних 

боргів. Потрібно внести зміни в діюче законодавство для стимулювання 

створення підприємствами цього резерву. Практика показує, що більшість 

акціонерних підприємств, звітність яких є обов’язковою, не створюють резерву 

сумнівних боргів. 

Висновки і пропозиції. Правильно організований бухгалтерський облік 

дебіторської заборгованості повинен мати таку систему рахунків, яка б 

достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську діяльність з 

вимушеною конкретизацією і забезпечувала отримання об’єктивної та 

своєчасної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень 
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Анотація: Розглядаються проблемні аспекти обліку і контролю фінансових результатів 

відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи». Запропоновано порядок формування в 

обліку доходів, витрат і  фінансових  результатів від сільськогосподарської діяльності. 

Ключові слова: фінансові результати, доходи, витрати, прибуток, біологічне 

перетворення. 

Постановка проблеми. Нині організація обліку і контролю фінансових  

результатів підприємств є однією із найскладніших ділянок обліку. 

Введення в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи»  викликало ряд невирішених 

методологічних питань щодо відображення господарських операцій в 

бухгалтерському обліку, повноти висвітлення у фінансовій звітності інформації 

про фінансові результати від сільськогосподарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Правильна організація бухгалтерського 

обліку й формування облікової політики — важливий етап роботи підприємства. 

Організаційна побудова обліку та здійснення контролю за його веденням у кож-
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ному підприємстві передбачається Наказом про облікову політику, який повинен 

містити розділ про облік доходів і фінансових результатів діяльності[4].  

У примітках до фінансової звітності відповідно до вимог П(С)БО30 

«Біологічні активи» фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності 

наводиться за такими показниками: 

- дохід (витрати) від первісного визнання одержаної сільськогосподарської 

продукції та/або додаткових біологічних активів за кожною групою біологічних 

активів; 

- витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями, за кожною групою 

біологічних активів; 

- фінансовий результат (прибуток, збиток) від первісного визнання 

сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів; 

- фінансовий результат (прибуток, збиток) від реалізації 

сільськогосподарської продукції та поточних біологічних активів; 

- фінансовий результат (прибуток, збиток) від зміни справедливої вартості 

біологічних активів [1]. 

Згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи»» (п.17) передбачено, що витрати 

пов’язані з біологічним перетворенням біологічних активів, визначаються 

витратами основної діяльності. 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з 

виробничої собівартості продукції,  яка реалізована протягом звітного періоду та 

наднормативних виробничих витрат [3]. 

Перехід до формування в бухгалтерському обліку виробничої собівартості 

продукції за неповними витратами потребує впровадження методики аналізу  

впливу змінних і постійних витрат на маржинальний дохід.  

 Проведені дослідження показали, що в нормативно-правових актах 

бухгалтерського обліку недостатньо розкривається суть, склад і методика обліку 

наднормативних витрат, які є складовою частиною собівартості реалізованої 

продукції. Тому для обліку наднормативних витрат було б доцільно 
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використовувати рахунок 90 «Собівартість реалізації» субрахунок 905 

«Наднормативні виробничі витрати». 

Розглянемо  класифікацію і методику  визначення видів маржинального 

доходу відповідно до визначених видів собівартості:  

 - маржинальний валовий дохід, який охоплює валовий прибуток від 

основної діяльності та суму постійних витрат; 

- маржинальний виробничо-комерційний дохід, який складається з 

прибутку, визначеного за повною собівартістю продукції, та суми постійних 

витрат; 

- маржинальний дохід біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції, який складається з прибутку від основної діяльності [2]. 

Застосування діючих субрахунків до рахунка 79  Фінансові результати” не 

дає можливості  визначити остаточний кінцевий результат (чистий прибуток або 

чистий збиток) діяльності підприємства за звітний рік. Чинні нормативні акти з 

бухгалтерського обліку не передбачають відображення витрат з податку на 

прибуток у складі діючих показників рахунка 79 «Фінансові результати». Для 

цього доцільно було б використовувати субрахунок 795 « Фінансовий результат 

звітного періоду»  для обліку формування кінцевого фінансового  результату [5]. 

Відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» необхідно ввести 

форму розподілу приміток до річної фінансової звітності. Фінансовий результат 

за звітний рік від господарської діяльності ”, що матиме практичне значення.  

Висновки і пропозиції. Запропоновані доповнення до методики визначення 

фінансового результату від сільськогосподарської діяльності відповідають 

основним принципам бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності 

– запобігають завищенню оцінки активів і доходів підприємства; повного 

висвітлення інформації – фінансова звітність міститиме всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних 

вплинути на рішення, що приймається на її основі. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості використання вексельних розрахунків в 

Україні. Розглянуто організацію та методику ведення обліку вексельних операцій і специфіку 

проведення внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій. Досліджується і 

надається оцінка Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і нормативно-правовим 

аспектам обліку. 

Ключові слова:вексель, простий вексель, переказний вексель, фінансовий інструмент. 

Постановка проблеми. На сьогодні в умовах платіжної кризи вексельні 

розрахунки стають особливо актуальними. Проте незначний досвід їх 

застосування та складності в законодавстві стримують активне залучення 

векселів до господарського обороту. Це обумовлює необхідність детального 

розгляду порядку видачі та погашення векселів, а особливої уваги потребує 

питання порядку відображення їх в обліку. 
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Виклад основного матеріалу. Зі створенням нормативної бази вексельного 

обігу в Україні механізм останнього запустити так і не вдалося. Це пов'язано з 

надзвичайною урегульованістю, що виникла внаслідок відсутності чіткої 

законодавчої бази з питань регулювання останнього, та наявністю великої 

кількості підзаконних нормативно-правових актів, положення яких часто 

суперечать одне одному, що, у свою чергу, вказує на стримування обігу векселів 

з боку держави. 

При цьому вексель виступає дохідним, ліквідним та надійним фінансовим 

інструментом, який поєднує інтереси виробників, фінансових інститутів та 

держави [1]. 

Розрізняють такі підходи до методики бухгалтерського обліку вексельних 

операцій:  

I підхід характеризує:  

а) вексель як забезпечення дебіторської (кредиторської) заборгованості або 

фінансова інвестиція. 

 Окремо ведеться облік вексельних операцій, пов’язаних із забезпеченням 

дебіторської та кредиторської заборгованості та вексельних операцій, пов’язаних 

з векселем як фінансовою інвестицією;  

б) без використання синтетичних рахунків.  

Спеціальні синтетичні позиції в плані рахунків не виділяються та облік 

заборгованості, забезпеченої одержаними та виданими векселями, ведеться на 

рахунках обліку розрахунків з дебіторами (кредиторами); 

II підхід характеризує:  

а) вексель як окремий цінний папір.  

Господарські операції пов’язані з обліком вексельних операцій 

відображаються на окремих синтетичних рахунках «Векселі одержані» та 

«Векселі видані» на яких фіксується обіг простих і переказних векселів;  

б) з використанням синтетичного рахунку.  
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В обліку виділяються самостійні синтетичні позиції, при цьому одержання 

чи видача векселя розглядається, з одного боку, як завершення розрахунків, а з 

іншого боку – як придбання нового майна [2]. 

Для обліку розрахунків з використанням векселів у діючому плані рахунків 

передбачено чотири рахунки:  

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» субрахунок 162 

«Довгострокові векселі одержані»;  

34 «Короткострокові векселі одержані»;  

51 «Довгострокові векселі видані»; 

62 «Короткострокові векселі видані».  

Рахунки 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» і 34 

«Короткострокові векселі одержані» належать до активних рахунків. 

 Юридична особа, яка розраховується векселями, купляє їх у відповідній 

установі банку за встановленою ціною. Бланки векселів належать до бланків 

суворої звітності і тому їх облік ведеться підприємствами на позабалансовому 

рахунку 08 «Бланки суворого обліку».  

Затрати, пов’язані з придбанням бланків векселів і сплатою держмита 

належать до складу валових витрат. Вексельна заборгованість у бухгалтерському 

обліку реєструється за допомогою рахунків 51 “Довгострокові векселі видані” 

або 62 “Короткострокові векселі видані”.  

На практиці підприємства надають перевагу використанню 

короткострокових векселів. Появу (збільшення) заборгованості за векселями 

відображають за кредитом вище названих рахунків, погашення (зменшення) 

заборгованості – за дебетом. При видачі векселя в обліку робиться запис:     

                                        Дт 63, 685 

                                        Кт 51, 62. 

В країнах, де діє Женевська система вексельного права, до якої відноситься 

Україна, комерційні папери розглядаються не як векселі, а як самостійні цінні 

папери, різновид короткострокових облігацій, що відрізняються ліберальнішою 

процедурою випуску [3, с. 148]. 
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Проведення випуску подібних векселів є спробою об'єднання виданих 

векселів родовими ознаками, внаслідок чого необхідно змінювати умови видачі, 

обігу і здійснення платежів по векселях, що зафіксовані в Уніфікованому законі 

про переказні та прості векселі.  

Отже, векселі, що видаються таким чином, за своєю сутністю векселями 

вважатися не можуть, і, відповідно, повинні мати інше облікове відображення. 

Вартість векселя як боргового (розрахункового) документа залишається 

незмінною протягом усього його існування, але його вартість як цінного паперу 

на ринку змінюється. Відзначимо, що в національних стандартах спеціально не 

обумовлено, за якою вартістю (номінальної або історичної собівартості) 

відображається вексель при зарахуванні його на баланс. Тому бухгалтеру 

надається деяка самостійність при вирішенні цього питання. 

Висновки та пропозиції. На сьогодні вексель виступає складним 

розрахунково-кредитним інструментом, що здатний виконувати функції як 

засобу платежу і кредитних грошей, так і функції цінного паперу, і сам, як 

цінний папір, може виступати об'єктом різних угод. Це потребує розробки 

конкретних облікових методик для різноманітних трансакцій.  

Отже, незважаючи на складності і деякі суперечності порядку обліку 

векселів, їх застосування є вигідним. Операції з векселями допомагають у 

проведенні розрахунків з контрагентами підприємства без використання дорогих 

кредитних коштів, дозволяють оптимізувати виробничий і фінансовий процеси. 
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Анотація. У даній статті розкрито стан обліку та аудиту формування фінансового 

результату від процесу реалізації продукції, робіт та послуг в господарстві . Вказано на 

недоліки, зокрема виявлено недотримання вимог бухгалтерського обліку на 

підприємствах агропромислового комплексу. Подано пропозиції щодо удосконалення обліку 
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Постановка проблеми. Фінансові результати підприємства визначають 

його місце в ринковій економіці. Для цього на господарстві складається звіт про 

фінансові результати, який слугує інформацією для зовнішніх і внутрішніх 

користувачів. Він дає змогу визначити основні причини прибутковості 

(збитковості) підприємства. Дана тема залишається актуальною вже в продовж 

багатьох років, адже ефективність роботи підприємства певною мірою залежить 

від здійснюваної ним фінансової політики.  

Виклад основного матеріалу. Як економічна категорія, дохід (виручка) є 

потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від 

продажу продукції товарів, робіт, послуг. Величина доходів безпосередньо 

впливає на рівень прибутку. У загальному вигляді прибуток – це різниця між 

доходами від певної діяльності й витратами на здійснення. Він інформує про 

необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, нарощування 

обсягів виробництва й реалізації, розширення асортименту товарів, доцільність 

зміни у ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм ефективності 

господарювання. 

У бухгалтерському обліку дохід відображається у сумі справедливої 

вартості отриманих активів або тих, які підлягають одержанню. Сума доходу, 
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яка виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається 

шляхом домовленості між підприємством покупцем або користувачем активу. 

Слід зазначити, що згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996 [4], ведення 

бухгалтерського обліку окремих його ділянок запроваджуються нові національні 

стандарти бухгалтерського обліку, новий План рахунків бухгалтерського обліку, 

нові Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції, робіт і послуг сільськогосподарських підприємств. Зазначений Закон 

передбачає, що державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні здійснюється з метою: 

- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, гарантують і 

захищають інтереси користувачів; 

- удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Як наслідок, зауважимо, що облік доходів від реалізації 

сільськогосподарської продукції регламентується П(С)БО 15 «Дохід», який 

визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 

про доходи від звичайної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності. 

Зарубіжний досвід показує, що бухгалтерський облік у 

сільськогосподарських підприємствах базується на моделі американського 

економіста, лауреата Нобелівської премії Василя Леонтьєва «затрати-випуск», 

яка служить основою для функціонування соціального ринкового господарства. 

Користуючись даним методом, фінансовий результат діяльності господарства 

можна визначити трьома різними способами: 

- шляхом групування засобів і джерел; 

- співставленням затрат з випуском; 

- використання центрів відповідальності чи прибутку. 

У Франції дрібні фермерські та індивідуальні господарства не 

використовують в обліку принцип подвійного запису, а прибуток (збиток) 

розраховують згідно зміни чистих активів протягом року з коригуваннях 
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одержаних результатів на видатки по власному споживанню господарства за 

звітний період [2, c. 49]. 

Появилися нові можливості реформування та моделювання вітчизняного 

обліку. Зауважимо, що на виконання програми реформування бухгалтерського 

обліку, затвердженої Постановою КМУ від 28 жовтня 1998 року №1706 [3], 

розроблений і 1 січня 2000 року введений в дію План рахунків, як важливий 

інструмент реалізації міжнародних принципів і методів бухгалтерського обліку.  

Висновки і пропозиції. Бухгалтерській службі підприємства необхідно 

створити належну інформаційну базу для аналізу і прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо процесу формування фінансового результату. Це 

можна успішно зробити за допомогою автоматизованого обліку. Розробляти 

інструкції для бухгалтера з обліку розрахунків з покупцями та замовниками. 

Запровадити облікові реєстри, що відповідали б рекомендованій методиці обліку 

і були зручні для підприємства. 
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Анотація: В статті визначено поняття лізингу та лізингових операцій, розглянуто 

організацію обліку лізингових операцій та внесено рекомендації щодо його удосконалення. 

Докладно проаналізовано роль лізингу з метою забезпечення оновлення та вдосконалення 

обліку основних засобів на сільськогосподарських підприємствах нашої країни. Запропоновано 

рекомендації щодо покрашення та вдосконалення обліку лізингових операцій. 

Ключові слова: лізинг, оренда, лізингові операції, лізингодавець, лізингоодержувач, 

основні засоби. 

Постановка проблеми. Обґрунтування та  розробка теоретичних 

рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку лізингових операцій з 

метою підвищення рівня технічного оновлення основних засобів в АПК Україні, 

а також з’ясування переваг лізингу перед іншими формами фінансування 

сільськогосподарських  підприємств, при здобутті ними основних засобів. 

Виклад основного матеріалу. В аграрному секторі економіки України на 

сучасному етапі відбувається тривалий і складний процес зміни економічних 

умов господарювання. Актуальною проблемою АПК на даний час є системне 

оновлення та вдосконалення застарілих засобів виробництва на сучасній 

технічній основі, збільшення капітальних вкладень у розвиток матеріально-

технічної бази сільського господарства та пов‘язаних з ним галузей АПК. Одним 

із гнучких інструментів інвестицій та запровадження інновацій, їх фінансово-

кредитного обслуговування, є лізинг (тобто, поєднання оренди з фінансуванням 

капітальних вкладень). [1] 

В умовах економічної кризи та низької платоспроможності 

товаровиробників він полегшує доступ товаровиробників до нової техніки на 

умовах поступової сплати коштів, сприяє оновленню основного капіталу 

підприємств, випуску ними конкурентоздатної, тобто якісної продукції.  
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Для аграріїв він є вигідною і доступною формою придбання 

сільськогосподарської техніки. Крім того лізинг сприймається як додаткове 

інвестування в підприємство, оскільки дозволяє користуватися основними 

фондами, не оплачуючи відразу їхню повну вартість, а вносити періодичні 

фіксовані лізингові платежі. 

Відповідно до Закону України «Про лізинг» ним вважається 

підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи 

фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне використання 

на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або 

набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем 

у відповідного продавця майна за умови сплати лізингоодержувачем лізингових 

платежів.[4] 

Бухгалтерський облік лізингових операцій здійснюється відповідно до 

П(С)БО14. Операції з придбання об’єкта лізингу лізингодавцем у виробника 

нічим не відрізняються від звичайного придбання основних засобів шляхом 

здійснення капітальних інвестицій. У цьому випадку лізингодавець відображає 

всі витрати на придбання об’єкта лізингу на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», 

а потім він вводиться в експлуатацію на рахунок 10 «Основні засоби». 

У момент передачі об’єкта лізингу лізингоодержувачу набирають чинності 

положення п. 10 П(С)БО 14. Так, лізингодавець зобов’язаний відобразити у 

бухгалтерському обліку переданий у фінансову оренду об’єкт як дебіторську 

заборгованість орендаря. Для обліку об’єктів, прийнятих в оперативний лізинг, 

на рахунку лізингоодержувача «Орендовані необоротні активи» доцільно 

відкривати субрахунки, аналогічні до рахунку «Основні засоби»: «Будинки та 

споруди, одержані в лізинг», «Машини та обладнання, одержані в лізинг», 

«Транспортні засоби, одержані в лізинг». Крім того, до рахунку «Знос 

необоротних активів» доцільно відкривати окремий субрахунок, який би 

показував знос лізингового майна. 

Під час введення аналітичного обліку з лізингоодежувачами, важливо вести 

відповідні регістрі за укладеними договорами та контрагентами, в яких повинна 
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відображатися інформація про заборгованість на початок та кінець звітного 

періоду, отримані протягом звітного періоду лізингові платежі із зазначенням 

номера та дати платіжних документів, суми платежу та його складових.  

Не менш важливою умовою є розкриття особливостей обліку лізингових 

операцій в наказі про облікову політику підприємства, причому окремо щодо 

операцій фінансового та оперативного лізингу. 

Під час відображення лізингових операцій у звітності, в примітках до річної 

фінансової звітності відображається вартість основних засобів взятих в оренду, а 

також суми зносу основних засобів, щодо яких існують обмеження права 

власності. Однак, на мою думку, такий підхід дає досить обмежені можливості 

проаналізувати склад, структуру та ефективність використання об’єктів лізингу. 

Саме тому можна внести до Приміток до річної фінансової звітності додаткову 

таблицю, яка б надавала більш детальнішу інформацію про об’єкти лізингу, 

оскільки саме вони є важливою складовою матеріально-технічної бази будь-

якого діючого підприємства. Також у плані рахунків доцільно ввести додаткові 

субрахунки для аналітичного обліку об’єктів лізингу. [2]. 

Все це дасть можливість отримати більш достовірну і повнішу інформацію 

про результати лізингової діяльності як на рівні держави, так і на рівні 

підприємства. 

Забезпечення ефективної та раціональної організації бухгалтерського обліку 

лізингових операцій залежить від правильно визначених класифікаційних ознак 

лізингу для цілей обліку, а саме: від кількості учасників, типу майна, права 

власності, сектора ринку. Саме ці, вищеперелічені класифікаційні ознаки лізингу 

дають змогу організувати аналітичний облік контрагентів, встановити 

належність об'єкта лізингу до рухомого чи нерухомого майна, порядок обліку 

майна на балансі підприємства чи поза ним. 

На сучасному етапі можна стверджувати, що питання лізингу набуває 

актуальності. Він, як вигідний інструмент інвестиційної політики лізинг має 

велике значення для розвитку виробництва у період занепаду. Під час 

економічних потрясінь, значного безробіття, невеликої купівельної 
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спроможності цей вид діяльності, завдяки своїй особливій економічній природі, 

є здатним зробити великий вклад у піднесення i розвиток національної 

економіки, а на міжнародному рівні – створити i закріпити новізв’язки з 

іноземними інвесторами.[3] 

Висновки і пропозиції.Таким чином, лізинг відіграє надзвичайно важливу 

роль в АПК. За його допомогою відбувається оновлення основних засобів, що 

сприяє кращому розвитку будь-якого підприємства. 

Незважаючи на цілий комплекс проблем, лізинг розвивається, і таким чином 

має тенденцію до вдосконалення. З метою його ефективного розвитку 

необхідним є здійснення ряд заходів нормативно-правового та обліково-

фінансового характеру. Облік операцій з основними засобами, що передається в 

лізинг сільськогосподарським підприємствам, має базуватися на вимогах 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та враховувати специфіку 

функціонування учасників лізингових відносин. 
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Постановка проблеми. Рівень соціально-економічного розвитку 

адміністративно-територіальних утворень значною мірою залежить від стану 

формування та виконання відповідних місцевих бюджетів. Одним із напрямів 

підвищення ефективності управління бюджетним процесом на місцевому рівні є 

удосконалення діючої системи казначейського виконання бюджетів, а саме: 

удосконалення процесу бухгалтерського обліку, фінансової звітності та звітності 

з виконання бюджетів, управління фінансовими ресурсами. 

Виклад основного матеріалу. В наш час існує багато проблемних питань 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів, зокрема, недотримання 

принципу єдності каси, недосконалість існуючої матеріально-технічної бази та 

єдиної автоматизованої інформаційної системи. Поряд з тим, актуальними 

залишаються питання удосконалення механізму системи виконання бюджетів та 

оперативного управління місцевими фінансами. 

Основне призначення територіальних органів державного казначейства - 

сприяння ефективному управлінню регіональними фінансовими ресурсами 

шляхом застосування оптимальних механізмів формування та використання 

бюджетних коштів. 

Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування дало 

змогу зробити прозорими міжбюджетні відносини, зміцнити фінансову 

дисципліну та забезпечити дотримання органами місцевого самоврядування 
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сприятливих умов, необхідних для здійснення аналізу та управління 

бюджетними ресурсами [4, с. 275].  

Не зважаючи на успіхи у казначейській сфері, існує ряд проблемних 

питань, що ускладнюють роботу органів казначейства в напрямі обслуговування 

місцевих бюджетів. Тривалість процесу казначейського обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів призводить 

до виникнення кредиторської заборгованості бюджетних установ [2, с. 24]. 

Виникнення заборгованості пов`язано, в основному, з надходженням коштів та 

отриманням бюджетними установами рахунків в останні дні грудня після 

закриття бюджетного року, а, відтак, відповідно, не проведенням платіжних 

доручень органами державного казначейства.  

Факторами сприяння своєчасним розрахункам має стати тісна взаємодія 

казначейства, фінансових управлінь та місцевих органів влади в напрямі 

мобільності підготовки документів для проведення сесій, переважно в першій 

половині місяця, та подальшого їх виконання.  

Переважно трансфертне фінансування, значна кількість учасників процесу 

та нагромадження документообігу призводить до розбіжностей даних звітності 

між центральним та територіальними органами казначейства, а також 

розпорядниками бюджетних коштів. Як наслідок, дисбаланс у зведеному звіті 

планових показників за доходами та видатками в частині трансфертів між 

рівнями місцевих бюджетів, через невнесення рішенням відповідної ради змін до 

бюджету перешкоджає здійсненню ефективного аналізу та прогнозування стану 

виконання бюджетів [3, с. 29].  

Існуючі вади системи виконання бюджетів правового, організаційного та 

методологічного характеру створюють складнощі у бюджетному процесі на 

місцевому рівні.  

Відсутність ефективного механізму в управлінні бюджетними коштами 

призводить до збільшення запозичень у вигляді короткотермінових позичок для 

покриття тимчасових касових розривів [4, с. 276]. 
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 Проблему нестачі бюджетних коштів у період касових розривів було б 

доцільно вирішити шляхом розробки та впровадження механізму тимчасового 

позичання коштів із залишків відповідних бюджетних рахунків. 

Зростання вимог до бухгалтерського обліку суб’єктів бюджетної сфери в 

умовах поширення у цю сферу ринкових відносин потребує перегляду його 

теоретичних основ, шляхів та форм урегулювання.  

Вітчизняні органи казначейства, які ведуть облік бюджетів, та установи, 

які отримують кошти з бюджетів, не мають відповідних повноважень у 

здійсненні власної облікової політики. Надання вітчизняним установам 

бюджетної сфери права на формування змісту облікової політики розширило б 

можливості розкриття у фінансовій звітності додаткової інформації. Проте 

внесення доповнень, коригування існуючих фінансових звітів бюджетів та 

бюджетних установ, які відбувались протягом останніх років, не вирішили 

завдань реформування обліку та звітності.  

Висновки і пропозиції. З огляду на зарубіжний досвід можна зробити 

висновок, що для практичної перебудови фінансової звітності суб’єктів 

бюджетної сфери потрібно, в першу чергу, вирішити питання запровадження для 

обліку доходів і витрат методу нарахування.  

Можна узагальнити, що фінансова звітність у веденні бухгалтерського 

обліку є досить важливим чинником, без якого неможливо проаналізувати 

діяльність бюджетної установи. Однак на даний час існує багато неточностей та 

суперечок, для ліквідації яких потрібно розробляти відповідні нормативно-

правові документи стосовно ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в бюджетних установах. 
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Постановка проблеми. Нові  економічні  відносини обумовлюють  

необхідність  суттєвих  змін  в  системі  бухгалтерського  обліку підприємств 

України. Бухгалтерський облік в ринкових умовах виконує завдання 

інформаційного забезпечення управління, контролю за збереженням власності та 

зміцненням  фінансового  стану  підприємства,  підвищення  ефективності 

виробництва  та  зменшення  ризику  втрати  коштів,  пов’язаного  зі  зміною  

умов виробництва,  інвестування  у  нові  підприємства  та  види  діяльності.  

Перехід  до ринкових  умов  вимагає  перегляду  низки  теоретичних  і  

практичних  положень бухгалтерського обліку, його організації, а також методик 

формування та обробки облікової  інформації,  виходячи  з  наявного  

господарського  механізму  і можливостей обчислювальної техніки.  

Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації 

бухгалтерського обліку, як найважливішої складової системи управління 

підприємством. Тому виникла необхідність розвитку бухгалтерського обліку 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

125 

 

агропромислового комплексу на основі впровадження сучасних методів з 

використанням інформаційних систем і технологій.  

Виклад основного матеріалу На сьогодні дуже важливим напрямком 

розвитку агропромислового виробництва є його комп’ютеризація на основі 

впровадження сучасних інформаційних систем і технологій,  під якими 

розуміють сукупність методів і засобів  одержання та опрацювання  інформації 

на базі електронно-обчислювальної та комунікаційної техніки з широким 

використання математичних методів. Комп'ютерна техніка стала визначним 

фактором opгaнізацiї обліку. З  впровадженням  сучасної  обчислювальної  

техніки  можливості бухгалтерського обліку значно розширюються. 

Застосування комп’ютерів змінює зміст та організацію праці облікового 

персоналу: зменшується кількість рутинних операцій  з  обробки первинних 

документів,  систематизації  облікових показників, заповнення  регістрів  та  

звітних  форм.  Облікова  праця  стає  більш  творчою, спрямованою  на  

організацію  та  удосконалення  обліку [5, с. 235-237]. 

Розробка  та  впровадження  комп’ютеризованої  системи  бухгалтерського 

обліку  пов’язані  з  суттєвими  змінами  в  організації  бухгалтерського обліку,  

зокрема,  в  первинному  документуванні  та  документообігу,  в  групуванні 

облікових  даних,  їх  використанні  для  управління.  Єдність інформаційної бази 

і повністю автоматизований технологічний процес опрацювання облікових 

даних забезпечується за рахунок одноразового введення інформації. Інтеграція 

обробки даних первинного обліку, адаптація програмного забезпечення до 

потреб користувачів,  паралельне ведення обліку за декількома стандартами (на 

базі одних і тих же одноразово введених даних можна отримувати декілька 

систем оцінок та показників, що розраховуються за різними методиками) тощо 

досягається шляхом використання різних комп'ютерних програм. 

Застосування комп′ютерних систем бухгалтерського обліку призводить до 

зміни методології його організації.  Змінюється організація облікового процесу, 

підвищується рівень управління, відбувається якісна та кількісна 

реструктуризація облікового апарату та його функцій. Хоча впровадження 
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комп′ютерної техніки не вносить змін до принципів реєстрації облікових даних, 

техніка збору і обробки облікової інформації кардинально змінюється. В умовах 

застосування комп′ютерної техніки кожний з елементів методу бухгалтерського 

обліку, серед яких – документування господарських операцій, відображення 

облікової інформації за допомогою подвійного запису на рахунках, 

використання грошового вимірника та інших – зберігає і навіть збільшує своє 

значення, однак за формою і сутністю, як правило, трансформується, що 

призводить до змін у застосуванні елементів методології бухгалтерського обліку 

[3, с. 178-182]. 

Ефективна  організація  бухгалтерського  обліку  потребує  певних  

передумов,  серед  яких  найважливішими  є:   

1) ретельне  вивчення  особливостей  господарської  діяльності  

підприємства;   

2) висока  кваліфікація  головного  бухгалтера.   

Організація  комп’ютеризованої  системи  бухгалтерського  обліку 

неможлива також без: 

1) наявності грошових коштів для інвестицій в створення та експлуатацію  

інформаційної  системи  обліку;   

2) зацікавленості  директора  та головного бухгалтера підприємства.  

 На сьогодні ринок спеціалізованого программного забезпечення пропонує 

наступні програми-надбудови: "1С:Підприємство”, "Акцент”, "Парус”, АВ-Офіс. 

Їх головними перевагами є можливість пристосування до особливостей обліку не 

лише окремої галузі (сільського господарства), а й конкретного підприємства. 

Підтримується можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку 

відповідно до діючого законодавства України. Програми можуть 

використовуватись для роботи одного користувача на локальному комп'ютері,  

роботи декількох користувачів із спільними даними в локальній мережі або 

через Інтернету-браузера глобальної мережі після введення адреси Web-сервера, 

на якому знаходиться інформаційна база. 
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Питання  про  розміри  підприємства  при  виборі  програми  є  одним  з 

головних.  Вибір  програмного  забезпечення  бухгалтерського  обліку,  яке  не 

відповідає розмірам підприємства, призведе до фінансових втрат.  Але на ринку 

програмного забезпечення з комп’ютеризації бухгалтерського обліку все ще 

недостатньо спеціалізованих бухгалтерських програм для сільського 

господарства, які б могли повністю задовольнити вимоги різних за розмірами 

сільськогосподарських підприємств [1, с.96-102.]. 

 В  організації  комп’ютеризованого  обліку  великі  перспективи  має  

використання  Internet-технологій.  Головним  принципом  таких  технологій,  що  

засновані  на  стандартах  і  технологіях,  що  застосовуються  в  мережі  Internet  

є  відкритість,  що  дозволяє  змінювати  програмне  і  апаратне  забезпечення  

без  суттєвих  змін  в  обчислювальній  системі,  а  також  використовувати  

широкий діапазон  технічних  засобів  з  різною  обчислювальною  потужністю.   

Висновки і пропозиції. Отже, застосування  комп’ютерів  дозволяє  

ефективно  вирішити  проблему аналітичного обліку. Якщо при  застосуванні 

паперових форм обліку  збільшення рівнів  деталізації  аналітичного  обліку  та  

переліку  об’єктів  аналітики  вимагає збільшення кількості облікових 

працівників, то при застосуванні обчислювальної техніки  є можливість  вести  

аналітичний  облік  з будь-яким  рівнем деталізації  та широкою номенклатурою 

аналітичних об’єктів.  
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Постановка проблеми.  На сучасному етапі розвитку світової економіки 

відбувається постійне посилення значення таких складових бізнесу як репутація 

суб’єкта господарювання, його клієнтська база, ділові зв’язки та інше. Все це в 

сукупності становить такий нематеріальний актив як гудвіл. Таким чином, 

визначення сутності гудвілу та питання його обліку є досить актуальним в 

економічній науці. 

Виклад основного матеріалу. Гудвіл – це актив, що знаходиться у складі 

нематеріальних активів підприємства, не відокремлений від підприємства, 

вартість, якого змінюється залежно від ринкових умов, та  здатний приносити 

додаткові економічні вигоди. Гудвіл може бути оцінений, але його не можна 

продати або передати окремо від підприємства [1, с. 16 – 17]. 

Вартість обліку гудвілу (вартість ділової репутації) визначається, як різниця 

між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного 

майнового комплексу. 

З точки зору економічної теорії гудвіл – нематеріальний актив, що немає 

матеріальної форми, один з елементів конкуренції, здатний забезпечувати 

додаткові грошові потоки. 

З правової точки зору гудвіл належить виключно власнику підприємства, не 

відокремлений від підприємства. 

З точки зору бухгалтерського обліку гудвіл – специфічний актив, що 

знаходиться у складі нематеріальних активів підприємства і має наступні 
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характеристики: відсутність матеріальної форми, довгостроковість 

використання, здатність приносити підприємству додаткові доходи. 

Визначення терміну гудвіл містить П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», 

згідно з п. 4 якого: гудвіл – це перевищення вартості придбаних ідентифікованих 

активів і зобов’язань на дату придбання [2]. 

Облік гудвілу ведеться на рахунку 19 «Гудвіл», до якого відкривають  два 

субрахунки:  

191 «Гудвіл при придбані»  

193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)».  

Документальне забезпечення господарських операцій з обліку гудвілу 

відображено на рис. 1. 

 

 

 

Рис.1   Документація з обліку гудвілу 

У фінансовій звітності підприємств гудвіл відображається у рядку 065  

«Гудвіл» форми №1 «Баланс», причому тут відображається лише сума 

позитивного гудвілу, який надалі не амортизується, а перекладається на ознаки 

корисності. 

Існують три підходи до трактування гудвілу: 
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1) юридичний – за цим підходом, гудвіл розглядається в світлі певних прав 

на об’єкти нематеріальної природи, які можуть бути віддільні або невіддільні від 

окремої фізичної або юридичної особи; 

2) економічний – передбачає, що гудвіл існує протягом всього періоду 

існування підприємства, а не лише підчас його об’єднання з іншими суб’єктами; 

3) бухгалтерський – є достатньо звуженим у порівняні з економічним 

підходом, оскільки передбачає розуміння лише гудвілу при придбані або 

приватизації [3]. 

           Найбільш значимою є класифікація гудвілу за періодичністю виникнення 

та ідентифікацією, на основі на основі якого він поділяється на зовнішній гудвіл 

– гудвіл при придбані або при приватизації, та внутрішній гудвіл, що 

утворюється під час функціонування підприємства. 

Деякі автори [3; 4], ґрунтуючись на вивчені міжнародного досвіду 

вважають, що не визначення в обліку нематеріальних активів, які втілюються у 

собі потенційні економічні вигоди, призводить до втрат релевантності 

бухгалтерської інформації, ознакою якої є постійно зростаюча різниця між 

балансовою і ринковою вартістю компанії.  

Висновки і пропозиції. В наш час кількість угод про об’єднання 

підприємств невпинно зростає, що зумовлює актуальність питань оцінки, 

визнання та відображення в обліку такого поняття як гудвіл. Гудвіл – це актив, 

що знаходиться у складі нематеріальних активів підприємства, немає 

матеріальної форми, не відокремлений від підприємства, вартість якого 

змінюється залежно від ринкових умов, та вигод. Гудвіл може бути оцінений, але 

його не можна придбати, або передати окремо від підприємства. 
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Анотація. Розглянуто вплив трансакційних витрат на ефективність діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Відмічено проблемні моменти обліку трансакційних 
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господарство, сільськогосподарські підприємства. 

Постановка проблеми. Розвиток економічної теорії, поява нових 

економічних течій сприяють виникненню нових об’єктів дослідження. Так, 

виникнення та стрімкий розвиток неоінституціональної економічної теорії в 

ХХ ст. ознаменувалося народженням такої категорії, як трансакційні витрати. 

Представниками неоінституціоналізму доведено, що трансакційні витрати 

здійснюють суттєвий вплив на діяльність суб’єктів господарювання, а також на 

прийняття ефективних управлінських рішень як на рівні підприємства, так і на 

державному, регіональному і міжнародному рівнях. А тому питання визначення 

трансакційних витрат як нового об’єкта обліку, їх бухгалтерське відображення, 

аналіз і контроль у сучасному динамічному ринковому середовищі є 

надзвичайно важливими.  

Виклад основного матеріалу. Рівень трансакційних витрат значною мірою 

залежить від інституціонального середовища, в якому функціонує підприємство. 

Інституціональне середовище – це сукупність основоположних політичних, 
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соціальних і юридичних правил, які утворюють базис для виробництва, обміну 

та розподілу [3]. 

Трансакційні витрати становлять перешкоду для взаємовигідного обміну. У 

зв'язку з цим виникає питання про засоби, які дозволяють понизити рівень 

трансакційних витрат і забезпечити їх розподіл так, щоб добровільний обмін 

став можливим. Різноманітність трансакційних витрат зумовлює й різноманіття 

засобів, що дозволяють понизити дані витрати. Для здійснення добровільного 

взаємовигідного обміну і пояснення його масштабів значення має не тільки 

абсолютна величина трансакційних витрат, а й розподіл їх між учасниками 

трансакцій [3]. 

У зв'язку із цим для забезпечення високої ефективності виробництва у 

сільськогосподарському господарстві необхідно детально досліджувати і 

аналізувати трансакційні витрати. На ринках сільськогосподарської продукції та 

матеріально-технічного забезпечення трансакційні витрати розподіляються не на 

користь сільськогосподарських підприємств, що негативно позначається на 

результатах їх діяльності, знижує можливості для інвестицій у сільське 

господарство, а отже, погіршує і якість виготовленої продукції . 

Конкретизуючи трансакційні витрати, більшість учених відносять до них 

витрати на пошук інформації, організацію і проведення переговорів, юридичне 

обслуговування, витрати на вимірювання та контроль за виконанням контрактів, 

втрати від опортуністичної поведінки контрагентів тощо. 

О. П. Власенко, досліджуючи трансакційні витрати в агробізнесі, поділяє їх 

на витрати макроекономічного і мікроекономічного походження. Зокрема до 

найбільш поширених трансакційних витрат мікроекономічного походження вона 

відносить: втрати внаслідок непередбачених дій конкурентів, які проявляються у 

вигляді нереалізованої і зіпсованої продукції, або реалізованої за нижчими 

цінами; втрати через невиконання умов контракту; втрати через невиконання 

неоформлених домовленостей; витрати на стандартизацію і сертифікацію 

продукції; витрати проведення переговорів та укладання договору; витрати 

юридичного оформлення договору; інформаційні витрати, які пов'язані з 
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пошуком партнерів; витрати дослідження ринку і оцінки ринкового середовища; 

консультаційні і аудиторські витрати; витрати на оцінку репутації партнерів [2]. 

З огляду на численні спроби науковців знайти підходи до оцінки 

трансакційних витрат, можна зробити висновок, що кількісно оцінити рівень 

трансакційних витрат досить складно, по-перше, через те, що й досі серед 

спеціалістів не існує єдиної думки, що відносити до категорії “трансакційні 

витрати”, і по-друге, велика частка даних витрат здійснюється у сфері 

неофіційних взаємовідносин, оскільки високий рівень трансакційних витрат 

змушує підприємців шукати шляхи їх зниження. Як правило, це відхід у 

тіньовий сектор економіки, діяльність у якому, на жаль, не відображається в 

офіційних документах підприємства та у державній статистиці, що ускладнює 

прийняття ефективних управлінських рішень, знижує конкурентоздатність та 

офіційну привабливість як сільськогосподарських підприємств, так і регіону та 

держави в цілому. 

Висновки та пропозиції. Оцінка трансакційних витрат, їх облік, 

відображення у звітності дозволить ефективно управляти ними, приймати 

оптимальні управлінські рішення; здійснювати заходи щодо зниження 

трансакційних витрат, що дозволить підвищити конкурентоспроможність та 

інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств. 

 Аналіз зведеної інформації про рівень трансакційних витрат підприємств на 

рівні держави дозволить розробити та запровадити заходи оптимізаційної та 

регуляторної політики держави щодо зниження таких витрат, зумовлених 

обтяжливими адміністративними бар’єрами та надмірним податковим 

навантаженням. Це, в свою чергу, сприятиме зниженню рівня нелегальної 

економіки, виведенню бізнесу з тіні, зменшенню корупції в країні, поповненню 

державного бюджету, підвищенню інвестиційної привабливості аграрного 

сектору. 
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Постановка проблеми. Обов’язковою складовою організації будь-якої 

трудової діяльності є оплата праці. На сьогодні в Україні існує велика кількість 

невирішених питань та протиріч в сфері оплати праці. Належна організація 

обліку розрахунків із заробітної плати сприятиме зростанню продуктивності 

праці,  підвищенню якості виробленої продукції та зміцненню трудової 

дисципліни. 

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата як основне джерело 

грошових доходів працівників та основний мотиваційний механізм їх трудової 

активності відіграє стратегічну роль у розвитку соціально-економічних процесів 

в державі. Для організації обліку праці та її оплати на рівні суб’єкта 

господарювання необхідне чітке дотримання вимог діючої нормативно-правової 

бази. 
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Дослідження питань організації обліку праці та її оплати проведене по 

господарствах Сокальського району, де у  2012 році  аграрних виробництвом 

займалось 17 сільськогосподарських підприємств, 114 особистих селянських 

(фермерських)  господарств  та  20,4  тис. підсобних  господарств  населення. В 

галузі сільського господарства району задіяно понад 2000 чоловік, 

середньомісячна заробітна плата яких становить 1580 гривень.  

Важливим інструментом організації бухгалтерського обліку на рівні 

суб’єкта господарювання є його облікова політика, закріплена відповідним 

Наказом. Саме цей документ визначає основні методологічні принципи ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві в розрізі відповідних ділянок обліку, в 

тому числі оплати праці. Проведений моніторинг по аграрних формуваннях 

Сокальського району показав відсутність у більшості з них Наказу про облікову 

політику, а ті, в котрих використовують даний документ – недостатньо 

висвітлені питання облікової політики щодо розрахунків з оплати праці.  

Значну роль в обліку праці та її оплати на підприємстві відіграє належне 

документальне забезпечення записів [2, с. 420]. Організація документування 

операцій з обліку розрахунків за виплатами працівникам в агроформуваннях 

району загалом відповідає діючим нормам і вимогам. Основним недоліком 

роботи більшості сільськогосподарських підприємств, які ведуть облік за 

журнально-ордерною формою є використання застарілих реєстрів синтетичного 

та аналітичного обліку, тобто значна частина господарств ще не перейшла на 

застосування Методичних рекомендацій №390 від 4.06.2009 р. Незважаючи на 

таку ситуацію, у Сокальському районі є зразкові та успішні підприємства які 

повністю  автоматизували всю систему обліку – це ПАФ «Білий Стік» та ТзОВ 

«Сотеко». 

Крім документального забезпечення записів з обліку оплати праці, суттєву 

роль необхідно надавати організаційному аспекту документування, тобто 

затвердженню на рівні підприємства графіків документообороту, робочих 

інструкцій до складання документів (оперограм) [3, с. 301]. Щодо організації 

процесів документопотоків, то на більшості сільськогосподарських 
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підприємствах Сокальського району складають графіки документообігу, в той  

час як операгроми відсутні взагалі. Посилення роботи господарствами району 

над організацією процесів документування господарських операцій дозволить 

своєчасно і точно отримати необхідну інформацію, в тому числі  по ділянці 

оплата праці.  

Суттєве значення для удосконалення організації обліку праці та її оплати 

має автоматизація облікових процесів на підприємстві. Впровадження 

автоматизованої системи обробки облікової інформації дозволить не тільки 

скоротити штат бухгалтерії та, відповідно, витрати на його утримання, а й 

зробити інформацію, що обробляється більш повною, достовірною та зручною 

для використання [4, с. 521].  

Найкращою програмою для автоматизації обліку розрахунків за виплатами 

працівникам є «1С: Бухгалтерія» конфігурація «Агрокомплекс», яка дозволить 

легко автоматизувати процес нарахування заробітної плати на всіх її етапах, а 

також створить додаткові переваги в одержанні різноманітних довідок  та 

документів по заробітній платі.  

Не менш важливим аспектом щодо вдосконалення обліку на підприємстві є 

організація електронного документообігу. Автоматизація документування 

практично знімає проблему можливої невідповідності даних первинних 

документів і введеної в комп’ютер інформації. При цьому фактично відпадає 

необхідність у ручному веденні журналів, різних накопичувальних відомостей – 

їх замінює пам’ять персонального комп’ютера, що значно зменшує затрати праці 

облікових працівників [1, с.242]. 

Висновки та пропозиції. Проблеми організації обліку праці та її оплати в 

агроформуваннях Сокальського району вимагають пошук шляхів їх вирішення. 

Впровадження автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з 

оплати праці на підприємстві та застосування електронного документообігу 

полегшить процес нарахування заробітної плати на всіх етапах. Таким чином, 

ефективність запропонованих заходів щодо удосконалення організації обліку 
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розрахунків за виплатами працівникам буде полягати в зменшенні трудових, 

матеріальних і грошових витрат на їх здійснення. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

РОЗВИТКУ АУДИТУ 

Сучасний етап соціально-економічного зростання України виявив низку 

важливих питань пов’язаних з розвитком різних форм господарювання та 

інтеграцією країни у світове співтовариство. Поряд з цими питаннями, важливе 

місце займає аудит як одна із найпрогресивніших форм контролю. Вітчизняний 

аудит як інститут повинен стати гарантом виходу української економіки на 

якісно новий рівень, якій відповідає світовим стандартам. 

Проблеми розвитку ринку аудиторських послуг є предметом особливої 

уваги економічної науки. У вітчизняній літературі приділяється значна увага 

розвитку аудиту в Україні. Це наслідок стрімкого розвитку світової економіки, 

необхідність гнучкого пристосування до змін, їх детального дослідження та 

контролю. 

Аудиторський контроль розкриває нові явища у підприємницькій діяльності 

господарюючих суб’єктів, встановлює закономірності з метою вдосконалення 

цієї діяльності на наукових засадах. 

Нестабільна економічна ситуація, що склалася в Україні, потребує 

вирішення низки проблем, які мають місце у аудиторській діяльності та 

унеможливлюють успішний розвиток аудиту.  
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Анотація. У роботі розглянуто суть і значення застосування аналітичних процедур в 

аудиті. Розглянуто основні методичні прийоми аналізу і методи аналітичних процедур 

аудиту і умови їх застосування на різних етапах аудиту.  

Ключові слова: аудит, аналітичні процедури, методи. 

Постановка проблеми. Оптимізація проведення аудиторської перевірки 

дуже важлива, в зв'язку з цим велику роль відіграють аналітичні процедури, які 

дають аудитору значний обсяг необхідної йому інформації.   

Виходячи з цього виникає необхідність аудиту з глибоким комплексним 

аналізом фінансового стану господарюючого суб'єкта і дозволяє на його основі 

робити важливі висновки для цілей аудиторської [5]. 

 Виклад основного матеріалу. У праці Дж. Робертсона "Аудит" наводиться 

посилання на результати дослідження суттєвих викривлень бухгалтерської 

звітності, виявлених під час великої кількості аудиторських перевірок [3, c. 46].  

Згідно з цими результатами аналітичні процедури допомогли виявити 27,1% 

всіх спотворень (якщо використовувати розширене тлумачення терміну 

"аналітичні процедури", ця цифра зросте до 45,6%).  

У Міжнародних стандартах аудиту наводиться визначення, що аналітичні 

процедури — це  аналіз основних співвідношень та трендів й дослідження 

коливань і зв'язків, що не відповідають сформованим очікуванням [2, c. 124]. 

Аналітичні процедури являють собою один з видів аудиторських процедур і 

полягають у виявленні, аналізі та оцінці співвідношень між фінансово - 

економічними показниками діяльності  економічного суб'єкта. 

Змістову характеристику аналітичних процедур в аудиті становлять: оцінка 

достовірності відображення облікової інформації у різних формах фінансової 

звітності, обліку та обліковою документацією; зіставлення фактичних даних з 
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даними попередніх періодів; аналіз показників діяльності із визначенням 

нетипових відхилень, їх причин утворення та можливих наслідків [1, c. 27]. 

Аналітичні процедури  в аудиті застосовуються за допомогою методичних 

прийомів і методів аналізу. 

Сферу застосування методів аналітичних процедур подано у табл. 1. 

Таблиця 1 

 Методичні прийоми аналізу у виконанні аналітичних процедур аудиту 

    Вид аналітичних 

процедур 

     Методичні прийоми 

аналізу 
Умови застосування 

Аналіз 
співвідношень 

Групування 

- структурний аналіз; 

- визначення балансового зв'язку; 

- розрахунки коефіцієнтів; 

- побудова розрахункових аналітичних таблиць 

Порівняння 
      Проведення порівнянь до  обраної бази з оцінкою  

абсолютної і відносної зміни та  еластичності зміни 

Середні та відносні 

величини 

       - розрахунок величини репрезентативної ознаки; 

- розрахунок якісних аналітичних показників 

Інтегральний метод 
 Визначення співвідношення факторів, які впливають 

на показник, що аналізується 

Індексний метод 
Розрахунок впливу структури та еластичності 

динаміки 

   Аналіз тенденцій 

Порівняння Порівняння з базовими і минулими періодами 

Графічний метод 
Оцінка перспективної динаміки на основі 

дослідження графіків 

Методи детермінованого 

факторного аналізу 

 Розрахунок впливу окремих факторів у їх сукупності 

та визначення їх пайової участі 

 

 Варіантний аналіз                               

та прогнозування 

Економіко-математичні 

методи і моделі 

     Визначення перспективного економічного плану 

за варіантами економічних стратегій і прогнозування 
економічних параметрів 

Балансові узагальнення Розрахунок потреб і можливостей 

 

Аналітичні процедури аудиту базуються на методах економічного аналізу, 

тому аналіз фінансового стану можна умовно віднести до заключних 

аналітичних процедур [4, c. 87].   

Можна виокремити такі основні вимоги до здійснення аналітичних 

процедур: велика сукупність кількісних і якісних показників економічних явищ 
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або процесів; аналітичні процедури ефективніші для стандартних операцій; 

неможливо отримати вагомі докази іншим способом. 

Аналітичні процедури можуть виконуватися протягом усіх трьох етапів 

аудиту:  

 планування 

 проведення аудиту 

 завершення аудиту 

Аналітичні процедури на етапі планування допомагають визначити ті 

процеси, в яких ризик випадкової чи навмисної помилки є найбільшим. 

Особливу увагу приділяється проблематичним місцям. 

При безпосередньому проведенні аудиту вони відіграють роль перевірки 

фактичної наявності у звітності суттєвих перекручень фінансової інформації. 

На завершальному етапі аналітичні процедури дають підстави для оцінки 

фінансового стану підприємства і оцінки суттєвості виявлених порушень. 

 Висновки та пропозиції.  Аналітичні процедури сьогодні впевнено 

завойовують своє місце в аудиті, оскільки дають змогу виявити викривлення 

фінансової звітності.  

Аналітичні методи не можуть замінити певні процедури аудиту, такі як 

отримання підтверджень від третіх осіб. Тому варто поєднувати аналітичні 

процедури з іншими методами аудиту. 
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інвентаризації власного капіталу. 
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Постановка проблеми. Бухгалтерський облік призначений для точного 

відображення інформації про власний капітал. Проте, навіть найдосконаліша 

постановка бухгалтерського обліку на підприємстві, своєчасне та точне 

документальне оформлення господарських операцій не дає 100 % гарантії у 

співставності облікових даних і фактичної їх наявності. Це призводить до 

невідповідностей та розбіжностей. Для виявлення таких розбіжностей, а також 

встановлення реального стану господарських засобів проводять інвентаризацію, 

зокрема й елементів власного капіталу. Методичні рекомендації щодо 

здійснення цієї процедури в сільськогосподарських  підприємствах на сучасному 

етапі потребують суттєвих уточнень, які спричинені розмаїттям форм власності 

в аграрному секторі. 

Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою для проведення будь-

якої інвентаризації є визначення об’єктів перевірки. Оскільки, об’єкти 

розкривають зміст та визначають методику інвентаризації. В економічній 

літературі приділено недостатньо уваги дослідженню об’єктів, які підлягають 

інвентаризації. Розглянувши праці Мочерного С.В. та Сопка В.В. що, присвячені 

питанням інвентаризації можна зробити висновки,що до об’єктів інвентаризації 

відносяться лише господарські засоби підприємства, залишаючи поза увагою 

власний капітал і зобов’язання, перевірка яких є невід’ємною складовою 

інвентаризаційного процесу. Проте, ми притримуємось думки тих вчених, які 

наголошують на необхідність проведення інвентаризації власного капіталу. 

Оскільки, він виступає основою фінансування господарської діяльності 

підприємства,а також вказує на фінансову незалежність від кредиторів. 
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Часто в літературі можна зустріти таку економічну категорію як 

"інвентаризація статей балансу". Виходячи з цього об’єктом інвентаризації є всі 

статті бухгалтерського балансу. Тобто до об’єктів, які підлягають інвентаризації, 

включаються господарські засоби та їх джерела, що фактично відповідає активу і 

пасиву балансу. Отже, власний капітал та його складові є також об’єктом 

інвентаризації.  

Інвентаризація власного капіталу має свої особливості і полягає у 

підтвердженні сальдо по аналітичному обліку за кожним учасником або 

засновником, а також обґрунтованості розміру окремих його складових. Тобто, 

при інвентаризації виявляються по відповідних документах залишки на 

відповідних рахунках, встановлюються терміни зобов’язань підприємства перед 

власниками, реальність часток засновників в статутному капіталі.  

При інвентаризації власного капіталу інвентаризуються усі його складові 

починаючи з статутного капіталу. При інвентаризації перевіряються установчі 

документи (статут або установчий договір), звіряють сальдо по аналітичному 

обліку по кожному учаснику. Достовірність записів на рахунках 40 "Статутний 

капітал" та 46 "Неоплачений капітал" підтверджують первинними документи 

(прибутковими касовими ордерами, виписками банку, накладними, актами 

приймання-передачі та інші). На кінець звітного року перевіряють розмір 

статутного капіталу, з метою контролю правильності оцінки і відображення в 

обліку операцій зменшення або збільшення статутного капіталу, а також 

визначають вартість чистих активів, звіряючи з величенною статутного капіталу. 

Одночасно з статутним капіталом звіряють і неоплачений, який відображає 

заборгованість власників (учасників) із внесків до статутного капіталу. 

Перевіряють правомірність, правильність та своєчасність відображення в 

бухгалтерському обліку неоплаченого капіталу та його погашення.  

Інвентаризації підлягають і інші складові власного капіталу. При 

інвентаризації додаткового капіталу перевіряють: правильність розрахунку суми 

дооцінки (уцінки) майна і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку; 

правильність визначення величини збільшення (зменшення) зносу по 
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переоцінених основних засобах і її відображення в облікових регістрах; 

правильність розрахунку емісійного доходу і його відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку; повноту оприбуткування безоплатно одержаних 

необоротних активів. 

При інвентаризації резервного капіталу перевіряють дотримання 

передбаченого статутом розміру правомірності використання коштів, а також 

дотримання передбаченого законодавством розміру щорічних відрахувань до 

резервного капіталу, порядку відображення операцій на бухгалтерських 

рахунках.  

При інвентаризації нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 

перевіряють достовірність розрахунку і відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного 

року, минулих років, а також правильність відображення в бухгалтерському 

обліку і звітності помилок, допущених у минулих роках.        

Інвентаризація вилученого капіталу передбачає перевірку правомірності 

викупу, продажу та анулювання акцій, правильності їх оцінки та відображення в 

обліку, реєстрі акціонерів та звітності. 

Висновки і пропозиції. Інвентаризація власного капіталу має місце в 

бухгалтерському обліку діяльності підприємства. Оскільки, власний капітал є 

основою фінансування господарської діяльності підприємства та характеризує 

його фінансову незалежність від кредиторів. Інвентаризації підлягають усі статті 

балансу, а отже і власний капітал, який входить до пасиву балансу, а значить 

об’єктами інвентаризації є усі його складові. Результати інвентаризації 

обов’язково мають бути відображені в інвентаризаційному описі власного 

капіталу.  
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації та інтернаціоналізації 

економіки особливе значення набуває контроль за нематеріальними активами та 

удосконалення її методики. Ефективним видом контролю є аудит. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю аудиту нематеріальних активів 

є перевірка об’єктів і аналіз прав, що з них випливають. Це зумовлює потребу у 

дослідженні юридичної форми документів, що може бути здійсненим за умови 

залучення до аудиту консультантів і експертів (патентних повірених), які 

спеціалізуються з цих питань. 

Метою аудиту нематеріальних активів є формування професійної думки 

аудитора щодо достовірності первинних даних про факти господарського життя, 

повноти та своєчасності відображення цих даних в обліку, правильності ведення 

обліку та відображення у фінансовій звітності прав підприємства на 

користування природними надрами, майном, землею, авторським правом у сфері 

науки, літератури, мистецтва, об’єктами промислової власності та інших видів 

нематеріальних активів. 

Враховуючи значення нематеріальних активів підприємства, перед 

аудитором стоять такі завдання:  
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– перевірка факту наявності нематеріальних активів і підтвердження прав 

власності на усі нематеріальні активи, які включені до балансу підприємства;  

– перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку 

нематеріальних активів (насамперед, їх первинної балансової вартості);  

– перевірка дотримання норм чинного законодавства по операціям, 

пов'язаних з нематеріальними активами;  

– перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного видів обліку 

нематеріальних активів і їх зносу записам в Головній книзі, балансі;  

– перевірка достовірності обліку зарахування та списання об'єктів 

нематеріальних активів з балансу підприємства;  

– перевірка правильності розрахунку зносу нематеріальних активів тощо.  

Аудитора встановлюють дотримання підприємством методики обліку 

вимогам П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» [1]. 

Поділяємо думку науковців, що проводити аудит нематеріальних активів 

доцільно в такій послідовності: перевірка положень облікової політики в частині 

нематеріальних активів; перевірка наявності нематеріальних активів; перевірка 

відповідності показників фінансової звітності показникам синтетичного і 

аналітичного обліку нематеріальних активів; аудит операцій по надходженню 

нематеріальних активів; аудит амортизації нематеріальних активів; аудит 

операцій із вибуття нематеріальних активів; аудит операцій, пов’язаних із 

наданням права на використання нематеріальних активів [2]. 

Кожен з наведених етапів аудиту нематеріальних активів включає в себе 

певні аудиторські процедури, серед яких особлива роль відводиться аналітичним 

процедурам [3]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, застосування наведеної методики 

аудиту нематеріальних активів забезпечить комплексне дослідження операцій з 

нематеріальними активами, систематизує використання необхідних даних та 

здійснення операцій в процесі аудиторської перевірки. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі наукового і технічного 

прогресу перед людством чітко постало питання економії енергетичних ресурсів. 

У загальному завданні збереження паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) 

особливе значення має збереження на рівні споживання і, насамперед, в 

промисловості, де споживається значна їхня частина.  

Енергетичний аудит, перш за все, має за мету виявлення можливостей 

енергозбереження, оцінювання потенціалу енергозбереження, розробку 

програми енергозберігаючих заходів та технологій з обґрунтуванням 

пріоритетності їхнього впровадження. 

Виклад основного матеріалу. Під час проведення енергоаудитів 

промислових підприємств розв’язуються такі завдання: аналіз фактичного стану 

та ефективність енерговикористання, встановлення причин втрат або 

неефективних витрат енергії, їх класифікація та оцінювання; встановлення 
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раціональних обсягів енергоспоживання у виробничих процесах і установках; 

встановлення оптимальних напрямів, засобів та обсягів використання первинних 

та вторинних енергоресурсів; оцінювання резервів для збереження енергії – 

потенціалу енергозбереження; встановлення можливості покращання режимів 

технологічного та енергетичного обладнання; організація або вдосконалення 

систем обліку і контролю витрат енергії; рекомендації щодо встановлення 

нового обладнання та вдосконалення технологічних процесів [1, с 53-54]. 

Обґрунтувати управлінські рішення, спрямовані на енергозбереження та 

підвищення ефективності використання ПЕР на підприємстві, дозволяють 

результати енергетичних обстежень та аудитів. 

Енергетичний аудит та обстеження – це оцінювання ефективності 

енерговитрат, визначення можливості підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, складання планів реалізації 

енергозберігаючих заходів і технологій конкретного підприємства. 

Термін «енергетичний аудит» звичайно визначає обстеження, що 

виконується зовнішніми організаціями за інформаційно-технічною підтримкою 

персоналу підприємства. Такими зовнішніми організаціями можуть бути 

консультативні державні та недержавні організації (підприємства, інститути, 

агентства, бюро, фірми, центри тощо), які мають у своєму розпорядженні 

висококваліфікованих спеціалістів, інформаційно-довідкове забезпечення, 

сучасні контрольно-вимірювальні прилади, програмно-методичні засоби тощо 

[2, с. 300]. 

Висновки і пропозиції.  Для якісного та швидкого виконання 

енергоаудитів на сучасному рівні експерти спеціалізованих підприємств, які 

запрошуються для виконання енергообстежень використовують комплекти 

портативного обладнання. 

Останнім часом відповідно до передового досвіду обладнання для 

періодичних або разових енергообстежень організацій, що професійно 

виконують енергоаудити, монтується в так звані енергоавтобуси – пересувні 

лабораторії, в яких висококваліфіковані експерти мають змогу оперативно 
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обробляти одержані дані за допомогою спеціалізованих програм та 

комп’ютерних технологій і на їхній основі вносити коригування в програму 

енергоаудиту. 

В Україні існує проблема у розвитку ринку послуг у сфері 

енергозбереження. У зв’язку з цим доцільно передбачити створення спілок 

енергоаудиторів, які б на самоврядних засадах визначали засади ефективного 

функціонування такого роду ринку надання послуг. 
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 Анотація. Розглянуто особливості методики аудиту дотримання облікової політики 

на підприємстві. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні 

аудиту. А також, висвітлено напрями, які аудитору доцільно дотримуватися при 

дослідженні облікової політики підприємства. 
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зовнішній контроль. 

Постановка проблеми. Формування облікової політики на кожному 

підприємстві в умовах ринкової економіки являє собою поліпшення однієї з 

економічних функцій управління виробництвом. В основі облікової політики 

лежить сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тому вивчення 
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діючих та дослідження нових підходів до формування і дотримання облікової 

політики відіграє значну роль в покращенні організації бухгалтерського обліку, 

внутрішньогосподарського контролю [1]. У зв'язку з важливістю наслідків 

прийняття облікової політики для внутрішнього життя підприємства і для 

користувачів бухгалтерська інформація є об'єктом пильного контролю з боку 

різних зацікавлених органів і осіб. 

Виклад основного матеріалу. Питанням організації системи                   

бухгалтерського обліку та аудиту облікової політики приділяли значну увагу такі 

вчені: Л. Баєвська, А. Глушаченко, О. Ширкіна, І. Василевич, П. Житний, В. 

Тищенко та інші.  

Так, О. Ширкіна та І. Василевич наголошують, що питання формування 

облікової політики та її виконання відносяться до значимих областей аудиту, які 

суттєво впливають на достовірність бухгалтерської звітності. У зв’язку з цим 

облікова політика підприємства є об’єктом перевірки на всіх етапах аудиту 

бухгалтерської звітності – від планування до формування висновку [2].  

А. Глушаченко вважає, що ознайомлення з діяльністю підприємства 

аудитор розпочинає з вивчення змісту облікової політики підприємства, що 

дозволяє швидко визначити особливості обліку підприємства, скласти точний 

план перевірки з врахуванням специфіки фінансово-господарської діяльності  і 

стану підприємства [3].  

Внутрішній контроль облікової політики забезпечується службами 

внутрішнього аудиту і ревізійною комісією. Служба внутрішнього аудиту 

повинна зосередитися на відповідності облікової політики встановленому 

порядку обліку і звітності, обґрунтованості прийняття адміністрацією тих чи 

інших рішень з погляду впливу їх на кінцеві результати діяльності підприємства, 

а також точності перетворення обраної облікової політики в інтересах власників 

підприємства. 

Зовнішній контроль облікової політики, обраної підприємством, може бути 

здійснений незалежною аудиторською організацією, а також державними 

контролюючими органами, що володіють відповідними повноваженнями. 
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Здійснюючи фінансовий аналіз звітності підприємства аудитор насамперед 

досліджує показники балансу, його активів і пасивів, тобто їхні статті, допомагає 

встановити, як розподіляються активи підприємства, зокрема запаси і 

дебіторська заборгованість, з одного боку, і як розподілені джерела цих активів 

між довгостроковими, поточними зобов'язаннями і власним капіталом - з іншого. 

На підставі даних балансу і звіту про фінансові результати аудитор розраховує 

коефіцієнти платоспроможності і рентабельності активів і пасивів. 

Можна погодитись з думкою Л.М. Полякової, щодо того, що аудитору 

доцільно досліджувати облікову політику підприємства за такими       напрямами 

[4]: 

1. Перевірити дотримання порядку оформлення наказу про облікову 

політику: чи наявні на підприємстві необхідні внутрішні документи, положення, 

інструкції, які затверджуються одночасно з обліковою політикою. 

 2. З’ясувати наскільки ефективний облік на підприємстві, що перевіряється, 

як вирішені питання на складних ділянках облікової роботи.  

3. Перевірити чи є облік дієвим, оперативним, чи використовуються 

облікові дані для безпосередньої та швидкої допомоги керівництву, 

адміністративно-управлінському та інженерно-технічному персоналу у 

вирішенні завдань, поставлених перед ним.  

4. Встановити, як організована облікова робота на підприємстві: чи 

встановлений твердий графік, що передбачає терміни виконання всього 

комплексу облікових робіт не тільки працівниками бухгалтерії, але й обліково-

зобов’язаними особами; чи правильно розподілені обов’язки між всіма 

обліковими працівниками відповідно до посад та кваліфікації. 

5. З’ясувати, які форми документації застосовуються на підприємстві, як 

використовуються типові форми первинного обліку. 

6. Перевірити, чи забезпечена на підприємстві єдність та порівнянність 

облікових і планових показників, чи дотримуються одноманітності в методах їх 

розрахунку. 
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Висновки і пропозиції. Таким чином, облікова політика є важливим 

об’єктом аудиторської перевірки. Метою аудиту облікової політики 

підприємства є встановлення її відповідності чинним нормативним та 

законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства. 

Джерелами інформації і одночасно об’єктом є всі внутрішньофірмові документи, 

що охоплюють питання організації і ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 
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Анотація: Розглянуто теоретичні та методичні основи екологічного аудиту, 

висвітлено завдання та напрямки його розвитку. Проаналізовано досвід формування системи 
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Постановка проблеми. В умовах сталого розвиту економіки екологічний 

аудит є важливим механізмом системи управління навколишнім середовищем та 
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інструментом регулювання еколого-економічних відносин. З посиленням вимог 

до природоохоронної діяльності та граничних нормативів природокористування 

екологічний аудит набуває актуальності у всіх сферах народного господарства.  

Міжнародний досвід свідчить, що екологічний аудит сприяє реалізації стратегії 

сталого розвитку регіонів, зменшенню інформаційних та комерційних ризиків, 

пов’язаних з управлінням, підвищує ефективність екологічної політики. 

Виклад основного матеріалу.  Стає очевидним, що за останні десятиліття 

погіршення стану довкілля негативно вплинуло на якість життя населення, 

лімітує можливість економічного і соціального розвитку великих промислових 

регіонів та міст. 

Нині, свідомо чи несвідомо, екологічно небезпечна економіка України 

починає робити перші кроки у напрямі екологічно збалансованого розвитку. 

Процес цей важкий і довготривалий, бо пов’язаний з трансформуванням 

техногенного господарського мислення у соціально-екологічне. Тому 

актуальним та необхідним на сучасному етапі є впровадження новітніх 

організаційно-економічних механізмів, які дозволять на принципово новій 

основі підійти до природоохоронного регулювання та комплексного вирішення 

існуючих проблем. Наразі, одним із таких механізмів є екологічний аудит, який 

може істотно вплинути на екологічну ситуацію, як на рівні кожного власника, 

промислових підприємств, виробничих компаній, галузі, так і на рівні регіону.  

Дослідження проблем формування і розвитку основ екологічного аудиту 

здійснюється як економістами, так і науковцями з інших галузей – соціологами, 

фахівцями з державного управління тощо. Серед них необхідно відзначити 

наукові розробки таких вчених, як В.О. Аніщенко, О.Ф.Балацький, В.М., Бронос, 

П.І.Коренюк, О.В.Лук’яніхін, Л.І. Максимів, Л.Г.Мельник, В.М. Навроцький, 

Ю.М.Саталкін, В.М.Сахаєв, В.М.Трегобчук, В.Я.Шевчук та ін. Серед зарубіжних 

вчених необхідно виділити наукові досягнення А.Ендреса, Н.В.Пахомової, 

І.М.Потравного, К.Ріхтера, Г.П.Серова, В.Л.Сидорчука й ін.. 

Ці науковці дослідили основні аспекти концепції екоаудиту, проте багато 

проблем залишаються недослідженими або недостатньо вивченими. 
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 Під екологічним аудитом можна розуміти визначення сукупності 

показників стану навколишнього середовища у конкретному місці в будь-яку  

задану хвилину часу і зіставлення цих показників з національними та 

міжнародними стандартами. 

У світовій практиці діють такі основні міжнародні стандарти екологічного 

менеджменту й екологічного аудиту: 

• британський стандарт ВS 7750 Інституту стандартів Великобританії; 

• стандарт СSАZ 750-94 Канадської асоціації стандартів; 

• стандарти з екологічного аудиту і екологічного менеджменту Міжнародної 

організації стандартів – ISO серія 14000. 

Основні принципи і положення екологічного аудиту отримали розвиток у 

керівництві Європейського Союзу з екологічного аудиту (Тhе Есо-Маnаgеmеnt 

and Аudit Scheme – ЕМАS). 

Європарламент та Рада Європи ввели у дію "Правила добровільної участі 

організацій у міжнародній системі екологічного менеджменту та аудиту 

Європейської Спільноти" (Положення ЕМАS). Цей документ передбачено для 

компаній (у тому числі для малих і середніх підприємств), які здійснюють 

промислову діяльність.  

На сьогодні в ЄС за кількістю зареєстрованих фірм, що приєдналися до 

системи екологічного аудиту, лідируючі позиції займають Німеччина, Австрія – 

8 % і Велика Британія – 6 %. На частку Франції, Нідерландів, Данії, Бельгії, 

Швеції й Ірландії припадає менше ніж 10 % зареєстрованих фірм. У таких 

країнах ЄС як Фінляндія, Греція, Італія, Люксембург, Португалія й Іспанія за цей 

період було зареєстровано зовсім незначну кількість підприємницьких структур, 

що приєдналася до системи екологічного аудиту. 

 До основних завдань у сфері екологічного аудиту з урахуванням 

міжнародної практики належать: 

• одержання достовірної інформації про діяльність суб'єктів 

господарювання у сфері природокористування й охорони навколишнього 

середовища; 
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• сприяння суб'єктам господарської діяльності у самостійному регулюванні 

своєї екологічної політики, формуванні пріоритетів із здійснення запобіжних 

заходів, спрямованих на виконання і дотримання екологічних вимог, норм і 

правил; 

• створення інструментів реалізації основних напрямків регулювання 

природокористування; 

• інтеграція діяльності у сфері навколишнього середовища з іншими 

сферами діяльності. 

У теперішній час відбувається включення екологічного аудиту в усі 

процедури прийнятих рішень у сфері природокористування й охорони 

навколишнього середовища. 

Сьогодні Україна переживає нову фазу розвитку екологічного аудиту. 

Це визначається значною мірою потребами практики. Так, низка 

українських підприємств, що має вихід на міжнародні ринки, змушена 

проводити міжнародну погоджену процедуру екологічного аудиту й одержувати 

відповідний сертифікат з екологічної безпеки виробництва і продукції. Тобто, 

якщо підприємство відповідає вимогам ЕМАS і міжнародним стандартам ISO 

серії 14000, – забезпечується конкурентоспроможність його продукції на 

світовому ринку. 

Висновки і пропозиції.  Екологічний аудит, будучи гнучким механізмом в 

умовах ринкової економіки, покликаний стати важливим інструментом реалізації 

конституційних прав громадян на безпечне довкілля та екологічну безпеку на 

рівні окремих підприємств, територій і держави в цілому.  
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Анотація: досліджено форми взаємодії Рахункової палати України з Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб’єктами державного  фінансового 

контролю. Подано пропозиції щодо їх удосконалення. 
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України, Кабінет Міністрів України, взаємодія, контролюючі органи. 

Постановка проблеми. У процесі виконання завдань, функцій та 

повноважень, покладених на Рахункову палату чинним законодавством, вона 

взаємодіє з державними органами, установами та об’єктами контролю. Однак, 

недосконала нормативно-правова база, дублювання функцій органами контролю, 

що призводить до повторних перевірок одних і тих самих господарюючих 

суб’єктів, не дозволяють створити дієву ефективну систему державного 

фінансового контролю. Саме тому питання взаємодії суб’єктів державного 

фінансового контролю є актуальними, особливо в умовах обмеженості 

бюджетних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Цілісна система фінансового контролю може 

існувати й злагоджено функціонувати лише за наявності внутрішньої 

впорядкованості,узгодженості, тобто відсутності суперечностей у діяльності 

органів фінансового контролю, що мають спільну мету, але різні функції[1]. 
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Зауважимо, що Закон України „Про Рахункову палату” не конкретизує засад 

взаємодії Палати з органами державного фінансового контролю, які 

забезпечують формування доходної частини Державного бюджету та 

здійснюють контроль за використанням коштів Державного бюджету. Проте 

зазначений нормативно-правовий акт регламентує відносини Рахункової палати 

та Верховної Ради України. 

Визначені ним (Законом) форми взаємодії Рахункової палати можна 

поділити на обов’язкові і необов’язкові, тобто такі, що реалізуються за власним 

розсудом Рахункової палати і реалізуються за рішеннями Колегії Палати.  

До першої групи форм взаємодії слід віднести:  

• підготовку за дорученням Верховної Ради експертних висновків на 

проекти законів про Державний бюджет України, нормативних актів з 

бюджетної і фінансової політики, державних цільових та урядових програм, що 

фінансуються з Державного бюджету; проектів міжнародних договорів України;  

• виконання звернень не менше 150 депутатів з питань, віднесених до 

компетенції Палати (проведення перевірок, ревізій, надання інформації тощо);  

• інформування парламенту про хід виконання Державного бюджету 

України, результати перевірок і ревізій, виявлення в ході перевірок та ревізій 

фактів зловживань і корупції та про передачу відповідних матеріалів 

правоохоронним органам;  

• подання щорічного письмового загального звіту про результати виконання 

доручень парламенту, проведених перевірок і ревізій, витрати на контрольну 

діяльність Рахункової палати. 

До другої групи форм взаємодії слід віднести:  

• проведення позапланових перевірок на підставі постанов і протокольних 

доручень парламенту, звернень комітетів і запитів народних депутатів;  

• надання висновків або письмових відповідей з питань, віднесених до 

компетенції Рахункової палати, на підставі письмових доручень комітетів, 

депутатських запитів і звернень.  
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Варто відмітити, що на сьогоднішній день у Рахунковій палаті відсутній 

окремий підрозділ, відповідальний за зв’язки Рахункової палати з парламентом. 

Результати проведеного інтерв’ювання посадових осіб секретаріатів 

парламентських комітетів з питань соціальної політики та праці, фінансів і 

банківської діяльності свідчать про те, що в основному взаємодія відбувається на 

рівні керівництва Рахункової палати, керівництва парламенту і керівництва 

профільних парламентських комітетів. 

Що стосується взаємодії Рахункової палати з Кабінетом Міністрів України, 

то слід зазначити, що окремої норми в чинному законодавстві, яка б чітко 

визначила взаємини між Рахунковою палатою та Кабінетом Міністрів України, 

не існує. У зв’язку з цим, розглянемо ті положення законодавства, де йдеться про 

Кабінет Міністрів України.      

Так, згідно з статтею 15 Закону України «Про Рахункову палату»[2], при 

формуванні планів роботи Рахункової палати враховується обов'язковий розгляд 

звернень та пропозицій Кабінету Міністрів України. У разі неможливості 

виконання звернень Голова Рахункової палати повертає їх з обґрунтованою 

письмовою відповіддю, в якій з посиланням на чинне законодавство України 

зазначається причина неможливості виконання доручення, звернення чи запиту 

(стаття 27 Закону). Тобто при плануванні своєї роботи Рахункова палата повинна 

обов’язково розглядати звернення та пропозиції Кабінету Міністрів України, але 

остаточне рішення щодо включення запропонованого Кабінетом Міністрів 

України питання в план роботи залишається за нею. 

Статтею 22 Закону України «Про Рахункову палату» встановлено, що «з 

метою забезпечення своєчасного надходження і обробки інформації, необхідної 

для складання звіту про виконання Державного бюджету України, Рахунковою 

палатою за погодженням з Кабінетом Міністрів України вводиться обов'язкова 

фінансова звітність усіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ і організацій перед Рахунковою палатою. Рішення про 

конкретні терміни виконання і форми зазначеної звітності приймається 

Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Рахункової палати»[2].  



РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АУДИТУ 
 

159 

 

Зазначена норма також свідчить лише про певну паритетність у відносинах, 

оскільки рішення про конкретні терміни виконання і форми звітності приймає 

Кабінет Міністрів України, а не Рахункова палата. 

Взаємовідносини між Рахунковою палатою та Кабінетом Міністрів України 

регламентуються і положенням статті 31 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України». У ній зазначено, що  «Кабінет Міністрів України на запит Рахункової 

палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу   інформацію, 

необхідну для виконання нею завдань, функцій та повноважень,  

установлених Конституцією та законами України»[3]. Окрім того даною статтею 

передбачено, що Кабінет Міністрів України одержує  від  Рахункової  палати  

відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також пропозиції 

щодо притягнення до відповідальності  осіб,  винних у порушенні вимог 

законодавства, нецільовому та неефективному  використанні  коштів, заподіянні 

матеріальної шкоди державі, розглядає такі   відомості та пропозиції,   вживає в 

межах своєї компетенції відповідних заходів та інформує про них Рахункову 

палату. 

Рахункова палата в межах своєї компетенції може залучати до участі у 

здійсненні контрольно-ревізійної діяльності державні контрольні органи та їх 

представників, а також має право на договірній основі залучати до ревізій і 

перевірок недержавні аудиторські служби та окремих висококваліфікованих 

спеціалістів. 

Питання взаємодії Рахункової палати з іншими державними 

контролюючими органами частково врегульовані статтею 21 Закону України 

«Про Рахункову палату», де встановлено, що усі контрольні органи, створені 

відповідно до законів України в системах Міністерства фінансів України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Фонду 

державного майна України та інші державні контрольні органи, а також органи 

внутрівідомчого контролю й аудиту зобов'язані сприяти діяльності Рахункової 

палати, надавати за її запитами інформацію про результати  перевірок та ревізій, 
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які ними проведено. 

Висновки і пропозиції. Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що 

необхідно уточнити засади взаємодії Палати з іншими органами фінансового 

контролю. Перш за все, міждержавними органами фінансового контролю не 

повинно існувати відносин, побудованих за принципом субординації – 

Рахункова палата не повинна очолювати систему органів фінансового контролю, 

як пропонується деякими фахівцями. Водночас, вважаємо, що Закон України 

«Про Рахункову палату» повинен містити положення, які б зобов’язували 

відповідні органи надавати Рахунковій палаті фахівців для проведення 

аудиторських перевірок, інформувати її про плани контрольних заходів, 

надавати у визначений строк необхідну інформацію тощо. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання аудит є одним 

з найбільш ефективних та затребуваних суспільством видів контролю. Варто 

зауважити, що останнім часом розвитку аудиторської діяльності сприяла 

економічна кон’юнктура. Зростання економіки, активне прагнення бізнесу до 

публічності і приплив іноземних інвестицій стали основними чинниками 

високого попиту на аудиторські послуги. Проте економічна криза наклала свій 

відбиток і на аудиторську діяльність, перед аудиторами постала необхідність 

зміни стратегії подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Аудит – це лише складова аудиторської 

діяльності, адже, крім власне перевірки (аудиту), аудиторські фірми надають 

широкий спектр аудиторських послуг, що, безперечно, приваблює потенційних 

замовників. 

Згідно з законодавством України, аудиторські послуги можуть надаватись у 

формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, 

консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу 

фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового 

забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб. 

Основними документами, що регулюють аудиторську діяльність, є Закон 

України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р., Міжнародні стандарти 

аудиту, надання впевненості та етики та Господарський кодекс України. 

В сучасних умовах ринок аудиторських послуг в Україні суттєво 

розширився та диференціювався за напрямами та інтересами замовників-

клієнтів. Суттєво розширилась різноманітність професійних послуг аудиторів, 

що певною мірою відкриває нові можливості як перед самими аудиторами й 

аудиторськими фірмами, так і перед замовниками їх послуг. До  аудиторських 

послуг відносять: обов’язковий аудит, ініціативний аудит, оглядову перевірку, 

операційну перевірку, компіляцію, консультування замовника з багатьох питань, 

професійні тренінги, огляд і підготовка фінансової звітності, бухгалтерські 

послуги тощо.   

Динаміку розвитку ринку аудиторських послуг подамо в табл. 1. 
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Таблиця 1  

Динаміка розвитку ринку аудиторських послуг, 2007-2011р. 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009  р. 2010 р. 2011 р. 
2011 р. у % 
до 2007 р. 

Кількість звітів 

наданих АПУ, од. 
2283 2307 2272 2048 1792 78,5 

Кількість замовлень,од. 84716 73147 60229 56471 53685 63,4 

Фактичний обсяг 

наданих послуг,млн. грн. 
866,5 1116,7 1280,1 1213,1 1258,3 145,5 

Середня вартість одного 
замовлення,тис. грн. 

10,2 15,27 21,26 21,48 23,40 
більше в 2,3 

рази 

Кількість замовлень на 

1 суб’єкта 

аудиту, одиниць 

37,1 31,71 26,51 27,57 30,0 80,8 

Середній доход на 

1суб’єкта аудиту, тис. грн. 
379,6 484,0 563,4 592,33 702,2 185,0 

*Розраховано на основі звітів аудиторських фірм і аудиторів [1]. 

Незважаючи на тенденцію до зменшення кількості суб’єктів аудиторської 

діяльності в Україні, обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності в 

цілому по країні зріс. Усього в Україні станом на 01 січня 2012 р. чинний 

сертифікат аудитора мали 3129 осіб. До Реєстру включено 1342 аудиторські 

фірми та 520 аудиторів-підприємців. Найбільшу частку аудиторських послуг в 

Україні займає ініціативний аудит (35,85 %), тоді як у Львівській області лише – 

5,68 %. Найбільшу частку послуг аудиторів  в цій області займають саме 

консультаційні послуги – 21,74%, а у Львівській області – 44,66 %. (табл. 2). 

Таблиця 2  

Питома вага у загальному обсязі наданих послуг, %* 

Завдання з надання впевненості, всього,  в тому 

числі 
53,26 23,33 

обов'язковий аудит фінансової звітності 9,91 13,27 

ініціативний аудит фінансової звітності 35,85 5,68 

Супутні послуги, всього, в тому числі 8,99 9,14 

Інші професійні послуги, всього, в т. ч. 37,37 67,53 

ведення бухгалтерського обліку 10,26 16,40 

консультаційні послуги, всього 21,74 44,66 

консультування з питань оподаткування 10,61 23,69 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту 

(тренінги, контроль якості) 
0,38 0,00 

*Розраховано на основі звітів аудиторських фірм і аудиторів [1]. 
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Подальший розвиток аудиторської діяльності потребує вирішення питань, 

пов’язаних із підвищенням її якісного рівня, що значною мірою дозволить 

зміцнити престиж цієї професії і ступінь довіри до інформації, наданої 

аудиторами, з боку всіх зацікавлених користувачів.  

Якість аудиторських послуг – це систематичне дотримання суб’єктами 

аудиту в Україні вимог Кодексу професійної етики аудитора, вимог стандартів 

аудиторської діяльності, рішень АПУ [2, 52].  Відповідно до МСА 220 

аудиторські фірми рекомендується «…запровадити політику і процедури 

контролю якості, що забезпечують проведення всіх аудиторських перевірок 

відповідно до МСА або відповідно до національних стандартів чи навпаки» [3]. 

Можна виділити етичні, організаційні і методичні складові якості аудиторських 

послуг. 

Пріоритетами аудиторської діяльності є : задоволення внутрішніх вимог 

професійного ринку аудиторських послуг України; забезпечення визнання 

важливої ролі аудиторської професії в суспільстві; покращення регуляторної 

діяльності у сфері аудиторських послуг.   

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз стану ринку аудиторських 

послуг свідчить, що для успішного розвитку аудиту в Україні потрібне 

дотримання умов: аудит має бути організований на професійній основі; від 

аудиторів потрібна компетентність у сфері менеджменту, маркетингу, 

інформаційних систем і технологій в обліку, економіці праці та інших сферах 

економічної діяльності;  аудит вимагає загальної пропаганди. Вирішення цих 

питань сприятиме підвищенню авторитетності вітчизняного аудитора на 

міжнародному рівні та забезпечить високу якість аудиторських послуг.  
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Анотація. В статті розглянуто особливості оцінки аудиторського ризику. Дано 

характеристику складовим аудиторського ризику.  

Ключові слова: аудит, ризик, аудиторський ризик. 

Постановка проблеми. Загальна оцінка аудиторського ризику формує 

основу для забезпечення якості роботи аудитора (аудиторської фірми). Кожний 

практикуючий аудитор повинен прагнути у своїй роботі досягнення такої якості, 

яка б могла забезпечити мінімальний рівень аудиторського ризику. Але 

зрозуміло, що аудиторський ризик не може оцінюватися за крайнім значенням 

вірогідності. Той факт, що аудитор може надавати лише обґрунтований рівень 

впевненості, свідчить, що аудиторський ризик ніколи не може дорівнювати 

нулю. З іншого боку, якщо вірогідність висловлення невідповідного судження 

аудитором буде дорівнювати 1,0, то це означатиме повну недовіру до роботи 

такого незалежного фахівця з боку користувача. 

Виклад основного матеріалу. Практика організації роботи аудиторських 

фірм базується на тому, що закладається певний рівень значення аудиторського 

ризику. Традиційно його значення може знаходитися в межах 2-5%. Якщо для 

своєї професійної діяльності аудитор приймає значення аудиторського ризику на 

рівні 3%, то це означає, що 3 висновки зі 100 зроблених будуть містити 

невідповідну аудиторську думку стосовно фінансових звітів, які містять суттєві 

викривлення [1, 68-69]. 
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Аудиторський ризик - це помилкове підтвердження аудитором 

достовірності фінансової звітності, яка у подальшій перевірці не підтверджена 

іншими аудиторами або контрольними органами" 

У глосарії термінів Міжнародних стандартів аудиту дається наступне 

визначення: "Аудиторський ризик - ризик того, що аудитор висловить 

невідповідну аудиторові думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені.  

Ймовірність того, що висновок про відсутність помилки в кожній із статей 

звітності буде правильним, залежить від трьох факторів: бухгалтерського обліку 

підприємств; надійності систем контролю; аудиторських процедур. 

Ризик має три складових частини (рис.1): 

- властивий ризик; 

- ризик контролю; 

- ризик не виявлення. 

 

Рис.1. Схема аудиторського ризику 

 

Властивий ризик - це всі ризики, пов'язані у підприємницькою діяльністю, 

які перебувають під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, здебільшого 

прямо не пов'язані з контрагентом підприємця (інфляція, конкуренція, спад 

виробництва, зміни ринку збуту, безробіття), а також загальною організацією і 
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структурою підприємства, господарсько-управлінською на фахово-штатною 

політикою, кваліфікацією кадрів [2, с.241-248]. 

Ризик контролю - це ризик неефективності внутрішнього контролю. Він 

полягає у тому, що система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю 

не завжди можуть функціонувати настільки ефективно, щоб помилки, які 

можуть трапитися у залишку по певному бухгалтерському рахунку або у певній 

категорії операції, могли бути своєчасно попереджені, викриті та своєчасно 

виправлені персоналом підприємства. 

Ризик не виявлення (процедурний ризик) - це функція ефективності 

аудиторської процедури та її застосування аудитором. Він виражає ймовірність 

не виявлення в процесі проведення аудиту помилок, що перевищують допустиму 

величину. 

Ризик контролю і власний ризик не залежать від аудитора. Вони існують 

незалежно від аудиторської перевірки фінансової звітності і є результатом 

діяльності клієнта незалежно від проведення аудиту. Ризик не виявлення є 

результатом проведення аудиторської перевірки, наслідком виконаної аудитором 

роботи. За цей ризик аудитор несе повну відповідальність, тобто він визначає 

ступінь якості, рівня його діяльності [3, 290-296]. 

Висновки і пропозиції. Аудитор має зробити все можливе (провести 

аудиторську перевірку так, щоб це давало йому найбільшу вірогідність 

виявлення суттєвих помилок), аби звести ризик не виявлення помилок до 

мінімуму. Цього можна досягти, проводячи більшу кількість аудиторських 

процедур і правильно обравши спосіб одержання аудиторських доказів. 
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МАЙБУТНЄ «УКРАЇНСЬКОГО» АУДИТУ 

Труш Олена 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к. е. н.,  ст. викладач  Ціцька Н. Є.  

Анотація: В Україні розвиток професійної аудиторської діяльності практично ніким не 

регулюється.  Держава,    як регулятор,  втручається в діяльність аудиторів виключно з 

точки зору посилення  впливу на учасників  спеціалізованих ринків послуг або з метою 

використання результатів аудиторської  діяльності  як  важеля наступного  впливу  на 

суб’єктів   господарювання.  Саме поняття «аудит» починає поступово  розмиватися та 

переноситися на будь-яку перевірку, що вводить в оману пересічних   користувачів   

аудиторських   послуг.   Серйозних   наукових   досліджень   вкрай   мало,   а громадські 

організації аудиторів або нічого не роблять для фаху, або обмежуються бізнес-освітою. 

Ключові слова: аудиторська діяльність, ринок аудиторських послуг, Аудиторська 

палата України, моделі аудиту, аудиторський висновок, стандарти аудиту, 

комп’ютеризована клієнтська база. 

Постановка проблеми. У світовій практиці аудит набув значного 

поширення. Аудиторська діяльність в Україні є достатньо молодим суспільним 

інститутом. Минуло трохи більше ніж 18 років з моменту прийняття Закону 

України "Про аудиторську діяльність" [3.ст.217-222]. Це невеликий проміжок 

часу у порівнянні з іншими країнами з ринковою економікою, де становлення 

аудиту відбувалося на протязі більше ніж 150 років. Вже багато років на різних 

рівнях відбуваються жваві дискусії з приводу можливих варіантів розвитку 

ринку аудиторських послуг. Законом встановлено, що основні повноваження з 

регулювання в сфері аудиторської діяльності здійснюються Аудиторською 
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палатою України (далі - АПУ). Але разом з цим до теперішнього часу в Україні 

не вироблена єдина концепція розвитку ринку аудиторських послуг. 

Виклад основного матеріалу. Світова практика дає приклади декількох 

успішно функціонуючих моделей аудиту: державне регулювання, 

саморегулювання професії, змішана форма. Те, що ми маємо в Україні, можна  

віднести до змішаної форми, але з притаманними лише Україні особливостями. 

На сучасному етапі розвитку аудиту в Україні постало багато проблем. 

Першою проблемою є недостатня кількість методичних розробок з 

аудиторського контролю, які б регулювали діяльність аудиторів України.  

Недостатність прийомів, методів тягне за собою неточність аудиторського 

висновку на міжнародному рівні. Така неврегульованість призводить до 

виникнення законодавчих ініціатив. Звідси ми маємо змінений вже 12 разів 

профільний закон, а також численні законопроекти, що періодично з'являються. 

Також проблемою є недостатня кількість кваліфікованих аудиторських 

кадрів, що  тягне за собою не освоєння ринку аудиторських послуг. Масу 

запитань та нарікань викликають порядок сертифікації аудиторів, порядок 

обов'язкового підвищення кваліфікації аудиторів, порядок звітності суб'єктів 

аудиторської діяльності, контроль якості аудиторських послуг, доступ до 

актуальної редакції стандартів аудиту. На наш погляд, для України оптимальним 

буде закріплення функції суспільного нагляду за державою та передача окремих 

регуляторних функцій (сертифікація, підвищення кваліфікації, контроль якості) 

професійним громадським організаціям бухгалтерів і аудиторів.  

Ще однією проблемою розвитку аудиту в Україні є  існуючий порядок 

ведення реєстру суб'єктів аудиторської діяльності. Проведення аудиторських 

перевірок регламентується Міжнародними стандартами аудиту. Незалежно від 

того, кого перевіряє аудитор, завжди використовуються стандартні аудиторські 

процедури, єдині для всіх. Не існує особливого аудиту для банків чи страхових 

компаній, так само як і особливого аудиту підприємств інших галузей економіки. 

Тоді чому існує стільки різних регуляторів аудиторської діяльності? Наявність 

додаткових вимог (реєстрів, сертифікатів тощо) для здійснення аудиту суб'єктів 
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різних галузей економіки є українським ноу-хау. На нашу думку, повинен бути 

один єдиний державний реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, включення до 

якого буде допуском до професії.  

Постійне збільшення з боку АПУ плати за сертифікацію, підвищення 

кваліфікації та включення до реєстру також може бути підтвердженням 

штучного обмеження конкуренції на ринку аудиторських послуг. Звичайно для 

великих аудиторських фірм такі платежі не є критичними. Але для невеликих 

компаній та аудиторів-підприємців такі платежі часто стають дуже суттєвим 

обмеженням можливості здійснення професійної діяльності.  

Відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту  

також дуже негативно впливає на швидкість роботи аудитора та на 

систематизацію даних про клієнтів.  Розробка комп’ютерних програм щодо 

роботи з аудиторською документацією сприятиме зменшенню завантаженості 

аудитора за документообігом, а також дасть змогу розробити комп’ютеризовану 

клієнтську базу, яка у випадку необхідності зможе видати інформацію стосовно 

того чи іншого клієнта. Тому, з метою доступності інформації, доцільно було б 

на офіційному веб-сайті  АПУ,  розмістити Міжнародні стандарті аудиту, які є 

нормативно-правовим актом, що регулює певні суспільні відносини в галузі 

аудиторської діяльності, для безкоштовного ознайомлення з ними.  

Наступним проблемним моментом є запровадження починаючи з 2011 року 

платної звітності суб'єктів аудиторської діяльності. Тобто сама звітність 

подається нібито безоплатно, але для її складання необхідно придбати у 

приватної компанії спеціальне програмне забезпечення. На нашу думку, 

розповсюдження розробленого програмного забезпечення, що представляє 

собою базу даних у форматі Microsoft Access в Україні має  бути безкоштовним.  

Висновки та пропозиції. Однак, незважаючи на всі існуючі труднощі, 

майбутнє у українського аудиту є. Про визнання українського аудиту на 

високому міжнародному рівні може свідчити прийняття до членів Міжнародної 

федерації бухгалтерів двох найбільших всеукраїнських громадських організацій 



РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АУДИТУ 
 

170 

 

бухгалтерів і аудиторів - Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України 

та Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.  

На наш погляд розробка оптимальної моделі регулювання ринку 

аудиторських послуг можлива шляхом діалогу представників державних 

регуляторів та громадських організацій аудиторів. Одним із варіантів може стати 

створення державної системи суспільного нагляду над аудиторами та 

аудиторськими фірмами, а також залучення громадських організацій аудиторів 

до виконання регуляторних функцій шляхом формування Аудиторської палати 

України. 
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Анотація. Висвітлено основне значення екологічного аудиту. Розглянуто проблеми 

екологічного аудиту в Україні. Окреслено перспективи його розвитку. 
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Постановка проблеми. Охорона навколишнього середовища, збереження 

та раціональне використання природних ресурсів, екологічний контроль 

набувають дедалі вагомішого значення та пріоритетності у зовнішній і 

внутрішній політиці більшості держав світу, у тому числі в Україні. Необхідна 

реальна система певних заходів та механізмів їх здійснення щодо охорони 

навколишнього середовища, контролю його стану та поліпшення екологічної 

ситуації. Саме на вирішення цих питань і було спрямовано прийняття 24 червня 

2004 р. Закону України «Про екологічний аудит». 

Виклад основного матеріалу. Згідно Закону «Про екологічний аудит»,  

екологічний аудит - це документально  оформлений системний незалежний 

процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання й 

об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів 

діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих 

питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного 

середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [1]. 

Сьогодні актуальною є проблема розвитку та здійснення екологічного 

аудиту як самостійного виду незалежного контролю. Запровадження 

екологічного аудиту було започатковано в європейських країнах, США, Канаді, 

Японії та інших. Необхідність його здійснення викликана реаліями ринкової 

економіки, вимогами національного законодавства та міжнародних угод, 

потребою гармонізації екологічних та економічних аспектів розвитку народного 

господарства. 

Проблема розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні пов'язана з 

вирішенням двох ключових питань: 

1.    проведення екологічного аудиту діяльності суб'єктів господарювання з 

позицій дотримання екологічного законодавства, оцінювання проектно-

кошторисної документації та екологічної ефективності управління суб'єктом 

господарювання; 
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2.  урахування екологічних аспектів у процесі аудиту фінансової звітності. 

Екологічний аудит являє собою важливий інструмент забезпечення 

раціонального використання і відтворення земельних ресурсів в умовах 

приватної  власності  на  землю.  При проведенні екологічного аудиту як 

складової  загального аудиту  передбачається  перевірка    заповнення  зведеного 

розрахунку земельного податку підприємств [2]. Крім того, екологічний аудит є 

обов’язковою процедурою оцінки   вартості нерухомості та земельних ділянок у 

процесі зміни власника з метою визначення відповідальності за завданий 

екологічний збиток.  Об’єктами екологічного аудиту визначаються 

підприємства, установи й організації, їхні філії та представництва чи об’єднання, 

окремі виробництва, інші господарські об’єкти, системи екологічного 

управління, інші об’єкти, передбачені законом. Суб’єктами екологічного аудиту 

є замовники та виконавці екологічного аудиту [3]. Виконавцями даного виду 

контролю мають бути незалежні аудиторські фірми з питань екології та аудитори 

з екологічних питань (проблему підготовки і сертифікації яких слід вирішити 

найближчим часом). 

 Звернемо увагу, що, як і будь-який аудит, екоаудит має свої ризики, 

головний з яких полягає у невідповідній оцінці екологічних питань (ситуацій). 

Причинами можуть бути надмірна довіра до даних екоменеджменту та системи 

внутрішнього контролю,недостатність інформації або аудиторських процедур, 

шахрайство керівництва або персоналу, неправильна інтерпретація аудитором 

отриманих даних, ризик вибіркової перевірки, дуже стислі терміни проведення 

екоаудиту, застосування невідповідних методів перевірки. 

Екологічний аудит може виконувати ряд суспільно необхідних функцій у 

сфері  земельних відносин. Зокрема, він здатний бути інформаційною основою 

для прийняття управлінських рішень у процесах приватизації й страхування 

земельних ділянок, створення екологічно конкурентного середовища і ринкового 

ціноутворення з урахуванням екологічних витрат сільськогосподарського 

виробництва, а також функції розподілу фінансових ресурсів, децентралізації 
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управління, гнучкого нормування й оподаткування суб’єктів земельних відносин 

з урахуванням екологічних чинників [4]. 

Екологічний аудит завершується складанням звіту. Цей звіт включає опис 

цілей аудиту, завдань та застосованих методів, результати аналізу зібраних 

матеріалів, розроблені природоохоронні заходи й висновки. Звіт направляють 

замовникові, який і використовує його для складання та реалізації планів і 

програм зі зменшенням впливу на навколишнє природне середовище, 

оптимізації екологічних характеристик його господарської діяльності. 

Висновки і пропозиції. На  сьогодні назріла гостра необхідність в 

удосконаленні Закону «Про екологічний аудит», у внесені до нього ряду 

доповнень та змін. Зокрема необхідно і доцільно забезпечити обов’язковість 

проведення екологічного аудиту на всіх підприємствах, які становлять 

екологічну небезпеку, незалежно від їх форм власності; законодавчо закріпити 

обов’язковість виконання рекомендацій екологічного аудиту. Необхідно також 

розширити сферу екологічного аудиту й на об’єкти, які вже знаходяться поза 

сферою виробничої діяльності, але продовжують становити загрозу для 

навколишнього середовища.  

Таким чином, у найважливіших екологічних питаннях, у забезпеченні 

сталого розвитку країни владні органи вже не покладаються на державні 

організації, а лише на незалежний екологічний аудит. 

Список використаних джерел: 

1. Закон України “Про екологічний аудит”. Затверджений постановою Верховної  Ради 

України від 24.06.2004 р. № 1862-IV з наступними змінами та доповненнями. 

2. Левандівський О. Т. Механізм формування екологічного аудиту в Україні // Економіка 

АПК. – 2010. – №7. – С. 73. 

3. Мех Я., Кулик Р. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №2. – С. 45. 

4. Кошель А. О. Екологічний аудит як інформаційна основа страхування землі // 

Землеустрій і кадастр. – 2010. – №6. – С. 74. 

5. Редько  О.  Аудиторські  послуги  в  Україні:  перші  кроки  до  ринку  /  О.Редько  //  

Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. - № 11. – С. 48 – 55.  



РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АУДИТУ 
 

174 

 

6. Усач  Б.  Проблеми  розвитку  аудиту  в  Україні  /  Б.Усач  //  Регіональна  економіка.  

– 2007. - № 4. - С. 217 – 222.  

 

 

ПІДХОДИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ АУДИТУ КУПІВЛІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
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Анотація. Розкрито суть аудиту купівлі земельних ділянок. Виділено основні етапи 

земельного аудиту, запропоновано  заходи щодо їх реалізації. 
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Постановка проблеми. Купівля землі та інвестування в земельні ділянки на 

сьогодні є одним із найбільш стабільних видів бізнесу. Це єдиний спосіб 

захистити вільний капітал, враховуючи те, що вартість землі постійно лише 

збільшується. Процес купівлі супроводжується достатньою великою кількістю 

документів, саме тому є актуальним залучення незалежного аудитора для 

проведення земельного аудиту.  

Виклад основного матеріалу.  Сучасний державний земельний кадастр 

України характеризується значною кількістю проблем, що пов’язані із 

невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей та порядку 

ведення кадастру, недостатньою достовірністю та повнотою існуючої земельно-

кадастрової інформації, майже повною відсутністю реєстраційних даних щодо 

обмежень у використанні земель, недостатньою автоматизацією та 

інформатизацією кадастрово-облікових процедур, відсутністю документального 

статусу у електронних кадастрових даних тощо.  

 Відсутність ефективно діючої земельно-кадастрової системи істотно 

підвищує конфліктний потенціал земельних відносин, адже недостовірність 

зафіксованих у кадастрі просторових характеристик земельних ділянок 

унеможливлює точну ідентифікацію прав на землю та справедливе вирішення 
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земельних спорів. Істотно ускладнюється контроль за використанням та 

охороною земель, відсутні передумови для регулярного проведення моніторингу 

земель та ґрунтів.  

Процедура купівлі-продажу або укладення договору оренди земельної 

ділянки регламентується великою кількістю документів. Ось лише невеликий 

перелік "сюрпризів", які підстерігають покупця земельної ділянки: 

 Підроблений Держакт на право володіння землею. 

 про можливість надання земельної ділянки, акт встановлення та 

погодження меж землекористування. 

 Невідповідність цільового призначення ділянки планам покупця.  

 Наявність земельного сервітуту. Право земельного сервітуту - право 

на використання чужої земельної ділянки. 

 Неправильно визначені координати при винесенні земельної ділянки 

в натуру . 

 Приховання продавцем  інформації про наявність мережі 

комунікацій під Вашою ділянкою.  

 Для вирішення таких питань деякі компанії розпочали надавати послуги під 

назвою «земельний аудит» або ж «правовий аудит земельних ділянок». Тому 

вважаємо за доцільне подати основні етапи проведення земельного аудиту          

(рис. 1). 

Перший етап земельного аудиту 

перевірка документів, що встановлюють право на землю 

 

Другий етап земельного аудиту 

детальна перевірка права власності 

 

Третій етап земельного аудиту 
перевірка задокументованих обмежень на використання землі 

і обтяження прав на землю 

 

Четвертий етап земельного аудиту 

перевірка фізичних властивостей земельної ділянки і 

розвитку прилеглої території 

 

Рис. 1. Основні етапи земельного аудиту 
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Перший етап земельного аудиту передбачає перевірку: 

•     видів документів, що встановлюють право власності на землю та їх 

обов'язкові реквізити;  

•        тимчасових інтервалів видачі різних документів і правильність їх 

заповнення; 

 • обов'язкових реквізитів документів, що встановлюють право та 

наслідки їх відсутності;  

•     помилок в документах і порядок їх виправлення;  

 На другому етапі земельного аудиту перевіряють : 

•     інформацію про земельну ділянку в системі державного земельного 

кадастру, порядок її здобуття і значення;  

•      підстави виникнення права на землю;  

•       дотримання процедури видачі і реєстрації документів, що 

встановлюють право на землю;  

•      визначення розміру плати за землю. 

 Третій етап земельного аудиту заключається в наступній перевірці: 

 • цільового призначення землі – перелік дозволених способів 

використання;  

•        прибережних захисних смуг і охоронних зон водних об'єктів: 

визначення кордонів і обмеження господарської діяльності; 

        обмеження, які пов'язані зі встановленням сервітутів і порядок їх 

перевірки;  

         джерел інформації для перевірки обмежень і обтяжень. 

 Четвертий етап земельного аудиту передбачає перевірку фізичних 

властивостей земельної ділянки, зокрема: 

 • винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) – 

відповідність фактичних меж даним, що містяться в земельному кадастрі, 

перевірка і встановлення постійних межових знаків;  

•          визначення охоронних зон комунікацій, розташованих поряд із 

земельною ділянкою; 
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 • перевірка можливості доступу до земельної ділянки: наявність 

дороги, під'їзду, необхідність і перспективи встановлення сервітутів; 

Висновки та пропозиції. На жаль, сьогодні така послуга, як земельний 

аудит, ще не містить чітко визначеного регламентованого виду робіт.  Всі 

питання тісно пов’язані з системою ведення державного земельного кадастру, 

яка і повинна мати повну якісну достовірну інформацію про земельний фонд 

України. Тому, щоб не потрапити в складне становище, рекомендується 

проводити аудит передбачуваного до купівлі земельної ділянки (земельний 

аудит). Звернувшись до фахівців, Ви захистите себе від можливих 

неприємностей. 
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Анотація. Одним із важливих об’єктів контролю діяльності підприємства є розрахунки 

з постачальниками. У процесі своєї господарської діяльності підприємства, вступаючи у 

розрахункові відносини з постачальниками та підрядниками, здійснюють як готівкові 

розрахунки, так і безготівкові з використанням векселів, товарообмінних операцій. Щоб 
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уникнути порушень і зловживань під час здійснення розрахункових операцій, потрібно 

проводити постійний контроль за їх проведенням та відображенням у бухгалтерському 

обліку. Оскільки основну частину закупленої сировини, матеріалів, товарів, послуг 

підприємства отримують від постачальників,основну частину розрахункових операцій 

становлять розрахунки з постачальниками та підрядниками. 

Ключові слова: постачальники, підрядники, котроль, система розрахунків. 

Постановка проблеми. Дослідження наукових праць свідчить про 

недостатнє розкриття контрольної функції бухгалтерського обліку в частині 

розрахунків з постачальниками в галузі контролю зупиняються на методиці 

наступного контролю розрахунків. На практиці це призводить до відсутності 

комплексного вирішення проблем контролю і зводиться до механічного 

здійснення працівниками бухгалтерії теоретично-методичних засад контролю 

контрольних функцій. Недостатній рівень розкриття обумовлює можливість 

негативних наслідків. Розвиток бухгалтерського контролю розрахунків з 

постачальниками та розробка пропозицій щодо його удосконалення є 

невід’ємною умовою підвищення ефективності господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Актуальним напрямом удосконалення 

бухгалтерського контролю є розвиток його організації, як основного важеля 

управління процесом контролю. У науковій літературі наявні розробки з 

організації процесу контролю через її об’єкти: номенклатура, носії інформації, 

контрольні операції (рух носіїв інформації), забезпечення. 

Особливості організації бухгалтерського контролю здійснюють вплив на 

організацію процесу внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками 

зокрема. Узгодження процесу бухгалтерського контролю з процесом обліку 

впливає на технологію його виконання і, насамперед, обумовлює врахування 

властивостей документообороту, що формує ділянку обліку розрахунків з 

постачальниками. 

Від правильної організації розрахунків з постачальниками значною мірою 

залежить організація матеріального забезпечення і постачання відповідно до 

договірних зобов’язань і комерційних угод. Завданням контролю розрахунків з 
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постачальниками є перевірка достовірності даних обліку про стан розрахунків, 

дотримання розрахункової дисципліни та платоспроможність підприємства, що 

забезпечує його фінансово-господарську діяльність. 

Під час контролю розрахунків з постачальниками проводиться 

інвентаризація розрахунків, перевіряється виконання договірної дисципліни при 

постачанні матеріалів, реалізації готової продукції. Інвентаризація розрахунків з 

постачальниками полягає у виявленні по відповідних документах залишків 

заборгованості та ретельній перевірці обґрунтованості сум, що обліковуються на 

цих рахунках.  

Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками передбачає 

контроль дотримання типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 

що дозволяє виявити не тільки помилки у відображенні розрахункових операцій 

в обліку, але й факти навмисного викривлення облікових даних з метою 

приховування зловживань. 

Свої особливості має перевірка розрахунків з постачальниками, що 

проводиться в ході фінансової звітності. Актуальність розробки методик аудиту 

окремих статей фінансової звітності та видів діяльності суб’єктів 

господарювання обумовлена переведенням аудиторської практики на 

міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. 

Метою аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками є 

встановлення правильності ведення розрахунків за отримані товаро-транспортні 

цінності, послуги, підтвердження законності виникнення дебіторської і 

кредиторської заборгованості, її достовірності та реальності погашення на 

підставі показників фінансової звітності відповідно до чинного законодавства. 

Предметом аудиторського контролю є господарські процеси та операції, 

пов’язані з розрахунками з постачальниками та підрядниками, а також 

відносини, що виникають при цьому між сторонами. 

Для ефективності проведення аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками аудитору необхідно визначити, які методи та прийоми будуть 
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використовуватись на підприємстві для отримання аудиторських доказів, та 

скласти програму перевірки. 

Висновки та пропозиції. Ефективність контролю перевірки дотримання 

договірної дисципліни визначається дієвою методикою перевірки операцій за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками, яка здійснюється у 

взаємному зв’язку з договірною документацією. Запропонована методика 

перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками в ході аудиту 

фінансової звітності забезпечує достовірність оцінки розрахунків з 

постачальниками та підрядниками та оперативне прийняття ефективних 

управлінських рішень. 
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Анотація. У статті проаналізовано основні засади кредиторської заборгованості, 

основи розрахунків з постачальниками та підрядниками. Розкрито основні проблеми розвитку 

організації аудиту кредиторської заборгованості.  
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Постановка проблеми. Одним з найбільш складних і суперечливих питань 

є аудит кредиторської заборгованості. При правильному управлінні 
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кредиторською заборгованістю можна усунути негативні наслідки її наявності. 

Це можливе за умови правильно організованої систем і обліку, аналізу та аудиту 

кредиторської заборгованості. Дана тема надзвичайно актуальна, адже для 

прийняття управлінських рішень та подальшої безперервної ефективної 

діяльності підприємства необхідно визначити конкретні завдання та мету 

аудиторської перевірки кредиторської заборгованості, тобто організацію її 

проведення.  

          Виклад основного матеріалу. Забезпечення ефективної діяльності 

підприємства, залежить від управління розмірами кредиторської заборгованості. 

 Особливе місце в кредиторський заборгованості займають численні 

розрахунки з постачальниками і підрядниками. Кредиторська заборгованість 

розуміє під собою можливість підприємства тимчасово використовувати 

запозиченими ресурсами, але з іншого боку також зменшує показники 

платоспроможності і ліквідності. Окрім цього наявність простроченої 

заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. 

Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству тимчасово 

користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку — зменшує показники 

платоспроможності і ліквідності [1, с.35]. 

До організаційних проблем аудиту кредиторської заборгованості відносять 

визначення мети, завдань та основних етапів проведення аудиту.  

При вивченні цього питання було виявлено, що в різних літературних джерелах 

питання організації аудиту розглядається по різному.   

Наприклад, автори М.Ф. Огійчук, Новиков І.Т., Рагуліна І.І. завданнями 

аудиторської перевірки кредиторської заборгованості вбачають у: 

   правильності складання первинної документації з формування 

зобов’язань;  

  правильності визначення зобов’язань;  

  правильності оцінки і класифікації зобов’язань;  

  реальності утворення зобов’язань;  
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  своєчасності погашення зобов’язань;  

  правильності бухгалтерського обліку зобов’язань;  

  правильності вирахування належних податків й платежів та своєчасності 

їх платежу [2, с.473]. 

Никонович М. О., К. О. Рудько, О. А. Юр’єва  вважають, що мета аудиту 

кредиторської заборгованості – отримати необхідні аудиторські докази та 

сформувати думку щодо повноти та достовірності інформації про кредиторську 

заборгованість, відображену у фінансовій звітності та примітках до неї. Головне 

завдання при перевірці кредиторської заборгованості автори визначають в тому 

щоб аудитор упевнився, що вона відображена у звітності повністю, і зобов’язань, 

які не відображені у звітності, не існує [3, с.295-296]. 

Отже, узагальнюючи погляди різних авторів стосовно організації аудиту 

кредиторської заборгованості, можна зазначити, що при перевірці кредиторської 

заборгованості аудитор повинен звернути увагу на правильність бухгалтерського 

обліку зобов’язань, їх класифікації, визначення зобов’язань, реальності їх 

утворення та своєчасності погашення, впевнитись у правильності розрахунків 

кредиторської заборгованості. 

Організація аудиту кредиторської заборгованості у відповідності з 

визначеними метою, завданнями дозволять надати клієнту достовірну 

інформацію про наявність та стан розрахунків з постачальниками.  

Можна відзначити, що аудиторська перевірка кредиторської заборгованості буде 

включати декілька окремих послідовних етапів:  

 підготовчий; 

 проміжний; 

 етап фізичної перевірки; 

 основний (етап аудиту окремих статей звітності); 

 завершальний етап.  

На підготовчому етапі необхідно зібрати всю інформацію щодо загального 

стану підприємства, в тому числі і дані, які характеризують стан та структуру 
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кредиторської заборгованості.  

На проміжному етапі аудиту –  повинна бути проаналізована правильність 

складання фінансової звітності за період, що перевіряється, та відображення в 

ній даних щодо кредиторської заборгованості. При виявленні суттєвих недоліків 

необхідно у письмовому вигляді проінформувати про це керівництво 

підприємства з можливими рекомендаціями щодо виправленню помилок [3, с. 

296-297]. 

На етапі фізичної перевірки головним завданням є виявлення реального 

існування залишків кредиторської заборгованості і з’ясування, кому вони 

належать. Для цього можна окремим кредиторам надіслати листи – запити з 

проханням підтвердити суму заборгованості. 

На основному етапі здійснюється певні аудиторські процедури щодо 

перевірки кредиторської заборгованості за встановленими критеріями оцінки 

фінансової звітності, а саме: повнота відображення, оцінка, реальність існування, 

належність, правильність. 

На завершальному етапі необхідно оцінити достатність опрацьованої 

інформації для того, щоб зробити загальний висновок щодо кредиторської 

заборгованості.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, проведення аудиту дозволяє постійно 

контролювати та відстежувати ситуацію з кредиторською заборгованістю, 

вчасно і правильно приймати управлінські рішення, уникати складних і 

суперечливих ситуацій з кредиторами, у тому числі і відносно стану розрахунків 

з постачальниками і підрядниками.Отже, кредиторська заборгованість дає змогу 

підприємству певний час користуватись чужими засобами, але в свою чергу це 

не повинно стати приводом претензій та розриву взаємовідносин з боку інших 

контрагентів.Все це вимагає перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із 

центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб'єктів господарювання.  
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РОЗДІЛ 3 

 МСФЗ (МСБО) ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ 

   В УКРАЇНІ 

Процеси глобалізації, які відбуваються у різних сферах суспільних 

відносин,об’єктивно не могли не позначитись і на системі бухгалтерського 

обліку як невід’ємного структурного елементу економічної складової. 

Застосування МСФЗ як основи для підготовки фінансових звітів набуває 

характеру незворотньої тенденції та потребує через свою значущість суттєвих 

спільних зусиль з боку  науковців, суб’єктів господарської діяльності  та органів 

законодавчої і виконавчої влади. 

На сьогодні вітчизняні підприємства і досі готують фінансові звіти за 

національними П(С)БО,які концептуально узгоджуються з МСФЗ. Однак, 

протягом 2007-2009рр. у складі та вимогах МСФЗ відбулися значні зміни, а 

внесені зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

передбачають використання цих стандартів у ході формування фінансових звітів 

банками, страховими компаніями, публічними акціонерними товариствами, 

починаючи з 2010 року. 

  У розділі визначено основні вимоги МСФЗ (МСБО), які застосовуються 

суб’єктами господарювання як у багатьох країнах світу, так і в Україні. 

Послідовно розкрито такі питання як статус МСФЗ, їх сутність, концептуальна 

основа складання і подання фінансових звітів, розглянуто проблемні аспекти їх 

формування, склад та елементи фінансових звітів, пояснено підходи до визнання 

та оцінки елементів фінансових звітів,стисло викладено основні вимоги до 

розкриття інформації  стосовно цих елементів,зроблено порівняльний аналіз 

П(С)БО та МСФЗ.  
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Анотація. У даній статті розкрито особливості обліку основних засобів згідно з 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку порівняно з національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: Облік,основні засоби, міжнародні стандарти, національні стандарти. 

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, які відбуваються у світі, 

призводять до необхідності розробки загальних правил складання фінансової 

звітності для забезпечення достовірної інформації та однозначного тлумачення 

звітних показників учасниками міжнародного фондового ринку. Ці правила 

знайшли своє відображення у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 

(МСБО).  

В Україні діють підприємства різних галузей та форм власності, розмірів та 

обсягів діяльності, але їх бухгалтерів об’єднує спільний факт – наявність 

основних засобів, що потребують грамотного обліку.  

Виклад основного матеріалу. Зміст категорії основні засоби, розглядається 

різними науками, тому визначення поняття «основні засоби» дуже різняться між 

собою.  

 З 1 січня 2012 року внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якими банки, страховики, 

публічні акціонерні товариства, а також підприємства, які провадять 

господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову 

звітність за міжнародними стандартами [1]. Світова облікова практика 

спирається на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). П(С)БО 7 

«Основні засоби» визначає основні засоби, як матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 



РОЗДІЛ 3. МСФЗ (МСБО) ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

187 

 

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 більший за рік) та вартість більше 2500 грн.[2]. 

МСБО 16 «Основні засоби» встановлює, що основні засоби – це  

матеріальні активи, які: утримуються підприємством для використання у 

виробництві або постачанні товарів та наданні послуг, для здачі в оренду іншим, 

або для адміністративних цілей, а також будуть використовуватись,  як 

очікується, протягом більше ніж одного періоду [3]. 

Відповідно до П(С)БО 7 об'єкт основних засобів може бути поділений на 

окремі частини, але на практиці не кожне підприємство використовує подібний 

спосіб покращення контролю та коригування амортизаційних відрахувань.  

Аналогічно МСБО 16 передбачена можливість об'єднання окремих 

незначних активів (наприклад, шаблонів, інструментів і штампів тощо) в один 

об'єкт основних засобів, національні ж стандарти таку можливість виключають. 

Як відомо, амортизація активу починається з моменту, коли актив можна 

використати за призначенням. Відповідно до МСБО 16 ремонт або ж будь-яке 

технічне обслуговування активу не відміняє необхідності амортизації такого 

основного засобу. Національні ж стандарти, на відміну від міжнародних, не 

припиняють амортизації подібних активів на період реконструкції, ремонту чи 

модернізації. 

МСБО 16 дає підприємству право обирати для відображення в обліку одну з 

двох моделей оцінки основних засобів після визнання: модель собівартості або 

модель переоцінки. У П(С)БО 7 сказано, що підприємство може переоцінювати 

об’єкт основних засобів, тобто стандартом передбачено тільки одну модель.  

Порядок відображення в обліку переоцінки накопиченого зносу об’єкта під 

час переоцінки об’єкта також включає певні відмінності. У МСБО 16  

передбачено два методи перерахунку суми зносу: а) сума накопиченого зносу 

перераховується пропорційно до зміни валової вартості активу; б) сума зносу 

виключається з валової вартості активу [4].  
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У П(С)БО 7 другий метод відсутній: передбачено використовувати лише 

перший метод коригування накопиченого зносу.  

У П(С)БО 7 вказано, що вартість землі (земельних ділянок) не 

амортизується.       У МСБО 16 є положення про те, що «у деяких випадках сама 

земля може мати обмежений термін корисної експлуатації, тоді її амортизують 

методом, який відображає вигоди, що мають бути отримані від неї».  

Згідно з МСБО 16, при первісній оцінці об’єктів основних засобів до 

вартості об’єкта основних засобів може включатися резерв майбутніх витрат на 

демонтаж, ліквідацію об’єкта і відновлення ділянки після закінчення терміну 

експлуатації. Такі резерви нараховуються відповідно до МСБО 37. У П(С)БО 7 

не передбачено витрат на створення резерву майбутніх витрат. 

На момент припинення формування вартості основних засобів, згідно з 

МСБО 16, формування вартості, за якою придбаний об’єкт повинен значитися на 

балансі як основні засоби, припиняється з моменту поміщення його у положення 

й умови, в яких він стає придатним для експлуатації. У П(С)БО 7 подібних вимог 

не міститься. 

Методи амортизації за МСБО 16: прямолінійний метод; метод зменшення 

залишку; метод суми одиниць продукції. 

В стандарті вказано, що перелік методів амортизації не є вичерпним. 

П(С)БО 7 рекомендовано п’ять методів амортизації. До 2011 року існував 

також метод, передбачений податковим законодавством. З прийняттям 

Податкового кодексу цю норму формально було скасовано. Але реально норма 

залишилась, оскільки терміни корисного використання окремих об’єктів 

основних засобів підприємство може встановлювати згідно з ПКУ – це, по суті, 

елемент податкового обліку основних засобів. МСБО такий підхід не 

передбачений. 

Висновки і пропозиції.  Отже, на підставі порівняльної характеристики 

МСБО 16 та П(С)БО 7 можна зробити висновки, що перехід України на 

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку потребує відповідних змін у 
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діючій системі бухгалтерського обліку в нашій країні. У відповідній мірі ці зміни 

стосуються і питання обліку основних засобів.  

Оскільки МСБО включають в себе позитивний досвід багатьох країн, на 

нашу думку, було б доречним почати удосконалювати національні стандарти, 

або ж надати міжнародним стандартам статус національних. Це б полегшило 

роботу бухгалтерів, підприємства яких мають справу з іноземними партнерами, і 

покращило імідж країни. 

Список використаних джерел: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. із змінами і дповненнями // Все про бухгалтерський облік. – № 8 – 9. – 27 січня 

2012. – С. 5 – 10.  

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 // Все про бухгалтерський облік. 

– № 8 – 9. – 27 січня 2012. – С. 42 – 47. 

3. Войнаренко М.П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти 

фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.  

4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними 

стандартами. – К.: Екаунтінг, 2000. – 384 с. 

 

 

КОРИСТУВАЧІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇЇ                    

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ 

Гайдучок Мар’яна 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: старший викладач Салука І. Я. 

Анотація. Досліджено основні аспекти фінансової звітності в обліку на сучасному 

етапі господарювання. Розглянуто її інформаційні потреби. 

Ключові слова: звітність, фінансова звітність, бухгалтерська звітність, інформація, 

користувачі фінансової звітності. 

Постановка проблеми. Метою публікації є визначити хто є користувачами 

фінансової звітності та її інформаційні потреби. 



РОЗДІЛ 3. МСФЗ (МСБО) ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

190 

 

Виклад основного матеріалу. Обліковий процес завершується складанням 

фінансової звітності про господарську діяльність підприємства. Правові основи з 

питань складання фінансової звітності регламентуються Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку П(с)БО. Державне регулювання 

фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил 

складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств. 

 Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період [1, с. 2]. Вона містить узагальнені і 

взаємопов'язані показники про стан та використання основних та оборотних 

засобів, про джерела формування цих засобів, фінансові результати і напрямки 

використання прибутку. Також фінансова звітність - це сукупність способів та 

прийомів узагальнення облікових даних, які є коротким витягом з поточного 

обліку, що відображає зведені дані про стан та результати діяльності 

підприємства та його підрозділів за звітний (обліковий) період.  

Усіх споживачів фінансової звітності умовно можна поділити на дві групи:  

1)   внутрішні (або «свої») - вищі органи, власники, трудові колективи;  

2)   зовнішні (або «чужі») - органи виконавчої влади та інші користувачі [2, 

с. 347].  

Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, державна 

регламентація, своєчасність складання і подання, простота, зрозумілість і 

загальна доступність, достовірність, єдність методики звітних показників, 

порівнянність звітних показників за різні періоди, доречність, раціональність, 

економічність і дійовість. 

Фінансова звітність повинна містити дані про: 

 підприємство; 

 дату звітності та звітний період; 

 валюту звітності та одиницю її виміру; 

 відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду; 
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 облікову політику підприємства та її зміни; 

 консолідацію фінансових звітів; 

 припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; 

 обмеження щодо володіння активами; 

 участь у спільних підприємствах; 

 виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування; 

 переоцінку статей фінансових звітів; 

 іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними Положеннями 

(стандартами). 

Основне призначення фінансової звітності - надати внутрішнім і зовнішнім 

користувачам правдиву, достовірну інформація про майновий та фінансовий 

стан підприємства, про фінансові результати та ефективність господарювання за 

звітний період. 

З огляду на те, що економічні рішення користувачів фінансової звітності 

можуть по різному впливати (позитивно або негативно) на діяльність 

підприємства має місце сумнів щодо правдивості та достовірності інформації у 

фінансових звітах. Основа цього сумні лежить саме в інтересах різних 

користувачів. Наприклад, якщо підприємству потрібно кредит від банку, то воно 

може підвищити своє фінансове положення у фінансових звітах, які надасть 

банку. А банк, у свою чергу, немає реальної можливості перевірити ці дані. 

Фінансовий інтерес є складовою частиною економічного, що є категорією, 

яка відбиває об'єктивно зумовлені матеріальні потреби людей. Він втілюється в 

життя через активну діяльність, рушійною силою в досягненні певних 

економічних результатів. Особисті інтереси членів суспільства задовольняються 

через систему матеріального стимулювання праці [3, с. 256]. 

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: 

 придбання, продажу та володіння цінними паперами; 

 участі в капіталі підприємства; 

 оцінки якості управління; 

 оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання; 
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 забезпеченості зобов’язань підприємства; 

 визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; 

 регулювання діяльності підприємства; 

 інших рішень. 

Висновки і пропозиції. Отже, для того щоб звітність була дійовим засобом 

управління та контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться 

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 

підтвердженні відповідними документами. Своєчасність складання і подання 

звітності – невід’ємна умова її корисності.  
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Постановка проблеми. Сьогодні, коли дорожнеча внутрішніх кредитів - не 

єдиний слід, залишений після себе фінансовою кризою в Україні (сюди можна 
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віднести і скорочення термінів кредитування і обмеженість ресурсів), тор-

говельне фінансування є найбільш оптимальним інструментом залучення 

компанією необхідних грошових ресурсів. Якщо компанія хоче розширити свої 

можливості щодо залучення коштів, їй слід задуматися про підвищення якості 

внутрішньої звітності вже зараз. При цьому необхідно пам'ятати, що будь-який 

кредитор, будь то фінансова установа або приватний інвестор, буде зацікавлений 

отримати якомога повнішу та детальнішу інформацію про історію та поточний 

стан бізнесу.  

Виклад основного матеріалу Не буде таємницею, що в сучасному світі 

продажі робить маркетинг: чим краща реклама, яскравіша упаковка - тим вищі 

обсяги продажів. Середньостатистичний покупець, вибираючи між двома більш-

менш ідентичними товарами, зупиниться на тому, упаковка якого приверне і 

затримає його увагу. Залучення позикових коштів можна порівняти з продажем, 

а бізнес - з товаром. Що ж буде упаковкою для бізнесу? Це фінансова 

інформація, яка включає фінансову звітність і показники, які вона включає і які 

характеризують бізнес. 

Фінансова звітність є своєрідною візитною карткою бізнесу, що дає 

змогу зробити висновки про фінансовий стан, успішність і перспективи розвитку 

компанії. Фінансова інформація – це перше, що цікавить банки, організації, які 

фінансують, інвесторів і часто постачальників. Крім того, фінансова звітність 

використовується менеджментом для ухвалення управлінських рішень та оцінки 

бізнесу. Формування бізнес-процесів, що дозволяють надавати якісну і 

своєчасну фінансову інформацію, особливо важливо для великих компаній або 

таких, котрі розвиваються, націлені на розширення бізнесу і вихід на нові 

обрії. Наявність якісної фінансової інформації є необхідною умовою для виходу 

на міжнародні ринки та співпраці з іноземними компаніями[1]. 

Прозора фінансова звітність забезпечує більш якісну і повнішу інформацію, 

яка буде говорити потенційному кредитору: бізнес прозорий, а, значить, 

стабільний і передбачуваний. Кредитор не купує кота в мішку, він розуміє, у що 
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він вкладає гроші, і може зробити висновки щодо здатності бізнесу виконати 

свої зобов'язання. 

На жаль, в Україні об'єктивно склалися обставини, які не дозволяють 

говорити про прозорість фінансової звітності. Та найчастіше проблема не тільки 

в прозорості, а взагалі в якості фінансової інформації, що знаходиться в 

розпорядженні менеджменту. Якщо великий бізнес ще приділяє увагу організації 

процесу обліку, то у випадку середніх і малих підприємств інформація дуже 

часто розрізнена й не завжди актуальна. Також досить важко провести аналіз і 

без надання інформації з історії компанії. 

Серед основних проблем, які в тій чи іншій мірі притаманні більшості 

українських компаній, варто виділити наступні: не всі трансакції враховані 

(найчастіше це стосується реалізації продукції), не всі активи показані на балансі 

бізнесу, форма трансакції істотно відрізняється від суті, наявність старих 

«проблемних активів», податкові ризики, невідома структура власності, 

некорпоративна юридична структура, відсутність інформації з історії компанії 

[2]. 

Якщо говорити про довгострокові проекти й залучення великих обсягів 

фінансових ресурсів, особливо міжнародних, безумовною вимогою до компанії є 

наявність звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Фінансова звітність, що відповідає стандартам МСФЗ, дає компанії ряд 

переваг: можливість надання уніфікованої інформації про фінансовий стан 

компанії для українських та іноземних учасників ринку, можливість удоско-

налити внутрішню систему управління підприємством за рахунок використання 

єдиних методик обліку, можливість підвищити конкурентоспроможність та 

капіталізацію компанії за рахунок забезпечення надійною і прозорою 

інформацією зацікавлених користувачів. Така інформація більш зрозуміла 

міжнародним користувачам і автоматично підвищує довіру до компанії та її 

менеджменту. 

Слід зазначити, що в Україні вже існує ініціатива впровадження МСФЗ на 

державному рівні. Це говорить про те, що рано чи пізно міжнародна практика 
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стане реальністю в Україні, тому українським компаніям варто готуватися до 

цього вже сьогодні. Поки ж більшість українських компаній залишаються 

закритими до подібних змін. Та власникам і менеджменту бізнесу слід 

усвідомити, що зміни неминучі, і зустрічати їх краще у всеозброєнні. 

Висновки та пропозиції. Отже, у посткризовий період, коли перед 

компаніями закриваються старі джерела фінансування й відкриваються нові, 

якісно складена звітність стала життєвою необхідністю. Крім того, орієнтація 

компаній на звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів, стане 

позитивним сигналом для світової бізнес-спільноти. Таким чином, МСФЗ не 

тільки підвищить репутацію українського бізнесу на міжнародній арені, але й 

відкриє двері на нові ринки, включаючи ринки фінансових ресурсів. 
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Постановка проблеми. В Україні з переходом до ринкових відносин 

змінились підходи до організації бухгалтерського обліку на підприємствах. Від 

жорсткої регламентації облікового процесу з боку держави ми поступово 

перейшли до розумного поєднання державного регулювання та самостійності 

підприємств в організації бухгалтерського обліку. Ефективне функціонування 

цілісної системи обліку передбачає активне застосування такого специфічного 

елементу регулювання бухгалтерського обліку та звітності як облікова політика.  

Виклад основного матеріалу. Для складання фінансової звітності 

відповідно до чинних нормативних актів та надання її користувачам керівництво 

підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури 

обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати 

діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів. 

В МСБО поняття облікової політики трактується наступним чином: 

"облікова політика – це конкретні принципи, основи, умови, правила та 

практика, які прийняті компанією для підготовки та надання фінансової 

звітності" [2]. 

Українське законодавство не передбачає відповідних положень, якими регу-

люються питання формування облікової політики. На відміну від МСБО, 

українські стандарти не зазначають обов'язкових питань, які необхідно 

розглядати в обліковій політиці. Це питання залишається в компетенції самого 

підприємства. При формуванні облікової політики слід виходити з того, що 

політику не можна обмежити рамками нормативних актів, оскільки жоден 

нормативний акт не в змозі передбачити усі тонкощі кожної господарської 

ситуації, яка виникає на підприємстві. Кожне підприємство обирає елементи 

облікової політики виходячи з міркування економічної ефективності та 

особливостей своєї діяльності. Отже, облікова політика підприємства – 

необхідний елемент обліку результатів його діяльності. Розглянемо деякі 

практичні питання, які розкривають ряд загальних особливостей розробки 

облікової політики в зарубіжному обліку. 
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Однією з особливостей зарубіжної практики обліку є те, що у великих 

компаніях готуються два варіанти з облікової політики [1]. Перша, яка 

складається на початку року, є начебто формальною, оскільки служить 

позначкою діючих національних облікових принципів, відпрацьованих в даній 

компанії в минулому році, з передбачуваними змінами і уточненнями в 

наступному році. Друга складається в кінці звітного року перед складанням 

звітності.  

В Росії ПБО не обумовлюють обов'язкові питання, які необхідно розкривати 

в обліковій політиці, основний склад та зміст інформації з конкретних питань 

бухгалтерського обліку встановлюється відповідними положеннями з 

бухгалтерського обліку. 

У Великобританії облікова політика та методи бухгалтерського обліку 

ґрунтуються на концептуальній основі, прийнятій стандартом 2, в параграфі 3-

ому та 4-ому якого зазначено: методи бухгалтерського обліку є реалізацією на 

практиці фундаментальних концепцій [3]. 

Стандарти КМСБО дають підприємству право вибору альтернативної 

облікової політики, що застосовується для складання фінансових звітів. У деяких 

стандартах, які дають підприємству право прямого вибору облікової політики, 

вказано спосіб здійснення цього вибору. Проблема полягає в тому, як здійснити 

вибір облікової політики в контексті тих стандартів КМСБО, в яких дозволяється 

прямий вибір облікової політики, але не йдеться про спосіб здійснення такого 

вибору. Основне питання полягає в тому, чи слід дотримуватися цієї політики 

щодо всіх статей, які обліковуються згідно з конкретними вимогами, які надають 

право вибору.Якщо згідно з МСБО запропоновано більше однієї облікової 

політики, підприємству слід обрати і послідовно застосувати одну з цих політик; 

у випадку коли стандарт або тлумачення конкретно не вимагає або не дозволяє 

визначати категорії статей (операції, події, залишки, суми тощо), для яких різні 

облікові політики можуть бути прийнятними. Якщо стандарт вимагає або 

дозволяє визначати категорії статей, слід обрати найприйнятнішу облікову 

політику та застосовувати її послідовно до кожної категорії. 



РОЗДІЛ 3. МСФЗ (МСБО) ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

198 

 

Особливу увагу викликає така специфічна риса зарубіжного обліку, як 

окреме ведення виробничого або управлінського обліку та фінансової 

бухгалтерії. Оскільки облік у ринкових умовах спрямований на забезпечення 

передусім контролю за витратами виробництва, то й організація обліку повинна 

відповідати в першу чергу потребам управління.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, як показує досвід зарубіжних країн, 

однією з особливостей ведення обліку є те, що у великих компаніях затверджені 

два варіанти  облікової політики. Але, не зважаючи на це, в Україні діє принцип 

незмінності облікової політики підприємства протягом року. При формуванні 

облікової політики підприємства слід виходити з того, що її не можна обмежити 

рамками нормативних актів та передбачити усі тонкощі які виникають. Кожне 

підприємство обирає елементи облікової політики виходячи з міркування 

економічної ефективності та особливостей своєї діяльності. 
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Запропоновано основні напрямки державного регулювання впровадження  міжнародних 

стандартів фінансової звітності в Україні. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність підприємств, міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності 

Постановка проблеми. Економічна ситуація, що склалася за період 

становлення незалежності нашої держави та входження її в світову спільноту, 

потребує значних структурних змін. З метою підвищення прозорості фінансової 

звітності вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення її зіставлення із 

звітами іноземних компаній, сприяння залученню іноземних інвестицій 

зумовлює необхідність застосування суб’єктами господарювання міжнародних 

стандартів для складення фінансової звітності [1].Тому реформування 

бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створення нової 

нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на 

національному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Економіка вже досить давно не обмежується 

національними кордонами. За цих умов облік потребує міжнародної 

регламентації, забезпечення єдиних методологічних принципів його побудови в 

різних країнах. Відтак особливої актуальності набуває розробка та впровадження 

міжнародних стандартів обліку, що встановлюють правила та процедури ведення 

бухгалтерського обліку і складання звітності. 

Для впровадження в нашій країні принципів обліку, передбачених 

міжнародними стандартами, необхідна значна підготовча робота, зокрема 

поступова розробка та впровадження національних стандартів обліку, які б 

достатньо кореспондували з міжнародними [2]. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності - це прийняті Радою з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено 

порядок складання фінансової звітності [3].  

МСБО виникли внаслідок інтеграційних процесів в економіці й спрямовані 

на зближення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних країнах 

світу.  
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Перехід на ведення обліку за міжнародними стандартами не припиняє, а 

навпаки, прискорює розробку національних стандартів обліку. У них мають бути 

розкриті особливості методики й техніки обліку національних об'єктів, але з 

урахуванням принципів, передбачених міжнародними стандартами. Отже, за всіх 

умов зберігається національна система ведення обліку в кожній країні, її 

особливості та традиції. 

Розробляє та впроваджує МСБО Комітет з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (КМСБО), який створили 29 червня 1973 р. професійні 

бухгалтерські організації економічно розвинутих країн.  

Метою діяльності КМСБО є формулювання, видання та вдосконалення в 

інтересах суспільства стандартів бухгалтерського обліку, яких необхідно 

дотримуватись при поданні фінансових звітів, і сприяння їх прийняттю та 

дотриманню в усьому світі. [4]. 

Основні переваги Міжнародного бухгалтерського обліку (МБО): 

 – МБО чітко визначає майновий стан власників підприємства за балансом 

підприємства можна визначити організаційно-правову форму підприємства;  

– МБО здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації господарських 

операцій, обліку майна підприємства, він дозволяє контролювати виконання 

підприємством зобов’язань, наявність і рух майна, ефективного використання 

матеріальних і фінансових ресурсів; 

 – МБО дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз підприємства 

щодо його ліквідності та платоспроможності;  

– МБО дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої діяльності 

підприємства; 

– не існує єдиного національного плану рахунків, потоків інструкцій; 

– не існує єдиного методологічного центру, вказівки якого приймалися б до 

виконання; 

– фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є доступною не тільки для 

фахівців, а й для широкого кола корист увачів [4]. 
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МСФЗ дають можливість об'єктивно оцінити фінансове становище компанії 

й дозволяють зрозуміти реальний стан справ на підприємстві, а також дає 

можливість використання отриманої інформації для управлінських цілей.  

Незважаючи на суттєві переваги впровадження МСФЗ в вітчизняну систему 

бухгалтерського обліку і звітності в переході до МСФЗ багато фахівців бачить і 

негативні сторони. 

Компанії часто недооцінюють складність впровадження МСФЗ й забувають 

застосовувати нові й змінені стандарти й тлумачення при веденні 

бухгалтерського обліку поточних операцій. Багато компаній вважають, що 

трансформація у формат МСФЗ - це одноразовий процес, також не всі вони 

позитивно оцінюють перспективи підвищення прозорості бізнесу з переходом на 

МСФЗ [5]. 

Однією з основних проблем при впровадженні МСФЗ стала кадрова. МСФЗ 

відрізняється від вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку й вимагають від 

фінансистів і бухгалтерів професійної підготовки й знань. 

Наступна проблема – язикова. Офіційна мова міжнародних стандартів 

фінансової звітності – англійська, що значно ускладнює роботу з 

нововведеннями в стандартах і своєчасністю їх застосування. 

Висновки та пропозиції. У зв’язку з інтеграцією України на міжнародний 

простір для нормального функціонування вбудь-якій структурі ринкової 

економіки вкрай необхідно, щоб учасники, мали правдиву й об’єктивну 

інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи [2]. 

Таку інформацію надає фінансова звітність підприємства. Оскільки Україна 

виходить на світовий ринок, то нашим підприємствам необхідно надавати 

інформацію зрозумілу для будь-яких іноземних користувачів. Для цього 

необхідний перехід до міжнародних стандартів вітчизняної системи 

бухгалтерського обліку. 

Однак, не дивлячись на вагомі переваги, впровадження МСФЗ в Україні йде 

з великими труднощами. Це закономірно, адже в нас історично зложилися власні 

норми й правила обліку.  
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стандарти фінансової звітності(МСФЗ), Стратегії, реформування . 

Постановка проблеми. Україна інтегрується у світовий економічний 

простір  і перехід національної системи бухгалтерського обліку та складання 

звітності на міжнародні стандарти (МСБО) є вимогою часу. Для нормального 

функціонування в будь-якої  структури ринкової економіки конче необхідно, 

щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об'єктивну інформацію про 

майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи (прибуток, доход або 

збитки), а також про систему їх формування. Таку інформацію надає система 

обліку і вона повинна бути зрозумілою не лише тій людині, яка її зібрала, а й 

іншим користувачам, зокрема, іноземним інвесторам. 

 Виклад основного матеріалу. Економічна ситуація, що склалася за період 

становлення незалежності нашої держави та входження її в світову спільноту, 
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потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність 

масштабного реформування системи бухгалтерського обліку та звітності. 

Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних 

стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає 

рішення цієї проблеми на національному рівні[2,c.5]. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку містять єдині методологічні 

підходи до оцінки та розкриття інформації, необхідної інвесторам та кредиторам, 

створюють достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і 

зобов’язань. Така база надасть можливість  об’єктивно розкривати і 

віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також 

порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх 

потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень.  

Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області 

управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У 

суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити 

додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити 

економічне зростання і процвітання. Суб’єкти, які  використовують  МСФЗ, 

мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що 

слугує додатковим інструментарієм при їх виборі[1,c.54]. 

Загалом, впровадження МСБО потребувало тривалого часу й значних 

зусиль. І наступним  кроком на шляху до реалізації поставлених завдань, щодо 

реформування бухгалтерського обліку, було  ухвалення розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. Метою такої стратегії  є 

удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу. 

Одними із основних напрямів реалізації Стратегії є законодавче 

регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема, з 2010 

року обов’язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової 

звітності згідно з міжнародними стандартами. таку звітність обов’язані складати:  
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 - підприємства-емітенти, цінні папери, яких перебувають у лістингу 

організаторів торгівлі і  фондовому ринку; 

- банківські установи; 

- страхові компанії; 

- інші фінансові установи.  

Дана Стратегія передбачає заходи, щодо забезпечення Мінфіном 

співробітництва з Радою міжнародних стандартів фінансової звітності, а також 

запровадження в Україні міжнародних стандартів та їх офіційного 

оприлюднення.  

З цією метою між Мінфіном та Фондом Комітету з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (ФКМСБО) укладено Угоду про відмову від авторських 

прав на обмежених територіях, яка набрала чинності з 1 жовтня 2007 року. 

Предметом угоди є відмова ФКМСБО від авторських прав на переклад 

українською мовою Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Тлумачень, виданих Комітетом 

з тлумачень міжнародної фінансової звітності чи Постійним комітетом з 

тлумачень, що зумовлює здійснення офіційного оприлюднення міжнародних 

стандартів з метою створення вільного доступу до них усіх суб’єктів 

господарювання[3]. 

Висновки і пропозиції. Як показують дослідження, переваги складання 

фінансової звітності за міжнародними стандартами ефективні та беззаперечні 

для більшості користувачів фінансової звітності. МСБО можна розцінювати як 

інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, 

закладені в порядок формування звітності згідно МСБО, роблять її 

адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. 

запроваджування  МСБО, є свідченням того що Україна має можливості бути 

вільною та економічно привабливою державою.  
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність переходу на міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку, а також розкрито особливості визнання, оцінки та обліку запасів 

згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, їх порівняльний аналіз із національними 

П(С)БО 
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Постановка проблеми. Вибір європейського шляху розвитку, першим 

етапом якого був вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ), призвело 

до необхідності реформування всіх галузей економіки та удосконалення 

бухгалтерського обліку у відповідності до міжнародних стандартів. Ідея 

гармонізації різних систем бухгалтерського обліку реалізується в рамках 

Європейського співтовариства (ЄС) ще з 1961 року. Суть її полягає в тому, що в 

кожній країні може існувати своя модель організації обліку і система стандартів, 

що їх регулюють. 

Необхідною умовою є те, що ці стандарти не повинні суперечити 

аналогічним стандартам в країнах-учасниках співтовариства, тобто повинні 

знаходитись в відносній гармонії одне з одним. Два останніх десятиліття 
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відзначені посиленням уваги до проблеми міжнародної уніфікації 

бухгалтерського обліку. Розвиток бізнесу, що супроводжується зростанням ролі 

міжнародної інтеграції в сфері економіки, висуває визначені вимоги до 

однаковості і прозорості застосованих у різних країнах принципів формування 

собівартості запасів, алгоритмів нарахування прибутку, формування 

оподаткованої бази, умов інвестування і капіталізації зароблених коштів тощо. 

Проблема невідповідності моделей бухгалтерського обліку не є унікальною і 

властива не тільки Україні. Вона має глобальний характер. 

Незважаючи на те, що всі національні Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку України (П(с)БО) значною мірою ґрунтуються на 

Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вони не тотожні, а 

значні зміни, внесені до чинних міжнародних стандартів Радою з МСБО у грудні 

2003 року, поглибили існуючі розбіжності. Тому на сучасному етапі актуальним 

є вирішення проблеми уніфікації української системи з міжнародною системою 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Для досягнення гармонії 

національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку перш за все 

необхідно виявити ряд протиріч та розбіжностей, що виникають між ними. 

Необхідно відмітити, що міжнародні стандарти мають як позитивні, так і 

негативні риси. Їх об’єктивними перевагами перед національними стандартами  

в окремих країнах являються: 

· чітка економічна логіка; 

· узагальнення найкращої сучасної світової практики в області 

бухгалтерського обліку; 

· простота сприймання для користувачів фінансової інформації в усьому 

світі. 

До недоліків МСБО можна віднести: 

· узагальнений характер стандартів, які передбачає достатньо велике 

різноманіття у методах обліку; 

· відсутність детальних інтерпретацій і прикладів співставлення стандартів з 

конкретними ситуаціями 
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Виклад основного матеріалу. Як правило, найбільшу питому вагу в 

структурі доходів підприємств торгівлі займає виручка від реалізації товарів. 

Оскільки товари – це активи, що утримуються підприємствами з метою 

подальшого продажу, то порядок їх придбання, утримання і вибуття регламентує 

П(с)БО №9 «Запаси». Міжнародним аналогом П(с)БО №9 є МСБО №2 «Запаси». 

Даний стандарт було прийнято ще у 1975 році, але в подальшому він був 

переглянутий та набрав чинності лише з 1 січня 1995 року. Отже, логічно 

виникає думка про гармонізацію П(с)БО №9[2] та МСБО №2 [1]. 

У вітчизняному положенні визначено порядок визнання, оцінки та 

документального оформлення руху запасів, а в міжнародному аналізі більша 

увага приділяється визначенню термінів, пов’язаних із використанням запасів. 

Тому, на нашу думку, П(с)БО №9 необхідно доопрацювати в контексті 

тлумачення термінів, що безпосередньо стосуються запасів. 

Проаналізуємо розбіжності МСБО №2 і П(с)БО №9 за такими ознаками як 

визначення термінів, оцінка запасів, формування собівартості та ін. 

Визначення термінів. Відповідно до МСБО №2 запаси – це активи, які: 

· утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності; 

· перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у 

формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг. [4] 

Необхідно відзначити, що визначення запасам у П(с)БО №9 дане майже 

ідентичне. За винятком того, що в останньому пункті крім споживання у 

виробничому процесі або при наданні послуг зазначене можливе споживання 

запасів у керуванні підприємством. Таке доповнення є цілком доречним, тим 

більше що процес виробництва – це не процес здійснення якої-небудь діяльності. 

Процес виробництва, наприклад, не містить у собі такі процеси, як заготівля, 

збереження або реалізація. 

У п.1 МСБО №2 зазначено, що даний стандарт не застосовний до: 

· незавершеного виробництва за будівельними контрактами, включаючи 

прямо пов’язані з ними контракти з надання послуг; 
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· фінансових інструментів; 

· біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю та 

сільськогосподарською продукцією на місці збирання врожаю. 

Як бачимо, у п.1 МСБО №2 не сказано про запаси, що використовуються 

при здійсненні капітальних інвестицій. Отже, будівельні матеріали, що 

знаходяться на балансі підприємства і використовуються, наприклад, при 

здійсненні будівництва господарським способом, так само відносяться до 

запасів. Відзначимо, що у МСБО №2 так і в П(с)БО №9 до запасів відноситься 

готова продукція і незавершене виробництво. 

Оцінка запасів. Взагалі, визначення вартості запасів є головною метою 

МСБО №2, як сказано в самому стандарті, що підкреслює значення даного 

процесу. Відповідно до п. 6 МСБО №2 запаси слід вимірювати за найменшим з 

двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

Вибір оціни за одним з двох найменших показників пояснюється тим, що 

однією з концептуальних основ МСБО відносно якісних характеристик 

фінансової звітності є вірогідність, складовою частиною якої є обачність, 

зокрема, в оцінках активів. В МСБО принцип обачності посідає одне із перших 

місць, в той час коли в П(с)БО цей принцип використовується не завжди. 

Наприклад, принцип оцінки за найменшою із собівартості або ринкової 

вартості дуже рідко використовується в українській практиці. 

Висновки і пропозиції. Підбиваючи підсумки, варто зазначити наступне: 

вступ до СОТ та євроінтеграція України вимагає гармонізації П(с)БО та МСБО. 

Безумовно це призведе до полегшення співпраці вітчизняних підприємств з 

іноземними партнерами, особливо в торгівельній галузі, оскільки значна 

кількість продукції, що реалізується населенню України є імпортованою.  
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Анотація:  Перехід економіки на ринкові умови передбачає введення змін у аспекти 

економічних відносин. Не становить виключення бухгалтерський облік та фінансова 

звітність. Основною проблемою є наявні відмінності між складанням вітчизняної фінансової 

звітності та міжнародними стандартами. Це значно ускладнює діяльність українських 

підприємств на міжнародній арені та вимагає ведення обліку за міжнародними та 

національним стандартами, що збільшує трудомісткість роботи.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансової звітності, 

фінансова звітність, баланс, фінансові витрати, фінансові доходи. 

Постановка проблеми. Програмою реформування бухгалтерського обліку 

передбачалося розробити першочергові та вдосконалити діючі положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, щоб вони гармоніювали з основними 

принципами і вимогами міжнародних стандартів.  

Висока невідповідність міжнародним стандартам спостерігається у сфері 

обліку об'єднання бізнесу, консолідації фінансових звітів, подання інформації 

про фінансові інструменти та основні засоби. 

Виклад основного матеріалу.  П(С)БО 2 «Баланс» визначає форму та зміст 

балансу з урахуванням вимог до розкриття інформації в цьому звіті, наведених у 

МСБО 1 «Подання фінансових звітів». Поряд з тим уніфікована форма балансу, 
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не дозволяє реалізувати окремі вимоги МСФЗ. Щодо статей балансу то за 

національними стандартами  активи та зобов'язання слід поділяти на поточні та 

не поточні або подавати їх у балансі в порядку їхньої ліквідності, а за 

міжнародними - активи поділяються на необоротні, оборотні та витрати 

майбутніх періодів, а зобов'язання - на забезпечення, довгострокові зобов'язання, 

поточні зобов'язання та доходи майбутніх періодів [2]. 

Невідповідність фінансової звітності українського підприємства вимогам 

МСФЗ може виникнути також внаслідок жорсткої регламентації форм 

фінансової звітності в Україні та відсутності практичних засобів застосування 

принципу суттєвості [3]. 

Українські підприємства, що складають звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності, змушені вести паралельний облік згідно з 

МСФЗ. 

Запровадження принципів і методів МСФЗ в Україні здійснюється в умовах 

існуючої системи державного регулювання бухгалтерського обліку [5].  Правова 

система України суттєво обмежує можливості легалізації міжнародних 

стандартів, створених міжнародним неурядовим органом, що обумовлено 

передусім наступними чинниками: 

1) відсутній зв'язок між П(С)БО та законами і кодексами, які впливають на 

застосування міжнародних стандартів фінансової звітності; 

2) зберігається суттєвий вплив податкових норм і правил на організацію 

бухгалтерського обліку та урядових органів на процеси розробки та прийняття 

П(с)БО; 

3) П(с)БО, на відміну від МСФЗ, розповсюджуються не лише на фінансову 

звітність, а й визначають методологічні засади формування інформації в 

бухгалтерському обліку. 

Для запровадження МСФЗ в умовах державного регулювання 

бухгалтерського обліку доцільно здійснити такі заходи: 

1) законодавчо закріпити зміни щодо статусу, представництва і 

фінансування діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку; 
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2) відмовитись від уніфікованих форм фінансової звітності з обов'язковими 

кодами рядків, а інструкцію до плану рахунків бухгалтерського обліку замінити 

методичними рекомендаціями щодо його застосування; 

3) здійснити алгоритмізацію процесу судження щодо визнання та оцінки 

об'єктів бухгалтерського обліку на основі положень МСФЗ та П(с)БО; 

4) визначити підрозділи, які відповідають за надання інформації та 

експертних оцінок, необхідних для прийняття рішень стосовно питань, 

пов'язаних з фінансовою звітністю та організувати навчання, спрямоване на 

формування та розвиток навичок, необхідних для застосування професійного 

судження. 

Висновки та пропозиції.  Між українським законодавством та МСФЗ 

існують істотні відмінності щодо визначення необхідного складу проміжної 

фінансової звітності, викладеної у ній інформації та об’єднанні статей за 

необхідністю. Відповідно це ускладнює бухгалтерський облік на підприємстві, 

підвищує трудомісткість праці та необхідність ведення паралельного обліку за 

МСБО. Тому необхідно дозволити підприємствам ведення обліку за 

міжнародними стандартами, при цьому здійснити вищезгадані кроки та 

поправки в українському законодавстві для створення відповідного правового 

поля діяльності суб’єктів підприємництва. 
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Анотація. Проаналізовано зміни, які відбуваються на сучасному етапі в 

бухгалтерському обліку і фінансовій звітності направлені на приведення її у відповідність з 

положеннями міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Запропоновано шляхи 

вдосконалення форм звітності, шляхом гармонізації їх з МСБО. 

Ключові слова. Фінансова звітність, МСБО, елементи фінансових звітів, економічні 

рішення, баланс, фінансові результати. 

Постановка проблеми.  Постійні зміни в українському законодавстві щодо 

впровадження нових та уточнення змісту вже існуючих положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку створюють труднощі для внутрішніх та зовнішніх 

користувачів облікової інформації. Щоб усунути економічні протиріччя, 

активізувати надходження іноземних інвестицій, виходити на світові ринки 

капіталу, необхідно забезпечити гармонізацію обліку та звітності України з 

міжнародними стандартами.  

Виклад основного матеріалу. МСФЗ виникли в наслідок інтеграційних 

процесів в економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в різних країнах світу. На сьогоднi МСФЗ 

використовуються : як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в 

багатьох країнах свiту; як мiжнародний базовий пiдхiд тими країнами, якi 

розробляють свої власнi вимоги; фондовими бiржами та регулюючими органами, 

якi вимагають або дозволяють iноземним емiтентам подавати фiнансовi звiти 

згiдно з МСФЗ; наднацiональними органами, такими як Європейська комiсiя; 

Свiтовим банком, який вимагає вiд позичальникiв подання фiнансової звiтностi 

згiдно з МСФЗ; дедалi бiльшою кiлькiстю пiдприємств. 

Згідно з МСБО 1, фінансові звіти підприємства відповідають міжнародним 

стандартам лише за умови, якщо вони відповідають всім вимогам кожного 



РОЗДІЛ 3. МСФЗ (МСБО) ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

213 

 

відповідного стандарту і кожному відповідному тлумаченню, які входять до 

складу МСФЗ. На нашу думку, повна відповідність звітності, складеної за 

П(с)БО, усім вимогам МСБО може бути досягнута за умов:збігання 

концептуальних основ П(с)БО і МСФЗ; відповідності норм П(с)БО положенням 

міжнародних стандартів;адекватного тлумачення та дотримання норм П(с)БО; 

несуттєвості існуючих розбіжностей та їхньому впливу на якість фінансової 

звітності;наявності аудиторського висновку про відповідність фінансової 

звітності вимогам МСФЗ, складеного на основі аудиту проведеного за 

міжнародними стандартами. [1,2] 

Виходячи з розглянутого можна визначити основні відмінності 

законодавства України та МСФЗ щодо загальних підходів до фінансової звітності 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні відмінності законодавства України та МСФЗ щодо загальних 

підходів до фінансової звітності 

Положення МСФЗ Законодавство України 
 

 
Склад проміжної 

фінансової 

звітності 

Згідно з МСБО 34, проміжна 
фінансова звітність включає комплект 

повних або стислих фінансових звітів, 

передбачених МСБ01 

Згідно п.1 статті 13 закону України про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні, проміжна звітність включає 

лише баланс і звіт про фінансові результати 

Суттєвість Згідно з МСБО 1, при поданні, 

згортанні та об'єднані статей у 
фінансовій звітності слід виходити з їх 

суттєвості 

Форми фінансових звітів та їхній зміст, 

встановлені П(с)БО, які не передбачають 
подання, об'єднання або згортання статей, 

виходячи з їхньої суттєвості 

Порівняльна 

інформація 

Згідно з МСБО 1, слід розкривати 

порівняльну інформацію за 
попередній період щодо всієї числової 

інформації у фінансових звітах. 

У типовій формі №5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» подання порівняльної 
інформації не передбачено 

Відступ від вимог 

стандартів 

Дозволяється у виняткових випадках Не дозволяється 

 

Основним джерелом інформації про фінансовий і майновий стан 

підприємства на звітну дату є баланс. У цілому бухгалтерський баланс, який 

складається на основі П(С)БО 2 “Баланс”, максимально наближений за своїм 

змістом до умов ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського 



РОЗДІЛ 3. МСФЗ (МСБО) ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

214 

 

обліку та має досить вдалу структуру подання інформації. Проте існує цілий ряд 

неточностей, які вимагають доопрацювання. 

Відповідно до діючих вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів» (далі - 

IAS-1), баланс називають Звітом про фінансовий стан підприємства, оскільки 

він відображає фінансовий стан підприємства на певну дату. Основними 

елементами балансу, як мінфінівського, так і складеного за МСФЗ, є активи, 

зобов'язання і капітал. Однак є ряд розбіжностей, які потрібно врахувати при 

заповненні Балансу, щоб він відповідав МСФЗ. 

1) Вся дебіторська заборгованість відображається в балансі за справедливою 

вартістю. У відповідних розкриттях наводиться історична вартість і сума 

нарахованого резерву чи дисконту (за наявності). 

2) Витрати та доходи майбутніх періодів (рядки 270 і 630) у звітності за 

МСФЗ зазвичай відображаються відповідно у складі Інших оборотних активів та 

Інших поточних зобов'язань без виділення в окремі статті чи розділи. 

3) «Необоротні активи та групи вибуття» в балансі за МСФЗ 

відображаються як окрема стаття оборотних активів. 

4) У МСФЗ забезпечення майбутніх виплат визнаються у складі зобов'язань, 

які, в свою чергу, поділяються на поточні і довгострокові. Тому, при заповненні 

розділу 2 пасивів Балансу, крім стандартних розкриттів, передбачених IAS-19 і 

IAS-37, необхідний поділ кожного виду забезпечень на поточну і довгострокову 

складові. 

5) Безвідсоткові та пільгові довгострокові зобов'язання і забезпечення 

відображаються в Балансі на основі дисконтування. Натомість зобов’язання, 

залучені на менш вигідних за ринкові умовах, мають дооцінюватись до їх 

справедливої вартості. [3] 

Більшість балансових статей повинні розкриватися в Примітках. Примітка 

до статті звітності може не наводитися тільки у разі її малозначності, і якщо в 

тому немає необхідності для розуміння природи статті. Тому було б корисним 

доповнити форму Балансу додатковою графою для номера розкриття відповідної 

статті в Примітках. [3] 
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В Україні учасники фінансово ринку складають Звіт про фінансові 

результати за формою, затвердженою Мінфіном у П(С)БО 3 (форма № 2), 

замість Звіту про сукупний дохід. Цей звіт також не повною мірою узгоджується 

з МСФЗ. Зокрема, слід звернути увагу на такі моменти : 

1) У звітності за МСФЗ дохід від реалізації товарів чи послуг, що не 

відноситься до основної діяльності, до складу виручки не включається. А 

включається до «Інших доходів» (рядок 130). І то не в повній мірі, а за 

вирахуванням їх собівартості. Якщо при цьому маємо негативний фінансовий 

результат – відносимо його до «Інших витрат» (рядок 160). 

2) В українській формі № 2 присутні статті «Інші операційні прибутки» 

(рядок 060), «Інші доходи» (рядок 130), «Надзвичайні доходи» (рядок 200), які в 

міжнародній звітності вимагається об'єднувати в одну - «Інші доходи». 

Аналогічно і з витратами (рядки 090, 160, 205). 

3) Доходи і втрати від курсових різниць подаються згорнуто у складі інших 

доходів, інших витрат (залежно від того, що більше), фінансових витрат (якщо 

вони стосуються зовнішніх запозичень) або окремою статтею звіту. Порядок їх 

відображення повинен бути визначений у обліковій політиці підприємства. 

4) За наявності операцій, які підпадають під визначення іншого сукупного 

прибутку, вимагається складання додаткового Звіту про сукупний дохід 

відповідно до пп. 7 та 81 IAS-1. [3] 

Виходячи з проведеного дослідження можна констатувати, що хоча П(с)БО 

та МСФЗ мають однакову концептуальну основу, між ними існує певна 

невідповідність.  

Висновки і пропозиції. В ринкових умовах господарювання система 

бухгалтерського обліку і звітності має трансформується таким чином, щоб 

реально відповідати потребам її аналізу. З іншої сторони зміни, які відбуваються 

на сучасному етапі в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності направлені, 

перш за все, на приведення її у відповідність з положеннями міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, що в значній мірі ускладнює підходи до 

проведення фінансового аналізу. Таким чином, питання, якою бути 
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бухгалтерській фінансовій звітності, щоб в достатній мірі задовольнити всі 

вимоги її користувачів, багатогранне і проблемне. Складність цього процесу 

зумовлюється недостатньою розробкою окремих частин положень 

бухгалтерської фінансової звітності, їх неузгодженим характером. 

Для запровадження МСФЗ в умовах державного регулювання 

бухгалтерського обліку доцільно здійснити такі заходи: 

4) законодавчо закріпити зміни щодо статусу, представництва і 

фінансування діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку. 

5) відмовитись від уніфікованих форм фінансової звітності з обов'язковими 

кодами рядків, а інструкцію до плану рахунків бухгалтерського обліку замінити 

методичними рекомендаціями щодо його застосування; 

6) здійснити алгоритмізацію процесу судження щодо визнання та оцінки 

об'єктів бухгалтерського обліку на основі положень МСФЗ та П(с)БО. 

6) забезпечити системне вивчення МСФЗ шляхом координації зусиль 

державних органів, професійних організацій і вищих навчальних закладів. 

Водночас фінансова звітність має враховувати специфіку галузі. З цією 

метою вже видано МСФЗ, які стосуються окремих галузей: МСБО 11 

«Будівельні контракти», МСБО 26 «Облік і звітність щодо програм пенсійного 

забезпечення», МСБО 41 «Сільське господарство», МСФЗ 4 «Страхові 

контракти», МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин». [4] 

Необхідно послідовно відмовлятися від жорсткої регламентації та 

«інструктизації» обліку, для цього слід проводити роботу, щодо «концептуалізації» 

обліку шляхом удосконалення національних П(С)БО та їх гармонізації з МСБО. 

Тому, прийняття і використання міжнародних стандартів є важливою 

потребою державотворення України, входження її в цивілізований світ. 

Адаптація звітності українських підприємств до МСФЗ дозволить зменшити 

ризики для інвесторів та кредиторів, забезпечити прозорість і зрозумілість 

інформації, підвищити зростання довіри до показників фінансової звітності, 

поглибити міжнародну кооперацію в галузі бухгалтерського обліку, зменшити 

витрати на розроблення власних стандартів. 
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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, міжнародні стандарти, національні 

стандарти, фінансова звітність. 

Постановка проблеми. Перехід від постіндустріального суспільства до 

інформаційного вимагає створення інноваційної моделі, головною складовою 

якої є інтелектуальний капітал як сукупність нематеріальних ресурсів. Зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств можливе лише при 

ефективному використанні таких об’єктів, що забезпечується раціональним 

управлінням на основі даних обліку. Таким чином, застосування міжнародних 

стандартів в обліку  нематеріальних активів у сучасних умовах господарювання 

є особливо актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні міжнародні стандарти фінансової 

звітності активно впливають на розвиток національної системи бухгалтерського 
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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.  

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; 
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- при визначенні строку корисного використання необхідно враховувати 

терміни корисного використання подібних активів; 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].  

Розглянемо порівняльну характеристику підходів до обліку нематеріальних 

активів згідно П(С)БО 8 та МСБО 38, яка наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

 Порівняльна характеристика обліку нематеріальних активів за 

міжнародними та національними стандартами 

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

Групи нематеріальних активів 

Облік ведеться щодо кожного об'єкта за групами. Не визначається. 

Первісна оцінка нематеріальних активів 

Первісною вартістю є їх справедлива вартість на 

дату отримання з урахуванням витрат, передбачених 

п. 11 П(С)БО 8. 

Підприємство може вибрати початкове визнання, як 

нематеріальних активів, так і гранту за справедливою 

вартістю. 

Переоцінка нематеріальних активів 

 Переоцінка може проводитися за справедливою 

вартістю на дату балансу тих нематеріальних 

активів, щодо яких існує активний ринок.  

У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального 

активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до 
якої належить цей нематеріальний актив. 

Два підходи: 

1-ий - після первісного визнання нематеріальний актив 

повинен враховуватися за собівартістю; 

2-ий - після первісного визнання нематеріальний 

актив повинен враховуватися за переоціненою 
вартістю, яка є його справедливою вартістю на дату 

переоцінки. 

Нарахування амортизації 

Нарахування амортизації здійснюється протягом 

строку їх корисного використання, який 
встановлюється підприємством при визнанні цього 

об'єкта активом. 

Нарахування амортизації слід починати, коли цей актив є 

наочним для використання. 

Розкриття інформації у звітності 

У примітках до фінансової звітності розкривається 

інформація про: 

1) первісну та накопичену амортизацію 
нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності; 

2)первіснувартість та накопичену амортизацію 

переданих у заставу нематеріальних активів; 

3) суму угод на придбання нематеріальних активів; 

4) загальну суму витрат на дослідження та розробки, 

включену до витрат звітного періоду. 

У фінансових звітах розкривається інформація про: 

1) балансову вартість переоцінених нематеріальних 

активів; 

2) дату чинності переоцінки; 
3) балансову вартість, яка була б включена у фінансові 

звіти, якби переоцінені нематеріальні активи 

відображалися згідно з базовим підходом. 
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Висновки і пропозиції. 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. Досліджено основні етапи виникнення та розвитку бухгалтерської 

звітності. Проведено аналіз дослідження звітності та проаналізовано зміни підходів до 

формування облікової інформації. 
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Постановка проблеми. У методології наукового пізнання історичний 

підхід займає визначальне  місце,  адже  він  має  істотне значення для наук з 

недостатньо розвиненою теорією. Звітність як складова системи управління на 

макро- і мікрорівнях формувалася під впливом соціальних, економічних, 
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релігійних та політичних умов, що зумовило її розвиток від довільного 

представлення до сучасних форматів, які відповідають основним принципам та 

вимогам міжнародних стандартів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження історії розвитку будь-якої 

концепції припускає виділення етапів її становлення або періодизації. 

Розглянемо історичний розвиток бухгалтерської звітності. 

 До середини 2 тис. років до н.е. Стародавній Єгипет сформувався в 

потужну державу з розвиненими функціями державного управління і 

письмового обліку. Особливості громадських стосунків і державного 

організаційного устрою визначають функції управління та обліку, які 

співпадають  між  собою[1, ст.14]. 

Облік завершувався звітністю, основне призначення якої, на той час, – 

визначити державні ресурси і розподілити їх. У зв’язку з відсутністю 

вартісного узагальнення її дані наводились в натуральних вимірниках. 

Відповідність облікових і звітних даних перевірялася, оскільки існував 

контрольно-ревізійний апарат. Управління на той час було централізованим  за 

відсутності місцевого самоврядування, були потрібні детальні відомості. 

Таким чином, на звітності, що формувалась в Стародавньому Єгипті, була 

заснована система державного контролю. 

Цікавим є те, що звітність в Античному світі була публічною і 

загальнодоступною. Так, Лозинський О.І. зазначає, що “у Грецьких Афінах 

державні скарбники та будівельники виставляли звіти про діяльність на 

публічний огляд  у вигляді кам’яних, мармурових і бронзових плиток, що 

ставали суспільним надбанням. Вони подавалися з певною періодичністю та 

контролювались, а для перевірки правильності призначалися спеціальні 

ревізори” [4, ст.17]. Основною метою звітності був контроль за діяльністю 

посадовців і дотриманням відповідальності у використанні засобів.  

У період середньовіччя (500 – 1500 рр. н.е.), на відміну від античності, 

істотно змінюються умови розвитку торгівлі, капіталу та кредитування, 

формується підґрунтя для розвитку рахівництва. Д ос л ід ни ки  зазначають, 
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що епоха середньовіччя передала в спадщину сучасній бухгалтерії не тільки 

інвентаризацію, але й капітулярій Карла Великого, де вперше відзначається про 

необхідність один раз на рік (на Різдво) подавати звіт про доходи. Виникає 

професія мандруючих писарів, котрі за платню складали звіти. 

З XV до XVIIІ ст. переважала італійська бухгалтерія, в рамках якої були 

сформовані основні облікові категорії: баланс, рахунок, подвійний запис, 

сальдо. Як стверджують більшість дослідників [2, ст.23], на розвиток 

бухгалтерської звітності  істотно вплинула  поява акціонерних товариств, які 

розвинулися з італійських містах і стали попередниками сучасних корпорацій. 

Так зародилась епоха інвестора - основного користувача фінансової звітності. 

У зв’язку з прискоренням темпів технічного прогресу, передусім в США, 

отримала імпульс перша стадія розвитку підприємництва (кінець XIX ст. -   

20-ті рр. XX ст.), в умовах якої сформувалась адміністративна та наукова 

парадигма управління.         

Принципові зміни в еволюції бухгалтерського обліку в розвинених західних 

країнах і США відбулися в епоху другої стадії розвитку підприємництва (1930 

– 1960-ті рр.). У цей час відбулося виникнення поведінкової парадигми 

(людських відносин), яка реалізовувалась в плановій моделі управління. 

Зміни умов підприємницької діяльності зумовили необхідність реформування 

усіх підсистем організаційного забезпечення, у тому числі інформаційної 

підсистеми. Пріоритетними користувачами облікової інформації стають не 

керівники, а інвестори і акціонери, що зумовило необхідність в релевантній 

інформації, розширення фінансової звітності, приміток і доповнень до неї. 

 Наприкінці 60-х років зазнав змін склад періодичної та річної звітності: 

деякі показники були уніфіковані між галузями, а також у відповідності з 

показниками народногосподарської звітності. Слід відмітити, що в 70-х роках 

проф. І.І. Каракоз та П.І. Савичев замислили перебудову бухгалтерського 

обліку. Вчені пропонували замінити традиційний бухгалтерський облік 

оперативним, при цьому основним завданням якого має бути "повсякденна 

реєстрація даних про хід виробництва та інших процесів з метою елементарної 
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обробки й угруповання цих даних і негайної сигналізації керівництву 

підприємства про всі відхилення від нормального ходу відповідних процесів" [5, 

ст.31]. Варто наголосити, що основною проблемою того часу була 

необґрунтована перевантаженість звітності показниками, не потрібними для 

оперативного управління діяльністю підприємств. Таким чином, 

бухгалтерський облік та звітність зводились до отримання підсумкових даних по 

підприємству в цілому і не достатньо використовувались в організації 

оперативного контролю за господарською діяльністю окремих 

госпрозрахункових підрозділів.  

З початку 90-х років ситуація істотно змінилася. Запорукою успішного 

економічного розвитку підприємств стало уміння працювати в умовах ризику та 

конкуренції. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовищ призвели до зміни 

парадигми в системі управління, яка реалізується в моделі стратегічного 

менеджменту. Таким чином, інформація стає стратегічним ресурсом організації, 

а використання її у власних інтересах визначає уміння формалізувати проблеми і 

моделювати можливі варіанти їх рішення. Це зумовлює зміну цільового 

призначення звітності, яка повинна задовольняти потреби величезного кола 

користувачів (як зовнішніх, так і внутрішніх).  

Висновки та пропозиції.  Зроблений короткий екскурс в історію 

бухгалтерського обліку та звітності показав, що на різних етапах розвитку 

економіки та управління змінювались підходи до формування облікової 

інформації для зацікавлених користувачів, вимоги по складу інформації та 

формат її представлення у звітності. На сьогодні формування звітності пов’язане з 

процесами ринкового регулювання економіки, гармонізації, інтеграції, 

стандартизації і переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності. 
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Анотація. Розглянуто проблеми переходу українських підприємств на міжнародні 

стандартів фінансової звітності. Визначено позитивні сторони та переваги вітчизняних 

суб’єктів господарювання  при використанні принципів міжнародної системи обліку. 

Ключові слова: міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні 

стандарти фінансової  звітності,  зовнішні користувачі звітності, внутрішні користувачі 

звітності. 

Постановка проблеми. Запровадження міжнародних стандартів в Україні – 

справа часу. Уже сьогодні поступово вносяться зміни в національні стандарти, 

наближаючи їх до міжнародних і скорочуючи розрив між вітчизняною системою 

обліку й загальноприйнятою європейською. В такій ситуації важливо вміти 

оперативно вирішувати проблеми, які постануть перед українськими 

підприємствами, а також зрозуміти вигоду від впровадження міжнародної 

системи обліку. 

Виклад основного матеріалу. Основна мета міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) – одержання максимально достовірної інформації 

про фінансово-економічний стан підприємства для прийняття відповідних 

рішень інвесторами. Міжнародні стандарти мають рекомендаційний характер і є 
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орієнтиром гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності в усьому світі [1, с. 272]. 

Внесені зміни в Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», ініційовані  Верховною Радою 12 травня 2011 року, 

порушили питання переходу українських підприємств на міжнародні стандарти 

фінансової звітності. Вже з 2012 року публічні акціонерні товариства, банківські 

установи, страхові компанії, а також компанії, які займаються видами діяльності, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України, зобов'язані складати і 

опубліковувати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 

міжнародними стандартами. Компаніям, які не входять у вище перелічений 

список, надали можливість самостійно приймати рішення про використання 

МСФЗ для складання звітності [2]. 

Однією з основних проблем при впровадженні МСФЗ є кадрова проблема. 

МСФЗ відрізняються від вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку й 

вимагають від фінансистів і бухгалтерів професійної підготовки й знань. Один 

фахівець із МСФЗ, який очолює штат бухгалтерів без відповідної підготовки, не 

зможе перевести підприємство на облік за міжнародними стандартами 

фінансової звітності.  Послуги фахівців, що мають кваліфікацію по складанню 

звітності за МСФЗ коштують досить дорого і не кожна організація може собі 

дозволити їх найняти, це повинне мотивувати підприємства самостійно навчати 

відповідних спеціалістів.  

Наступна проблема – мовний бар’єр. Офіційна мова міжнародних 

стандартів фінансової звітності – англійська, що значно ускладнює роботу з 

нововведеннями в стандартах і своєчасністю їх застосування. Для тих 

підприємств, які зараз складають звітність за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку виникає питання оперативності її складання і 

оприлюднення. Розповсюджена в даний момент практика складання фінансової 

звітності по МСФЗ методом трансформації з використанням електронних 

таблиць, не дозволяє досягнути належного рівня внутрішнього контролю над 

якістю підготовки звітності [1, с. 273-374]. 
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Суттєвих труднощів при складанні звітності за міжнародними стандартами 

можуть також зазнати ті підприємства,  які автоматизували процес побудови 

звітності, оскільки форми фінансових звітів можуть не відповідати 

законодавству України. Так, у Балансі (Звіт про фінансовий стан) МСФЗ не 

регулює формат складання даного звіту, а лише містить ряд мінімальних вимог 

до статей, які обов'язково повинні бути включені до його складу [2]. 

Проблеми, пов’язані із переходом українських підприємств на МСФЗ не 

можуть нівелювати тих переваг, які виникнуть у зв’язку з такими змінами. 

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб’єктів господарювання, 

які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів являються: 

– можливість отримання необхідної інформації для прийняття 

управлінських рішень; 

 – забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно 

від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють 

господарську діяльність; 

 – можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на 

зарубіжні ринки; 

– престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; 

 – у багатьох випадках велика надійність та прозорість інформації [3]. 

Висновки і пропозиції. Переваги складання фінансової звітності за 

міжнародними стандартами дійсно є і вони незаперечні як для зовнішніх, так і 

внутрішніх користувачів інформації. МСФЗ можна розцінювати як інструмент 

глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в 

порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її здатною відобразити 

реальний фінансово-економічний стан підприємства, що сприятиме залученню 

капіталу як від іноземних, так і  національних інвесторів.  

Список використаних джерел: 

1. Трачова Д. М. Перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності: проблеми на 

перспективи. / Д. М. Трачова, Л. А. Сахно // Збірник наукових праць Таврійського державного 



РОЗДІЛ 3. МСФЗ (МСБО) ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

227 

 

агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 

типографія «Люкс», 2012. - № 2 (18), том 6. – С. 270-276. 

2. Перехід українських компаній на МСФЗ без труднощів. // EBS. Ulreasing corporate 

dunamism. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebskiev.com 

3. Циган Р. М. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової 

звітності. / Р. М. Циган, І. В. Кашуба. // Вісник ЖДТУ, 2012 - № 1 (47) – С. 145-147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 4. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА ВПЛИВ НА 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
 

228 

 

РОЗДІЛ 4 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА 

ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ  

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового 

механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Основоположним 

інструментом податкової системи є податковий облік. Враховуючи те, що 

правильність його ведення та своєчасне відображення податкових операцій у 

податковій звітності є однією з основних умов ефективної діяльності 

підприємств, облікове забезпечення звітності про податки і податкові платежі є 

надзвичайно важливим. Враховуючи доволі жорстку систему фінансових 

санкцій, що застосовуються до підприємств за умов виявлення помилок при 

здійснені податкового обліку та формуванні податкової звітності, стає 

очевидним, що ефективна податкова система передбачає чітке законодавче 

обґрунтування усіх елементів податкового обліку.  

Період становлення і функціонування податкового обліку в Україні 

характеризується відсутністю чітко сформульованої та реалізованої концепції, 

непослідовністю здійснюваних кроків в зміні податкового законодавства, 

надмірною орієнтованістю на інтереси державних фіскальних органів. 

Необґрунтованість та поспішність в прийнятті рішень щодо змін в облікових 

процедурах призвели до недовіри в користувачів до звітної інформації, знизили 

її значення як важливого чинника прийняття управлінських рішень на 

підприємствах. В зв’язку із цим, виникає гостра необхідність поглибленого 

дослідження теоретичних та практичних аспектів організації і функціонування 

інституту податкового обліку.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ 
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Анотація. Проаналізовано сучасний стан процесу декларування доходів фізичними 

особами. Висвітлено теоретичну і практичну можливість подання податкових декларацій в 

електронному вигляді через всесвітню комп'ютерну мережу Інтернет.  

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, декларування доходів, електронний 

документообіг, електронний цифровий підпис.  

Постановка проблеми. В умовах реформування економіки актуальність 

процесу декларування доходів громадян та підвищення рівня їх самосвідомості 

зростає. Зростання загального рівня податкової культури, цілеспрямованості 

роботи податкових органів, розуміння зі сторони платників податків сутності 

проблеми оподаткування та добровільної сплати податків набуває широкого 

значення. 

Виклад основного матеріалу. Одним із найпоширеніших шляхів ухилення 

від оподаткування фізичними особами є неподання декларації до податкових 

органів. Основним завданням держави в особі податкового органу є виявлення 

таких фізичних осіб, які отримують значні суми доходів, але не подають 

декларації і, таким чином, ухиляються від сплати податків. Суттєва частина 

громадян якщо і подає декларацію, то зазначає в ній незначні суми доходів, 

отримуючи при цьому великі доходи.  

Головною ознакою процесу декларування доходів є спрямованість 

податкових органів на налагодження партнерських відносин з платниками 

податків, які виконують визначений ст. 67 Конституції України громадянський 

обов'язок перед державою та суспільством щодо подання декларацій про доходи 

за минулий рік і сплати податків [1]. У Сполучених Штатах Америки 90% усіх 

податкових надходжень сплачуються добровільно. 
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Щороку після закінчення календарного року в передбачених 

законодавством випадках пересічні громадяни подають декларацію про доходи, 

отримані ними за минулий рік. Для одних фізичних осіб – це справа добровільна, 

для інших – обов'язок.  

За підсумками проведеної кампанії «Декларування – 2012», декларації про 

доходи до податкових органів подали 624,6 тис. громадян, що на 17 тис. більше, 

ніж в 2011 році. Сума задекларованого доходу громадянами в 2012 році 

становить 36,6 млрд. грн., що на 12,4 млрд. грн. більше, ніж у 2011 році (рис. 1). 

Найбільші суми задекларованих громадянами доходів зафіксовані в місті Києві –

 9,5 млрд. грн., у Донецькій області – 6,6 млрд. грн., у Дніпропетровській – 2,3 і в 

Одеській області – 2,1 млрд. грн. 

 

Рис. 1 Суми задекларованих доходів громадян у 2012 році, млн. грн. 

Найбільша питома вага у структурі задекларованих громадянами доходів 

припадає на доходи, отримані у вигляді спадщини (подарунків), продажу цінних 

паперів (корпоративних прав), іноземних доходів, від продажу і оренди 

рухомого та нерухомого майна [2]. 

Відомо також, що адміністрування податків в Україні характеризується 

високим рівнем собівартості. Тому для спрощення процедури подання 

податкових декларацій платниками податків можна використовувати всесвітню 

комп'ютерну мережу Internet. Донедавна зазначений спосіб подання податкових 

декларацій здавався фантастичним та неможливим. Законодавство України не 
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передбачало існування електронної форми будь-яких документів, зокрема і 

податкових декларацій. Проте, з ухваленням Верховною Радою України Законів 

«Про електронні документи та електронний документообіг» [3] та «Про 

електронний цифровий підпис» [4] було фактично сформовано організаційно-

правові засади електронного документообігу, визначено правовий статус 

електронного цифрового підпису та нормативно врегульовано відносини, що 

виникають під час його використання. 

Зазначені закони [3, 4] закріплюють практичну можливість подання 

податкових декларацій в електронному вигляді, оскільки передбачають 

ідентифікацію особи (фізичної або юридичної), що створила документ в 

електронній формі за допомогою електронного підпису, який за правовим 

статусом прирівнюється до особистого підпису фізичної особи, та печатки з 

підписом уповноваженої особи відповідного підприємства. 

Варто зазначити, що в розвинених країнах світу активно і повною мірою 

використовуються електронні способи подачі всіх форм звітності. Наприклад, 

для служби внутрішніх доходів Так, комп'ютеризація процесів подання звітності 

в США є доволі вигідною, оскільки обробка заповнених вручну бланків 

обходиться державі у 14 разів дорожче [2]. 

 Висновки і пропозиції. Зміни в законодавстві з питань електронного 

документообігу дають можливість платникам податку з доходів фізичних осіб 

подавати відповідні декларації в електронній формі за допомогою світової 

інформаційної мережі Internet. Такі новації дадуть змогу знизити собівартість 

процесу адміністрування податків, зменшити штат працівників податкових 

органів, створять сприятливі умови для організації архіву податкових декларацій 

в електронній формі. 
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спрощеної системи оподаткування.  
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Постановка проблеми. Суттєвим кроком на шляху побудови прозорої 

системи оподаткування суб’єктів господарювання стало прийняття Податкового 

кодексу. Окремі питання, пов’язані з прийняттям кодексу вимагають детального 

розгляду, особливо в частині оподаткування та обліку суб’єктів малого 

підприємництва.  

Виклад основного матеріалу. До прийняття Податкового кодексу, 

спрощена система оподаткування регулювалась Указом Президента України 

«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва» від 03.07.1998 року № 727. Цей указ визначав коло осіб та 

перелік видів підприємницької діяльності щодо яких запроваджувалась 

спрощена система оподаткування. Прийнятий Податковий кодексу України вніс 

свої корективи в спрощену систему оподаткування шляхом звуження кола осіб 

та скорочення переліку видів підприємницької діяльності, на які поширюється 

спрощена система оподаткування та обліку.  
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Відповідно до статті 291.1 Податкового кодексу України [3] спрощена 

система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння 

податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на 

сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з 

одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Відповідно до 

Податкового кодексу фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири  групи, 

характеристика яких наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика груп платників єдиного  

податку фізичних осіб 

Групи   

платників 

Можливість використання 

найманих працівників 

Граничний обсяг 

доходу за звітний 

період 

Ставка єдиного 

податку 

I не використовують працю 

найманих осіб 

не перевищує 

150 тис. грн. 

1-10% розміру 

мінімальної 

заробітної плати 

II не використовують працю 

найманих осіб або кількість 

осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, не 

перевищує 10 осіб 

не перевищує 

1 000 тис. грн. 

2-20% розміру 

мінімальної 

заробітної плати 

III не використовують працю 

найманих осіб або кількість 

осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, не 

перевищує 20 осіб 

не перевищує 

3 000 тис. грн. 

3% доходу - у разі 

сплати ПДВ; 

5% доходу - у разі 

включення ПДВ до 

складу єдиного 

податку 

IV середньооблікова кількість 

працівників не перевищує 

50 осіб 

не перевищує 

5 000 тис. грн. 

7% доходу - у разі 

сплати ПДВ; 

10% доходу - у разі 

включення ПДВ до 

складу єдиного 

податку 

 

Новелою Податкового кодексу України є так звані додаткові ставки єдиного 

податку, які в окремих випадках можуть досягати 15 %.  

Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування є добровільним. 

Тому, відповідно до ч. 298.1.1 ст. 298 Податкового кодексу України для обрання 
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або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає 

до органу державної податкової служби заяву. До поданої заяви додається 

розрахунок доходу за попередній календарний рік.  

Відповідно до законодавства підприємці-фізичні особи, що перейшли на 

сплату єдиного податку, повинні вести Книгу обліку доходів і витрат. У Книзі 

відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із 

сумарним підсумком за місяць, квартал, рік [1, c. 64]. 

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної 

податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, 

встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються 

обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 

статті 295 цього Кодексу. 

Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу 

державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у 

строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду [2, c.51]. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи усе вищевикладене, можна зробити 

висновок, що Податковий кодекс спростив правила застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності, що є позитивним кроком для 

розвитку малих суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому  детально 

регулюють питання щодо порядку переходу та відмови від спрощеної системи 

оподаткування, встановлюється  порядок визначення доходу, порядок 

застосування ставок єдиного податку, отримання свідоцтва платника єдиного 

податку, порядок сплати єдиного податку та отримання, заміни свідоцтва 

платника єдиного податку тощо. Таким чином, на нашу думку, підприємці 

будуть відносно захищені від зловживань податкових інспекторів, оскільки усі 

процедурні питання достатньо врегульовані. 
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Постановка проблеми. Наявність в Україні фінансового і податкового 

обліку, їх певна роз’єднаність визначили один із пріоритетних напрямів 

реформування податкової системи України, зокрема гармонізації податкового і 

фінансового обліку. Розв’язання цієї проблеми дозволить значно полегшити 

роботу бухгалтерії підприємства та уникати розбіжностей у трактуванні одних і 

тих же явищ і процесів.  

Виклад основного матеріалу. Взаємозв'язок податкового і фінансового 

обліку полягає в тому, що ці обидва види обліку оперують одними і тими ж 

первинними документами, фіксують одні й ті ж дані і факти господарського 

життя та  ведуть  його  здебільшого  одні  й  ті  ж  спеціалісти – бухгалтери 

[1, с.216]. Основна частина інформації, отриманої як у системі фінансового, так і 

податкового обліку призначена для зовнішніх користувачів. 

Незважаючи на ряд спільних рис, фінансовий та податковий облік мають 

різні цілі. Фінансовий облік має на меті надання достовірної інформації про 
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фінансово-економічний стан підприємства для потенційного інвестора, 

податковий облік виконує фіскальні і регуляторні функції. 

У деяких зарубіжних країнах фінансовий облік є направлений на складання 

податкової звітності. Так, у Литві фінансовий облік має забезпечувати процес 

своєчасного та достовірного складання податкової та статистичної звітності. У 

Франції, Німеччині, Бельгії діє податковий режим, при якому річна публічна 

фінансова звітність слугує базою для оподаткування. У країнах ЄС система 

фінансового обліку є джерелом складання декларації про прибуток. [2, с. 124]. В 

Україні спостерігаються розбіжності між фінансовим та податковим обліком, але 

введення в дію Податкового кодексу України має на меті сприяти їх 

гармонізації. 

Набуття чинності  з 01.01.2011 року Податкового кодексу призвело до 

суттєвих змін в оподаткуванні як юридичних так і фізичних осіб. Особливо 

значні зміни відбулися в оподаткуванні прибутку підприємств. Донедавна 

податковий облік бази оподаткування податком на прибуток був спрямований на 

правильне визначення суми валового доходу та валових витрат. Із прийняттям 

Податкового кодексу такі поняття зникають, натомість використовуватимуться 

звичні для бухгалтерського обліку поняття доходів та витрат.  

Суттєвої уваги заслуговують зміни в порядку визнання доходів та витрат 

згідно Податкового кодексу. Раніше  доходи в податковому обліку визнавались 

за першою з двох подій: фактичним отриманням грошових коштів або 

відвантаженням готової продукції. Відповідно до п. 137.1. Податкового кодексу 

дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права 

власності на цей товар, а дохід від надання послуг та виконання робіт визнається 

за датою складання відповідного документа, що підтверджує факт надання 

послуг або виконання робіт. Таким чином, щодо доходів застосовуватиметься 

метод нарахування, що відповідає відображенню доходів у бухгалтерському 

обліку. При цьому витрати відповідно до п. 138.4. Податкового Кодексу 

визнаватимуться за датою нарахування доходів [3]. Однак як і раніше між 
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фінансовим та податковим обліком можуть виникати суттєві різниці, які 

поділяють на постійні та тимчасові. 

Відмінності обох видів обліку також полягають у призначенні фінансової і 

податкової звітності. Якщо за даними першої можна охарактеризувати 

фінансово-економічний стан суб’єкта господарювання, то за даними другої – 

стан розрахунків з бюджетом за відповідними податками і зборами [4]. 

Таким чином, податковий та фінансовий облік тісно пов’язані, однак 

потребують подальшого наближення. На наш погляд, основними позитивними 

результатами цього процесу після прийняття Податкового кодексу стали 

наступні:  

- зміна порядку розрахунку оподатковуваного прибутку підприємств; 

- заміна чинного раніше «правила першої події» методом нарахування;  

- відмова від особливого розрахунку амортизації з використанням 

податкового методу на користь існуючих у бухгалтерському обліку методів та 

ін.  

Подальша гармонізація фінансового та податкового обліку повинна 

полягати в забезпеченні балансу інтересів широкого спектра користувачів 

інформації. При цьому, методика розрахунків податкових сум та документальне 

оформлення податкових відносин мають базуватись на основах класичного 

бухгалтерського обліку, а не навпаки. 

Висновки і пропозиції. Податковий облік має важливе значення у 

господарській діяльності підприємства, оскільки його якісна та ефективна 

організація в кінцевому результаті дає змогу суб’єкту господарювання 

раціонально використовувати свої фінансові ресурси. Повністю гармонізувати 

фінансовий облік з вимогами податкового законодавства не вдається. Це 

пов’язано з тим, що Податковий кодекс передбачає ряд обмежень щодо 

віднесення витрат на зменшення доходів звітного періоду, а це є причиною 

такого економічного явища як податкові різниці. Таким чином, подальше 
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наближення податкового обліку до фінансового має базуватися на класичних 

принципах і правилах бухгалтерського обліку.  
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Постановка проблеми. Реформування економіки України зумовило значні 

зміни фінансового механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Ця 

система стала однією з найважливіших у фінансових відносинах між державою і 

суб'єктами господарювання. Податкова система постійно вимагає свого розвитку 

та удосконалення. Водночас, з метою розробки формування пріоритетних засад 

розвитку податкової звітності на перспективу, доцільним є дослідження її 

ключових історичних етапів розвитку в минулому.  

Виклад основного матеріалу. Історія розвитку податкової звітності бере 

свій початок ще з древніх часів. На сьогодні встановлено, що перші матеріальні 
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свідчення про сплачені податки, тобто перші форми податкових декларацій, 

датуються 3300-3200 роками до нашої ери і були у вигляді глиняних пластинок з 

письмовими звітами підданих єгипетським царям про передачу їм десятої частки 

майна у вигляді полотна і олії.  

У Стародавньому Римі з кінця I століття до нашої ери існував, так званий, 

“фіск” (з латини “fiscus” – кошик) – приватна скарбниця імператора, що 

знаходилася у розпорядженні чиновників і поповнювалася доходами з 

імператорських провінцій.  

У ранніх феодальних державах податки розглядалися як дарунки главі 

держави, наприклад в Англії в середні століття поняття “податок” і “дарунок” 

виступали майже синонімами і позначалися одним словом “gift”; у Німеччині 

назва податків була пов'язана з проханням з боку держави сплатити податок, 

дотепер у німецькій мові, як і раніше, назва податку – “steuer” означає 

підтримку.  

Перша згадка методики збору податків у вітчизняній літературі описує 

“Повість минулих літ” (1113 р.) літописця Нестора, у якій йде мова про похід 945 

року київського князя Ігоря на древлян за даниною.  

У XIV-XVII ст. існувала система податків, що не була спрямована на 

окремих громадян. Податковою одиницею фактично виступала родина, яка 

платила “подимне”, тобто податок з будинку (труби, диму). Така система 

називалася подимною.  

Розвиток податкової системи у XVIII ст. визначався такими 

характеристиками: податкові платежі являли собою разові вилучення; 

періодично правителям надавалися надзвичайні повноваження для стягування 

тих чи інших видів податків; збором податків займалися, так звані, “відкупники”, 

які викуповували встановлені податки в держави, вносячи повну суму податку у 

скарбницю, згодом відкупник здійснював збір податку з населення; у цей період 

формуються дві основні парадигми обліку – камеральна і проста бухгалтерія.  
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У період Промислової революції XХ століття розвиток податкової звітності 

характеризується зменшенням кількості податків. Поступово в суспільстві поряд 

із розвитком фінансової науки відбувається становлення науково-теоретичних 

поглядів на природу, проблеми і методики оподатковування. У 1818 році в Росії 

з'явилася перша велика праця в галузі оподатковування – “Досвід теорії 

податків”, автором якої виступив російський економіст, учасник руху 

декабристів М. Тургєнєв. Даний здобуток – це класичне дослідження основ 

державного оподатковування, окремі аспекти якого не втратили своєї 

актуальності і до сьогоднішнього дня.  

Фінансова система СРСР розвивалася у відмінному від капіталістичного 

світу руслі. Її основу складали адміністративні методи вилучення прибутку 

підприємств і перерозподіл фінансових ресурсів через бюджет держави. 

Відрахування державі від прибутку підприємств складали від 66 до 93%. 

Податкові виплати більшості громадян складали відповідно 13% прибуткового 

податку. [1]. 

На сьогодні, розвиток податкової звітності характеризується активним 

залучення сучасних інформаційних технологій, що значно спрощує процес 

сплати податків. Саме завдяки розширенню доступності до інформаційних 

технологій покращуються перспективи позитивної взаємодії платників податків 

та органів Державної податкової служби. Зокрема, можливість подачі податкової 

звітності у електронній формі виключає контакт платника податку з державним 

службовцем, що, у свою чергу, знижує ймовірність виникнення корупції у 

системні взаємовідносин “платник-податковий інспектор”. [2]. 

Податкова система отримала новий “Податковий кодекс України”, 

прийнятий 02.12.2010р., що вніс суттєві зміни як до основних засад 

оподаткування, так і до податкової звітності, зокрема. Слід відмітити, що 

науковцями та економістами далеко неоднозначно трактуються зміни, що 

спричиненні зміною законодавства у сфері податків. Чітко зрозуміло одне – що 
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ця сфера регулювання потребує й надалі змін та удосконалення, про що свідчить 

кількість поправок, що були прийняті. 

Висновки і пропозиції. Аналіз основних етапів розвитку податкової 

звітності показав, що вона змінювалась і еволюціонувала, залежно від 

конкретного історичного періоду та вимог часу. На сьогодні, розбіжність серед 

науковців та економістів-практиків у питанні складання та розвитку податкової 

звітності зумовлює до її постійного удосконалення на засадах дотримання 

принципів комплексності, системності, повноти, своєчасності та об’єктивності. 
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Постановка проблеми. З 1 квітня 2011 року ввійшов в дію розділ ІІІ 

Податкового кодексу України (далі ПКУ) в якому йдеться про зміни порядку 

нарахування та визначення амортизації основних засобів. Порядок нарахування 

амортизації основних засобів відповідно до цього кодексу змінився. Перш за все 
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ці зміни обумовлено тим, що у податковому та фінансовому обліку 

застосовуватимуться однакові методи нарахування амортизації. 

Не дивлячись на значне зближення з правилами нарахування амортизації у 

фінансовому обліку, існує ряд відмінностей. В той же час незаперечним є те, що 

зі вступом у дію ПКУ амортизація буде асоціюватися саме зі складовою витрат, 

а не з якоюсь відокремленою категорією податкового обліку. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми обліку амортизації входять до 

кола наукових праць вітчизняних науковців, серед яких варто виділити: 

А.Безуглого, Ю.Іванова, В.Мельника, М.Недашківського, Т.Підлесецького, 

В.Савчука, А.Соколовської, А.Фукса, Є.Губу та інших. Автори характеризують 

методи нарахування амортизації, визначають відмінності фінансового і 

податкового підходів при її визначенні, досліджують ефект податкової економії 

за рахунок застосування прискореної амортизації, називають недоліки та 

пропонують напрями вдосконалення методів нарахування амортизації. 

Відповідно до норм ПКУ як у фінансовому так і в податковому обліку 

застосовуватиметься термін “основні засоби”, замість “основних фондів”. Як 

встановлено у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Розділу І ПКУ, основними засобами 

визнаються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 

користування ділянок надр, 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). Об’єктом амортизації є вартість, яка 

амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і 

капітальних інвестицій) [1]. При цьому важливо, що на підставі п. 14 підрозділу 

4 “Особливості справляння податку на прибуток підприємств” Розділу XX ПКУ 

у 2011 році норматив для основних засобів, визначений у підпункті 14.1.138 

пункту 14.1 статті 14 ПКУ, встановлюється в розмірі 1000 гривень, тобто як це 
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передбачено у пп. 8.2.1. п. 8.2. ст.8 Закону України “ Про оподаткування 

прибутку підприємств ” [2].  

В новому законодавстві розширена класифікація основних засобів у 

податковому обліку, яка передбачає 16 груп основних фондів, замість 4, з 

визначеним мінімальним строком корисного використання, вона дублює 

відповідні положення П(С)БО № 7 “ Основні засоби ”.  

ПКУ передбачено пооб'єктне ведення обліку вартості, яка амортизується. 

Згідно з пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 ПКУ нарахування амортизації здійснюється 

протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який 

встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом 

(при зарахуванні на баланс), але не менше, ніж визначено в пункті 145.1, і 

призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, 

модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі 

документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації) [3, 

4]. 

Підпунктом 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Розділу ІІІ ПКУ встановлено, що 

амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методів 

передбачені П(С)БО № 7 “Основні засоби”, а саме: прямолінійного; зменшення 

залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; 

кумулятивного; виробничого. Одним із важливих моментів нарахування 

амортизації є гармонізація фінансового та податкового законодавства у зв'язку із 

переходом України на міжнародні стандарти фінансової звітності. Верховна Рада 

України 12 травня 2011року прийняла законопроект, що передбачає перехід 

учасників ринку на МСФЗ з 1 січня 2012, до цього вже зроблено перші кроки, а 

саме: з набранням чинності ПКУ відбулось наближення вітчизняних і 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що можемо побачити перш за 

все у ідентичності визначення поняття амортизація та визначенні строку 

корисного використання (експлуатації), та все ж залишилось і багато 

розбіжностей, а саме: вартість, яка амортизується (у МСФЗ – сума, яка 
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амортизується); група основних засобів (у МСФЗ – клас основних засобів); 

ліквідаційна вартість; основні засоби; проведення переоцінки об'єкта основних 

засобів і відображення її результатів в обліку[5]. 

Висновки і пропозиції. Висвітлення нововведень що стосуються обліку 

амортизації є важливим як для теоретиків так і для практиків фінансового 

обліку, оскільки дає змогу правильно зорієнтуватися у застосуванні норм 

оновленого податкового законодавства і забезпечити зближення вітчизняних і 

міжнародних стандартів фінансового обліку. Гармонізація фінансового та 

податкового законодавства відповідно до положень МСФЗ є необхідним кроком 

у вдосконаленні фінансового обліку, і обліку амортизації зокрема. 
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Постановка проблеми. Сфера оподаткування є місцем перетину інтересів 

держави або її регіонів з інтересами платників податків − суб'єктів 

господарювання і населення. Податковий аудит є одним з найбільш популярних 

нових напрямків аудиту в Україні та найефективнішим методом контролю з боку 

державних органів.  

Виклад основного матеріалу. Податковий аудит, як складова податкової 

сфери життя суспільства, у своєму розвитку відбиває всі наявні тенденції в 

еволюції економічних відносин. Значення податкового аудиту в перетворенні та 

регулюванні економічних процесів зростає зі збільшенням кола учасників 

податкових відносин, а його реалізація ускладнюється з посиленням 

конфронтації сторін таких відносин. 

У світовій практиці податковий аудит набув значного поширення. Він є 

невід'ємною частиною систем податкового адміністрування та податкового 

контролю будь-якої держави, тому податковому аудитові присвячені численні 

наукові дослідження. 

Для вітчизняної наукової літератури характерно тлумачення поняття 

«податковий аудит» саме як складової державного податкового контролю, на 

відміну від російських джерел, де податковий аудит розглядається як 

аудиторська послуга і асоціюється з професійною діяльністю незалежних 

аудиторів. 

Визнаючи провідну роль у здійсненні податкового контролю органів 

Державної податкової служби України, деякі науковці, наприклад Л. В. 

Ревуцька, прямо стверджують, що «під податковим аудитом слід розуміти 

логічну послідовність завдань Державної податкової адміністрації України щодо 

перевірки правильності, повноти та своєчасності виконання клієнтами - 

платниками своїх податкових зобов'язань» [1]. 

Таким чином, функцією аудитора є надання рекомендацій щодо 

виправлення помилок, виявлених податковим аудитом, та усунення інших 
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недоліків в організації податкового обліку і формуванні звітності. Що ж до 

податкового консультування − то це окрема форма податкового адміністрування, 

яка, за нашим переконанням, узагалі не належить до сфери контролю, отже, і до 

податкового аудиту. 

За таких умов співвідношення податкового аудиту з податковим 

адмініструванням і податковим контролем буде таким, як це зображено на рис.1 

 

 

Рис.  1 . Місце податкового аудиту в системі державного 
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З рисунка видно, що податковому аудитові передують процеси 

інформаційно-аналітичного забезпечення та планування роботи підрозділів 

податкового аудиту [2]. 

Проведення податкового аудиту й формування висновків за його 

результатами є найбільш складним і конфліктним моментом взаємин між 

платником та контролюючим органом. Необхідність у збереженні на 

нинішньому етапі розвитку України податкового аудиту пояснюється 

надзвичайно низьким рівнем фінансової та податкової дисципліни, 

нерозвиненістю внутрішнього і громадського контролю. У той же час, 

проведення аудиту є досить дорогою процедурою і вимагає залучення найбільш 

кваліфікованих працівників контролюючих органів, значного часу та відволікає 

тією чи іншою мірою платника податків від основної діяльності. Усе це потребує 

зваженого підходу контролюючих органів при плануванні, підготовці та 

проведенні аудиту [3]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, ми з'ясували, що податковий аудит 

належить до сфери податкового контролю, а саме до контролю дотримання 

податкового законодавства платниками податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів, проте податковий контроль не обмежується здійсненням податкового 

аудиту, а доповнюється іншими формами та видами контролю. Отже, 

удосконалення функцій контролю, їх планомірне і систематичне здійснення у 

формі аудиту є необхідним як для реалізації профілактичної функції контролю, 

так і для забезпечення дієвого та цілеспрямованого впливу на фінансову 

діяльність платників податків. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз основних проблемних аспектів системи місцевого 

оподаткування на сучасному етапі економічного розвитку. Виокремлено найбільш оптимальні 

напрямки її розвитку. Інститут місцевих податків і зборів є ключовим у сфері формування 

доходів місцевих органів влади в більшості розвинутих країн. Закономірність функціонування 

місцевих фінансів у тому, що основним способом формування доходів місцевих органів влади є 

місцеві податки і збори. 

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцевий бюджет, оподаткування,  місцеве 

самоврядування. 

Постановка проблеми. Протягом тривалого часу проблематика місцевого 

оподаткування займає важливе місце в дослідженнях як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених. Питання правового регулювання місцевого оподаткування, 

як правило, розглядаються лише при аналізі податкової системи України в 

цілому, або в аспекті загальної характеристики податків і зборів щодо їх 

основних елементів.  Законодавче врегулювання механізму місцевого 

оподаткування в Україні забезпечило необхідне правове поле для 

функціонування місцевих податків і зборів, але створення повноцінного та 

фінансово самодостатнього інституту місцевого самоврядування неможливе без 

їх подальшого реформування. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, впевнено можна стверджувати, що 

інститут місцевих податків і зборів як структурна частина податкового права не 



РОЗДІЛ 4. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА ВПЛИВ НА 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
 

249 

 

отримав достатнього науково-теоретичного обґрунтування. Недостатньо  

вирішеними залишаються питання співвідношення центру і регіонів України 

щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування, 

забезпечення єдиного державного підходу до вирішення цих питань; наукового 

аналізу природи місцевих податків і зборів та їх відмінностей від 

загальнодержавних тощо. Важливою проблемою на сьогодні є те, що 

законодавчо закріплені місцеві податки і збори загалом, та їх ставки зокрема, не 

враховують реальних можливостей платників податків, а отже, не виконують 

стимулюючої функції. На відміну від України, наприклад у США, за рахунок 

місцевих податків забезпечується 65 % доходів місцевих бюджетів, у 

Великобританії –36 %, Франції – 45 %, в Японії – 33 %. Внаслідок розвитку 

податкової системи на Заході створено розгалужену систему місцевих податків і 

зборів: у Бельгії – 100 місцевих податків і зборів; в Італії – 70; у Франції – понад 

50 [3,140-145]. 

  Особливості місцевих податків і зборів на Заході – їх масовість та 

регресивність, а саме: частка місцевих податків і зборів зменшується щодо 

сукупного розміру доходів, якщо останні зростають. У всіх розвинутих країнах 

створено надійну правову основу застосування місцевих податків і зборів згідно 

з положеннями про сплату податків і податковими кодексами. Місцеві органи 

влади на Заході мають різні повноваження щодо встановлення місцевих податків 

і зборів [1,81-82]. 

У процесі свого розвитку місцеве оподаткування в Україні для органів 

самоврядування мало бути: атрибутом фінансової влади, інструментом 

регулювання соціально-економічного розвитку території, методом формування 

бюджетних доходів. Але, на жаль, не можна сьогодні стверджувати, що 

поставленої мети було досягнуто. З усіх місцевих податків і зборів можна 

виділити лише п’ять-шість, які мають фіскальне значення (ринковий збір, 

комунальний податок, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, 

податок з реклами, збір за припаркування автотранспорту); доходи від інших 
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обов’язкових платежів, як правило, не перевищують 1% у загальній сумі 

надходжень від місцевих податків і зборів [2,11-13]. 

Висновки і пропозиції. Система місцевих податків і зборів потребує 

перегляду. До неї обов'язково мають належати: податок на майно, податок на 

транспортні засоби, податок на спадщину й дарування, що вважаються 

місцевими в багатьох розвинутих країнах. Загалом система місцевих податків і 

зборів, разом із надходженнями від спільних податків, має утворити надійну 

дохідну базу для фінансування функцій і повноважень органів місцевого 

самоврядування. 

Доцільним, на наш погляд, є введення місцевих екологічних податків, 

зборів, деяких місцевих акцизів, податків на цінні папери, за організацію 

гастрольної діяльності, за розміщення офісів у центральній частині міста. Крім 

того, розширення переліку місцевих податків і зборів має відбуватися за рахунок 

упровадження податків із цільовим використанням одержаних коштів. 

Отже, місцеві податки та збори повинні стати надійним інструментом 

регулювання економічного розвитку територій, вирішення різнопланових 

проблем, які виникають, зменшення соціальної напруги [4,11-13]. 
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БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
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Науковий керівник: к.е.н.,доцент Гнатишин Л. Б. 

Анотація. Досліджено співіснування систем податкового та бухгалтерського обліку. 

Розкрито особливості визначення суми поточного податку на прибуток.  

Ключові слова: податковий облік, бухгалтерський облік, податок на прибуток. 

Постановка проблеми. Результатом гармонізації бухгалтерського обліку з 

податковим законодавством стала нова методика визначення об’єкта 

оподаткування податком на прибуток, закріплена ІІІ розділом “Податок на 

прибуток” Податкового кодексу України[1]. А саме з 1 квітня 2011 року об’єкт 

оподаткування визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду 

на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму 

інших витрат такого періоду. Відтак методологічними засадами податкового 

законодавства стали принципи бухгалтерського обліку. Адже порядок 

визначення об’єкту оподаткування передбачає використання принципу 

нарахування та відповідності доходів і витрат. Відповідно до зазначеного 

принципу обліку для визначення фінансового результату звітного періоду 

необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів. 

Проте разом з цим повністю гармонізувати бухгалтерський облік з 

вимогами податкового законодавства не вдалося. Це пов’язано з тим, що кодекс 

передбачає ряд обмежень щодо віднесення витрат на зменшення доходів 

звітного періоду, що є причиною такого економічного явища як податкові 

різниці. 

Проте пряму вказівку обліковувати податкові різниці та відображати їх дію 

в складі звітності було подано саме в Податковому кодексі. Тому питання 
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визначення суті податкових різниць та методики їх обліку є актуальним і 

потребує детального дослідження. 

Виклад основного результату досліджень. Платник податку повинен 

забезпечувати накопичення в регістрах бухгалтерського обліку інформації про 

доходи, витрати, тимчасові та постійні різниці, яка необхідна для складання  

декларації з податку на прибуток підприємств. Щодо бухгалтерського обліку 

податкових різниць відмітимо, що при визначенні податкового прибутку 

звітного періоду за даними бухгалтерського обліку обліковий прибуток, 

коригується на суму постійних податкових різниць та частину суми тимчасових 

податкових різниць, що відноситься до звітного періоду[2]. Постійні різниці між 

обліковим прибутком та оподатковуваним прибутком викликані статтями, які: 

входять до розрахунку облікового прибутку, але ніколи до розрахунку 

податкового прибутку, або ж входять до розрахунку податкового прибутку, але 

ніколи до розрахунку облікового прибутку. Можна навести такі приклади 

постійних різниць: 

- суми перевищення фактичних витрат підприємства на відрядження 

працівників над нормами витрат на ці цілі згідно з податковим законодавством; 

- суми перевищення фактичних представницьких витрат підприємства над 

нормами витрат на такі цілі згідно з податковим законодавством; 

- суми перевищення фактичних витрат на підвищення кваліфікації 

працівників підприємства над нормами витрат на такі цілі згідно з податковим 

законодавством тощо[3]. 

Проте в обліку можуть мати місце ситуації, коли обліковий прибуток    

більший за податковий прибуток. У таких випадках слід розраховувати 

відстрочені податкові зобов’язання. Для їх обліку призначений рахунок 54 

“Відстрочені податкові зобов’язання” [4]. За своєю характеристикою він 

балансовий пасивний. Кредитове сальдо цього рахунку на початок та на кінець 

звітного періоду відображає відповідно залишок відстрочених податкових 
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зобов’язань на початок та на кінець звітного періоду і вказується у рядку 460 

Балансу. 

Відображення в обліку відстрочених податкових зобов’язань здійснюється 

таким записом: 

Дебет 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” 

Кредит 641 “Розрахунки за податками” 

Кредит 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” 

Разом з тим в обліку підприємства можуть мати місце ситуації, коли 

обліковий прибуток менший за податковий прибуток. У таких випадках слід 

розраховувати відстрочений податковий актив. Для його обліку передбачено 

балансовий активний рахунок 17 “Відстрочені податкові активи” [4]. Дебетове 

сальдо цього рахунку на початок та на кінець звітного періоду відображає 

відповідно залишок відстрочених податкових активів на початок та на кінець 

періоду і вказується у рядку 060 Балансу. 

Відображення в обліку відстрочених податкових зобов’язань здійснюється 

таким записом: 

Дебет 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” 

Дебет 17 “Відстрочені податкові активи” 

Кредит 641 “Розрахунки за податками” 

Висновки і пропозиції. Отже, результатом гармонізації бухгалтерського 

обліку з податковим стала нова методика визначення об’єкта оподаткування 

податку на прибуток, закріплена Податковим кодексом України. Зважаючи на 

створені умови наближення методики формування прибутку до оподаткування в 

податковому та бухгалтерському обліку, не вдалося уникнути різниць між цими 

показниками. На вирішення проблеми направлені внесені зміни до П(С)БО 3 

«Звіт про фінансові результати» та набуття чинності П(С)БО 35 «Податкові 

різниці», які визначають основні методологічні засади відображення у 

фінансовій звітності податкових різниць. 
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 Анотація. У статті розглянуті особливості діючої системи оподаткування в Україні. 

Зазначаються її недоліки та їх негативний вплив на економіку країни вцілому. Наведені 

науково обґрунтовані шляхи вдосконалення податкової системи. 

 Ключові слова: податкова система, податкова політика, податкова служба, об’єкт 

оподаткування, відшкодування податку,непрямі податки, прямі податки, місцеві податки. 

 Постановка проблеми. Діюча система оподаткування сьогодні повною 

мірою не може забезпечити реалізацію ні цілей державної політики, ні прав та 

цілей платників податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при її 

створенні, призвели до того, що податки не виконують повноцінно ні фіскальної, 

ні стимулюючої функцій. Сфера матеріального виробництва практично 

пригнічена податками, що веде до скорочення оподатковуваних оборотів, а отже, 

до зменшення бюджетних надходжень. У результаті діюча податкова система 

замість стимулювання виробництва спричиняє його скорочення та майже не 

поповнює дохідну частину бюджету. 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/InstrukciyaKPlanuSchetov.aspx
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 Виклад основного матеріалу. Питання про вдосконалення податкової 

системи, що відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, сприяє 

інноваційно-інвестиційній моделі економічного зростання, знаходиться в центрі 

уваги наукової та громадської думки з часу здобуття незалежності України. 

Даній проблемі та її реформуванню присвячена значна кількість наукових праць, 

зокрема, М.Я. Азарова, О.В. Сторожук, О.М. Тимченко, С.В. Буряка, А.Я. 

Кізими, С.В. Паранчука, якими обґрунтовано доцільність та методологічні 

основи обліку податкових надходжень до бюджетів. 

 Значним недоліком системи оподаткування України є нестабільна та 

заплутана законодавча база. Це позбавило підприємства можливостей не лише 

перспективного планування своєї діяльності, а й оперативного, що серйозно 

гальмує розвиток економіки. Суб’єктам господарювання в сучасних умовах 

доводиться витрачати чимало зусиль і здійснювати неодноразові відвідування 

відділення органів Державної казначейської служби та податкових органів, щоб 

перерахувати та зарахувати платежі належним чином. За таких обставин, на мою 

думку, позитивні наслідки дало б використання шведського досвіду обліку 

податкових надходжень, за яким всі платежі перераховуються платником на 

єдиний податковий рахунок, що перешкоджає плутанині при сплаті податків. 

Надмірне підвищення норми оподаткування призводить до зростання 

“тіньової економіки” і згортання легального бізнесу, а також до скорочення 

податкової бази. Важливе місце при цьому у здійсненні оптимальної податкової 

політики відводиться принципу фіскальної достатності, який полягає в 

здійсненні податкової політики, необхідної для забезпечення такої величини 

податкових надходжень, яка оптимально бажана з огляду на проголошену 

економічну доктрину. 

Рівень податкової ставки повинен враховувати можливості платника 

податку, тобто рівень його доходів. Оскільки можливості різних фізичних і 

юридичних осіб неоднакові, для них мають бути встановлені диференційовані 

податкові ставки. Платежі кожного до бюджету мають бути пропорційні його 
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доходам, і винятки для окремих осіб недопустимі. Порушення цього принципу 

призведе до того, що додаткове податкове навантаження припаде на 

законослухняних платників податків або на тих, хто має можливості ухилятися 

від оподаткування. 

Слід зазначити, що у процесі реформування системи оподаткування в 

Україні важливою проблемою є не лише рівень податкового тягаря, а й 

оптимальне поєднання прямих і непрямих податків. Останніми роками у 

вітчизняній системі оподаткування спостерігається тенденція до збільшення 

частки прямих податків, що відповідає практиці розвинутих країн. Непрямі 

податки хоч і зручні для фіскальних органів з позиції їх стягнення, однак їх 

сплата лягає тягарем на плечі кінцевого споживача. Податки повинні впливати 

на всі джерела доходів однаково, а не в основному на заробітну плату. 

Податками на споживання (ПДВ, акцизний збір, мито) найбільше скорочується 

платоспроможний попит населення, а отже, і обсяги виробництва товарів 

народного споживання. Виникає проблема: нерівномірний розподіл податків між 

джерелами доходів. Очевидно, при розробленні ставок оподаткування необхідно 

брати до уваги рівень реальних доходів населення. Не можна забувати аксіому: з 

падінням попиту з боку населення згасає й виробництво. Тому переважання 

справедливих прямих податків дасть змогу уникнути таких негативних 

наслідків. 

Проблемним постає і питання про податок на додану вартість, який уже став 

синонімом зловживань та корупції. Підприємствам доводиться довго чекати 

повернення ПДВ з бюджету після його сплати, а найголовніша з проблем ПДВ 

полягає в тому, що і дотепер працює “вибірковий” принцип повернення ПДВ, що 

завдає шкоди конкурентоспроможності економіки України. Окремою 

проблемою є податкові пільги. По-перше, звільняючи від податків деякі 

підприємства, держава збільшує податковий тягар іншим. По-друге, податкові 

пільги часто перетворюються на ухилення від податків, які здійснюються 

шляхом штучного банкрутства; фальсифікації документів, наданих 
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підприємствами на відшкодування ПДВ; створення фіктивних підприємницьких 

осіб, тощо.  

На нашу думку, у процесі реформування системи оподаткування в Україні 

необхідно докорінно змінити ставлення до місцевих податків і зборів, суттєво 

підняти їх значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. 

Найсуттєвішими вадами місцевого оподаткування, на мою думку, є незначна 

фіскальна роль податків і зборів та відсутність прав у органів місцевого 

самоврядування запроваджувати на своїй території власні податки і збори. На 

місцях завжди є свої особливі об’єкти оподаткування, які можуть відчутно 

наповнити місцеві бюджети, а отже, дати змогу спрямувати додаткові кошти на 

розв’язання економічних і соціальних проблем регіонів. 

Сплата податків повинна мати обов’язковий характер. Система штрафів і 

санкцій, громадська думка у країні мають бути сформовані таким чином, щоб 

несплата або несвоєчасна сплата податків були менш вигідні платникові, ніж 

вчасне і чесне виконання зобов’язань перед бюджетом. 

Отже, для розв’язання зазначених проблем доцільно вжити заходи, які 

могли б удосконалити систему оподаткування, а саме: 

1) зменшити податкове навантаження: 

а) зменшення податку на прибуток підприємств; 

б) спрощення вимог до амортизації активів підприємств стимулює тим 

самим інвестиційну діяльність; 

в) зменшення ставки ПДВ розширює базу оподаткування за умови 

скасування всіх пільг. За розрахунками експертів, при скасуванні лише деяких 

пільг з ПДВ ставку податку можна було б негайно зменшити до 16% без будь-

яких втрат доходу [1]; 

2) надати право органам місцевого самоврядування запроваджувати на 

своїй території власні податки та збори; 

3) питому вагу податків переносити на прямі податки; 
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4) проводити всебічну організаційну і просвітницьку роботу з 

платниками податків; 

5) зробити податкове законодавство простішим, послідовним та 

прозорим. 

Виконання п’ятого пункту можливе лише при тотальному застосуванні 

сучасних технологій обробки баз даних з використанням електронних засобів 

зв’язку, зокрема електронного цифрового підпису, що надасть можливість 

систематичного аналізу центральної бізи даних з метою визначення платників, 

які не представили декларації або порушили строки, не сплатили податки. 

Система також автоматично нараховує пеню, штрафні санкції, а також формує 

повідомлення платникам. Потребує поліпшення механізм розгляду скарг та 

вирішення спірних питань, що дозволить значно скоротити час реагування на 

звернення громадян, створити та впровадити внутрішню програму підтримки з 

вирішення проблем платників.  

Висновки і пропозиції. Як свідчить практика, неможливо побудувати 

ефективну податкову систему, не сформувавши платника податку як елемента 

податкової системи, як суспільний інститут. Для цього потрібно проводити 

всебічну організаційну і просвітницьку роботу з платниками податків, 

урегулювати і вдосконалювати інформаційні потоки між платниками податків та 

органами контролю за їх сплатою, а також враховувати соціально-культурні й 

психологічні особливості громадян країни, усталені традиції при прийнятті 

рішень у галузі оподаткування. 

Список використаних джерел 

1. Іголкін І.В.// Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної 

частини державного бюджету// Фінанси України.- №8.- 2005р. 

2. Мартинюк В.П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень 

до державного бюджету України / В.П. Мартинюк // Фінанси України – 2011 - №1. 

3. Онищенко В.С. Організація роботи з платниками у податковій службі України / 

Онищенко В.С. // Вісник податкової служби України. – 2011. - №28. 

4. Податковий кодекс України // Голос України від 04.12.2010 - №229, / №229-230. 



РОЗДІЛ 4. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА ВПЛИВ НА 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
 

259 

 

5. Шевченко А.В. Планування податкових надходжень у розрізі регіонів України  А.В. 

Шевченко // Наукові праці НДФІ. – 2010. - №2. 

 

 

ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗГІДНО 
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Анотація. Висвітлено  нові правила визнання витрат і доходів згідно Податкового 

кодексу. Проаналізовано методику визначення розміру прибутку до оподаткування  з 

врахуванням змін в податковому законодавстві.  

Ключові слова: доходи, витрати, прибуток, податок на прибуток, Податковий кодекс. 

Постановка проблеми. Однією з найрозвиненіших форм оподаткування 

підприємства є податок на прибуток. З прийняттям Податкового кодексу 

відбулися суттєві зміни при визначенні розміру прибутку підприємств, що 

підлягає оподаткуванню. Новації пов’язані із скасуванням понять валових 

доходів і витрат, в той час як обґрунтування постійних та тимчасових 

податкових різниць стало більш конкретнішим. Зміни в законодавстві  зумовили 

необхідність детальнішого розгляду процедури оподаткування прибутку 

суб’єктами господарювання.  

Виклад основного матеріалу. З прийняттям Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» у 1997 році і до 2011 року в Україні 

функціонувала своєрідна система розрахунку податку на прибуток, що 

призводило до значних розбіжностей в нарахуванні цього податку за даними 

фінансового та податкового обліку.  

До затвердження Податкового кодексу України методика розрахунку 

оподаткованого прибутку передбачала коригування суми валового доходу на 

валові витрати і амортизацію основних фондів та нематеріальних активів. З 

набуттям чинності Кодексу, поняття валові доходи і валові витрати втратили 
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свою значимість, натомість використовуються нові - доходи та витрати, як це 

передбачено в бухгалтерському обліку. 

Згідно нового законодавства, витрати – це сума будь-яких витрат платника 

податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається 

зменшення власного капіталу [1]. Відповідно до ст. 138 Податкового  кодексу 

витрати розраховують за такою формулою: 

Витрати  =  Витрати  операційної  діяльності (собівартість) +  Інші 

витрати   

Витрати операційної діяльності, в свою чергу, поділяють на витрати 

основної діяльності та витрати іншої операційної діяльності. Витрати основної 

діяльності – це передусім витрати, що формують собівартість реалізованих 

товарів (готової продукції), виконаних робіт, наданих послуг. Вони визнаються 

витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації товарів 

(готової продукції), виконаних робіт, наданих послуг. 

При визначенні об’єкта оподаткування враховуються інші операційні 

витрати, зокрема витрати від курсових різниць за операціями в іноземній валюті; 

амортизація основних засобів, наданих в операційну оренду; витрати на 

інформаційне забезпечення господарської діяльності (придбання літератури, 

послуги Інтернету тощо) та інші витрати операційної діяльності. 

Інші витрати, в свою чергу, поділяють на загальновиробничі витрати, 

адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші витрати 

звичайної діяльності. До загальновиробничих витрат (які пов’язані з 

управлінням та обслуговуванням цехів, дільниць, лінійних підрозділів на 

підприємствах, у яких є поділ на цехи, дільниці) відносять витрати на оплату 

праці та внески на соціальні заходи від заробітної плати апарату управління 

цехами (дільницями), на опалення, освітлення,  водозабезпечення, амортизацію 

необоротних активів загальновиробничого призначення тощо.  
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У бухгалтерському обліку змінні та постійні розподілені загальновиробничі 

витрати включають до собівартості виготовленої продукції, тому наказом 

Міністерства фінансів України від 18.03.2011р. № 372 внесено зміни до П(С)БО 

3 «Звіт про фінансові результати» [4]  і 16 «Витрати» [2], щодо можливості для 

підприємств або використовувати існуючу систему відображення витрат, або 

обирати порядок, який відповідає Кодексу, тобто включати до собівартості 

тільки прямі витрати. 

Згідно Податкового Кодексу,  доходи – це загальна сума доходу платника 

податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного 

періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території 

України, її континентальному шельфі у виключній економічній зоні, так і за їх 

межами [1].  У ст. 137  Податкового кодексу зазначено, що дохід від реалізації 

товарів визнається за датою переходу покупцю права власності на такий товар. 

При цьому діє метод нарахувань, який означає, що доходи відображаються в 

обліку в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів, що, значною мірою вирішує проблему відокремлення умов 

визнання доходу від реалізації за П(С)БО [3] та податковим законодавством.  

Отже, з метою визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток 

умови визнання доходу від реалізації товарів (продукції, інших активів) 

обмежуються лише фактом переходу покупцю права власності на такий товар. 

Цей процес переходу права власності повинен бути документально 

підтверджений відповідним первинним документом (накладною, товарною 

накладною).   

У кодексі відсутнє групування доходів за видами діяльності підприємства 

(операційна, фінансова, інша звичайна та надзвичайна), натомість виділено 

тільки доходи від реалізації та інші доходи, а саме: 

Доходи звітного періоду = Дохід від операційної діяльності (від реалізації) 

+ Інші доходи 
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Доходи від операційної діяльності містять доходи від реалізації товарів, 

виконаних робіт і наданих послуг та визначаються в розмірі договірної 

(контрактної) вартості, але не менше від суми компенсації, отриманої у будь-якій 

формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань. Інші ж включають доходи від 

операцій оренди/лізингу, отримані суми фінансової допомоги, штрафів (пені, 

неустойки), вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг, отримані суми 

дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування або бюджетів тощо. Їх докладний перелік 

подано у п. 135.5 Податкового кодексу. 

Не включаються до доходів отримані суми попередньої оплати та авансів, 

суми податку на додану вартість, суми повернених надміру сплачених податків 

та зборів, суми отриманого емісійного доходу, дивідендів тощо.  

На сьогодні загальна формула визначення прибутку до оподаткування 

згідно із змінами, описаними в ст. 134 Податкового кодексу має такий вигляд: 

Прибуток = Доходи звітного періоду – Собівартість реалізованих товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг – Інші витрати звітного періоду 

Усі доходи і витрати мають бути підтверджені документально. Будь-які 

доходи чи витрати включаються до складу доходів або витрат тільки один раз 

незалежно від того, в якій статті Податкового кодексу вони розглянуті та в який 

спосіб розраховані. 

Висновки і пропозиції. Прийняття Податкового кодексу привело до 

кардинальних змін в механізмі нарахування окремих податків і зборів. Суттєвих 

новацій зазнали підходи до визначення розміру прибутку підприємства, що 

підлягає оподаткуванню. На нашу думку, такі зміни варто віднести до 

позитивних, оскільки це дало змогу усунути неузгодженість методики і підходів 

визначення прибутку за даними бухгалтерського та податкового обліку. 
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РОЗДІЛ 5 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ  

В БАНКАХ УКРАЇНИ 

Україна на сьогодні є невід’ємною складовою світового економічного 

співтовариства i поступово набуває все більшого значення як бізнесовий та 

політичний партнер. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, 

потребують гнучких, достатньо пристосованих до ринкових умов систем 

управління банком. І хоча національні особливості побудови облікової системи 

на сьогодні вже існують, однак інтеграційні економічні процеси викликають 

потребу в гармонізації національних облікових систем і аудиторських процесів у 

міжнародному та європейському масштабах.  

Процеси гармонізації та стандартизації обліку, які відбуваються в усьому 

світі, та завдання щодо адаптації бухгалтерського обліку і аудиту в банках 

України до міжнародних стандартів потребують удосконалення як на рівні 

держави, так і на рівні окремого суб’єкта господарювання. Суть проблеми 

обумовлена необхідністю адаптації облікових систем банку до змін 

інформаційних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації. 

Це вимагає адекватних змін у системі бухгалтерського обліку банку і, 

відповідно, зумовлює необхідність удосконалення системи облікової інформації, 

необхідної для забезпечення господарської діяльності банку, що, в свою чергу, 

надасть змогу максимально ефективно використовувати матеріальні й фінансові 

ресурси банку та здійснювати маневрування коштами з урахуванням змін 

ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії й тактики банку. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемам банківського нагляду, запропоновано 

рекомендації щодо вдосконалення здійснення банківського нагляду в Україні. 

Ключові слова: банківський нагляд, банки, банківське регулювання, Національний Банк 

України, Закон України. 

Постановка проблеми. Кожна країна має свої особливості впливу на 

організаційну структуру і напрями діяльності відповідних служб банківського 

нагляду. При цьому розвиток банківської діяльності передбачає постійне 

вдосконалення системи банківського нагляду. Головною метою банківського 

нагляду, який відповідно до законодавства здійснюється Національним банком 

України, є безпека і стабільність банківської системи, захист інтересів 

вкладників і кредиторів. Вирішення саме цих завдань дасть змогу посилити 

надійність банківської системи та забезпечити динамічний розвиток вітчизняної 

економіки. Забезпечення належного контролю за діяльністю банків є досить 

складним і вимагає вирішення низки поточних завдань. Надзвичайно 

актуальними і важливими є питання розробки і практичного застосування 

наглядових функцій за банківською діяльністю, підвищення їх ефективності, що 

сприятиме чіткому дотриманню Базельських принципів банківського нагляду й 

інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий простір. 

Виклад основного матеріалу. У період інтеграції України у світовий 

фінансовий простір регулювання банківської діяльності посідає одне з провідних 

місць у дослідженнях вітчизняних науковців, оскільки банківська сфера відіграє 

значну роль у розвитку економічних процесів, які відбуваються в країні. Вона є 

складовою кредитної системи, яка забезпечує постійний і безперервний рух 

грошей в обігу. Банки – це юридичні особи, головною метою діяльності яких є 

максимізація прибутку. За таких умов необхідно здійснювати постійне та 
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адекватне банківське регулювання на державному рівні, оскільки банківська 

справа може провокувати виникнення різноманітних ризиків, пов’язаних з 

проведенням певного виду операцій. Отже, існує потреба постійно стежити за 

діяльністю банків, спостерігати за тим, щоб банки адекватно оцінювали ризики і 

вміли ними управляти. Враховуючи важливе місце банківської системи в 

економіці країни і високий рівень залежності економічної та загальної безпеки 

держави загалом від стану банківської системи, можна зазначити, що організація 

державного регулювання та нагляду набуває надзвичайної важливості в цій 

сфері [1].  

Законодавче визначення банківського регулювання та нагляду міститься у 

Законі України «Про Національний банк України». Згідно з цим Законом 

банківське регулювання – це одна із функцій Національного банку України, яка 

полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, 

визначають 

загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського 

нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. Банківський 

нагляд – це система контролю та активних впорядкованих дій Національного 

банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими 

особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову 

діяльність, законодавства України і встановлених нормативів з метою 

забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і 

кредиторів банку. 

Термін «регулювання» можна розглядати у широкому та у вузькому 

розумінні. У широкому розумінні державне регулювання в сфері банківської 

діяльності якраз і включає всю систему заходів, які вживаються 

уповноваженими органами держави для забезпечення сталого та надійного 

функціонування банківського сектора. У вузькому розумінні банківське 

регулювання – це діяльність уповноважених органів, яка полягає у виданні 

правових актів у сфері банківської діяльності. Започаткування банківського 

регулювання та нагляду в нашій державі відбулося зі становленням незалежності 
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України в 1991 року і до теперішніх днів здійснюється їх розвиток, шляхом 

затвердження законів та здійснення адміністративних та неадміністративних 

заходів. Кількісні та якісні показники діяльності вітчизняних банків на 

сьогоднішній день є не зовсім втішними. Банківська сфера зазнала суттєвого 

впливу світової економічної кризи, як наслідок, скорочення активної діяльності 

банків, зменшення ресурсної бази, збільшення частки проблемних кредитів та 

одержання збитків. На сучасному етапі головною метою банківського 

регулювання та нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи, 

захист інтересів кредиторів та клієнтів, яких не вистачає. 

Для зміцнення довіри до банківського сектору необхідно запровадження 

Національним банком України «інформаційно-відкритого» нагляду, що дасть 

змогу захистити інтереси вкладників, а також опосередкованого захисту інших 

банків. Запровадження такого нагляду сприятиме збільшенню 

привабливості банківського сектору, адже зменшиться можливість анулювання 

ліцензій банків внаслідок упередженої думки недобросовісних працівників 

органів нагляду, що в свою чергу, зробить оцінку надійності банку 

рейтинговими оцінками достовірнішою [2]. 

Проте ще однією невирішеною проблемою залишається небажання банків 

надавати правдиву інформацію клієнтам про свій фінансовий стан, рівень ризику 

та наявність певних проблем, особливо це питання загострилося в період 

жорсткої конкуренції банків. Тому насамперед ця проблема повинна 

вирішуватися на державному рівні, саме НБУ повинен займатися розкриттям 

даної інформації, що надасть можливість клієнтам спостерігати за динамікою 

розвитку сучасного банківського бізнесу. Якщо говорити про методи, які 

застосовує Національний банк України при здійсненні нагляду та регулюванні, 

то вони є досить різноманітними, але перебувають на сьогоднішній день у 

проміжному етапі. Перед законодавцями лежить завдання допомогти 

наглядовому органу перейти на якісно вищий рівень роботи через реорганізацію 

процесу нагляду та вдосконалення законодавства. Також потрібно зазначити, що 

останні декілька років були революційними в частині вдосконалення підходів і 
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методів регулювання в Україні. Головним досягненням Національного банку 

України можна вважати курс від використання виключно формальних критеріїв 

при здійсненні дистанційного нагляду і використання нових критеріїв 

«некількісного» характеру, таких як «ділова репутація», «система стрес-

тестування», «поведінкова модель», «мотивована думка про рівень ризику і 

якість активів», «інститут персонального куратора». Проте слабка система 

банківського нагляду й регулювання досі залишається одним із основних 

чинників, що стримує рейтинги українських банків на світових фінансових 

ринках [3]. 

На сучасному етапі банківський нагляд повинен бути спрямований на 

попередження банкрутства банку шляхом вчасного виявлення негативних явищ, 

загроз для активів вкладників і кредитів, на контроль за їх подальшими змінами, 

а в разі, якщо уникнути банкрутства не вдається, - на пом’якшення їхніх 

наслідків. Для цього у Національного банку України є багато можливостей: 

починаючи від стягнення штрафів, вимоги від керівництва банків здійснити 

необхідні заходи, призначення тимчасової адміністрації, пропозиції акціонерами 

банку вчинити потрібні для оздоровлення банку дії та інше,  зокрема, 

відкликання ліцензії – як крайній захід. Нагальною лишається проблема 

кваліфікації працівників банківських службовців. Вона полягає у тому, що 

критерії кваліфікації членів виконавчого органу банку не відповідають 

сучасності. Вимоги, що висуваються (наявність вищої економічної або 

юридичної освіти, кілька років роботи на керівних посадах та рекомендація 

особи, що вже була погоджена з Національним банком України) далеко не 

гарантують компетенцію потенційного керівника банківської установи. 

Управління сучасним банком вимагає певних знань у галузі 

макроекономіки, юриспруденції, технології банківських операцій, управління 

ризиками. Обов’язковою умовою добору кадрів має стати необхідність 

періодичного підтвердження кваліфікації. Відсутність подібного заходу вже на 

сьогодні призвела до суттєвого розриву між середнім кваліфікаційним рівнем 

керівників середньої ланки та топ-менеджерами банків. Як результат – 
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неоптимальне використання банківською системою свого інтелектуального 

потенціалу [4]. 

Для ефективного функціонування банківського регулювання і нагляду в 

Україні з урахування міжнародних вимог на сьогодні найважливішими умовами 

є : 

- визначення режиму банківського нагляду й застосування, за потреби, 

заходів наглядового реагування виходячи з характеру ризиків, прийнятих 

банком, і якості управління ними; 

- забезпечення функціональної системи раннього реагування й застосування 

комплексної оцінки діяльності банків, що включає оцінку якості управління і 

внутрішнього контролю ; 

- підвищення оперативності й ефективності рішень, що приймаються у 

межах банківського нагляду ; 

- забезпечення на законодавчому рівні механізму взаємодії між органами 

банківського нагляду й аудиторами. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, основною метою банківського 

нагляду виступає створення ефективної та конкурентоздатної банківської 

системи, яка б реагувала на потреби населення в наданні якісних фінансових 

послуг за розумну вартість. Банківський нагляд повинен динамічно реагувати на 

всі зміни на ринку, виявляти готовність періодично переглядати політику та 

практику нагляду з урахуванням нових змін і тенденцій на ринку. Для цього 

необхідна достатньо гнучка законодавча система та зміни у самому процесі 

здійснення нагляду та регулювання. 
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Постановка проблеми. В умовах становлення ринкових відносин в Україні 

необхідною передумовою структурної перебудови економіки країни є 

активізація та модифікація валютної політики, вдосконалення повноцінного 

валютного ринку. Невід’ємною складовою валютного ринку є система 

валютного регулювання – діяльність держави та державних органів щодо 

врегулювання міжнародних розрахунків та порядку проведення операцій з 

валютними цінностями. Останнім часом важливого значення набувають  питання 

подальшого розвитку валютного регулювання та поступової лібералізації 

валютних відносин в бік спрощення міжнародного обміну товарами, послугами, 

капіталами, переходу до гнучкого обмінного курсу та визначення основних 

напрямків розвитку валютного ринку України. 

Виклад основного матеріалу. Одним з найбільш важливих важелів щодо 

регулювання валютної політики є валютна інтервенція. Валютна інтервенція – це 

пряме втручання Центрального Банку країни у функціонування валютного ринку 

за допомогою купівлі-продажу іноземної валюти з метою впливу на курс 

національної грошової одиниці [1]. 
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В Україні валютна інтервенція є головним методом НБУ, за допомогою 

якого впроваджується національне регулювання валютного курсу та запобігання 

зниженню (підвищенню) валютного курсу гривні. 

Основними заходами, якими користується НБУ, впроваджуючи політику 

валютної інтервенції з метою призупинення девальвації курсу гривні до 

валютних одиниць інших країн, є: 

1) збільшення облікової ставки центрального банку та норми обов'язкового 

резервування комерційних банків; 

2) заборона українським комерційним банкам кредитувань із ЛОРО- 

рахунків банків-нерезидентів гривневими коштами, подовження раніше 

укладених кредитних угод та розміщення гривневих депозитів на 

кореспондентських рахунках банків-нерезидентів тощо. 

Основною вадою валютної інтервенції є те, що вона має тільки 

короткостроковий ефект і не може забезпечити високого рівня 

макроекономічних показників, від яких залежить стабільність національної 

грошової одиниці [2]. 

Валютна інтервенція може здійснюватись за рахунок: 

1) використання власних офіційних валютних резервів; 

2) короткострокових взаємних кредитів центральних банків в національних 

валютах по міжбанківських угодах «своп»; 

3) продажу цінних паперів, вміщених в іноземній валюті; 

4) продажу в зазначених цілях кредитної позиції у СДР, що перед-бачається 

статутом МВФ [3]. 

Одним з визначальних критеріїв валютних інтервенцій є ефективність 

досягнення головної мети – обмеження волатильності курсу валют та сприяння 

економічному зростанню. Вченими визначені такі критерії ефективності 

валютних інтервенцій: 

1. Критерій «напрямку» — запропонований професором Гарвардського 

університету США Д. Френкелем. Він вважається найбільш простим, і 

визначення його ефективності відбувається завдяки співставленню руху 
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валютного курсу і напрямку інтервенції. При здійсненні купівлі валют 

центральним банком курс повинен збільшуватися, а при продажу валют 

знижуватися, тобто дії центрального банку мають адекватно впливати на попит 

чи пропозицію валют і їх курс. 

2. Критерій «згладжування» – сформульований економістом Федерального 

резервного банку Кливленда (США) О. Хампейджемом. Валютні інтревенціі за 

цим критерієм повинні згладжувати різкі коливання валют: якщо курс 

знижується, то інтервенція повинна призводити до плавного зниження, якщо 

піднімається, то до гальмування зростання. 

3. Критерій «розвороту» – його автором вважається експерт Європейського 

Центрального Банку Р. Фатум. На його думку, при інтервенціях повинен 

спрацьовувати не тільки перший критерій «напрямку», а і повністю 

нівелюватися наслідки коливань за попередній період [4]. 

На вибір валюти, яка буде використана під час валютної інтервенції, 

впливають ряд факторів: мета інтервенції, інституціональне середовище, в 

межах якого вона проводиться, роль валюти, що використовується для 

інтервенції, в міжнародній або регіональній валютній системі.  

Існують певні межі у використанні валютних інтервенцій. Так як розмірів 

офіційних валютних резервів обмежений, то продаж іноземної валюти має 

чергуватися з її купівлею, тому що резерви можуть бути вичерпані. Таким чином 

країни, у яких спостерігається хронічний дефіцит платіжного балансу (зокрема 

Україна), часто замість валютних інтервенцій застосовують валютні обмеження. 

Однак можливе паралельне використання валютних інтервенцій та валютних 

обмежень. 

Основними джерелами коштів для проведення валютних інтервенцій є 

офіційні золотовалютні резерви країни. Зміна їхнього рівня може відображати 

масштаби державного втручання у процес формування обмінних курсів на 

валютному ринку. У зв’язку з цим інформація про обсяги інтервенцій у багатьох 

країнах вважається секретною. 
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Крім того, важливим джерелом коштів для проведення валютних 

інтервенцій можуть бути короткострокові взаємні кредити, що надаються 

центральними банками один одному в національних валютах згідно з 

відповідними міжбанківськими угодами. У зв’язку з цим необхідно зазначити, 

що участь у валютних інтервенціях можуть брати центральні банки кількох 

країн. Наприклад, з метою недопущення значного зниження курсу 

американського долара відносно японської єни активну участь у відповідних 

валютних інтервенціях нарівні із Федеральною резервною системою США 

неодноразово брав Банк Японії [1]. 

Управління золотовалютними резервами є один із основних інструментів 

грошово-кредитної політики НБУ. Відповідно до статті 28 Закону України “Про 

Національний банк України” регулятор забезпечує управління золотовалютними 

резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу 

валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної 

валюти щодо іноземних валют та на загальний попит і пропозицію грошей в 

Україні. На рис.1 наведено динаміку валютних інтервенцій НБУ та 

золотовалютних резервів у 2007–2012 роках. 

            

Рис.1 Динаміка валютних інтервенцій НБУ та золотовалютних 

резервів у 2007–2012 роках * 

*Офіційний сайт НБУ 
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Протягом 2007 року та перших трьох кварталів 2009 року валютні 

інтервенції були основним каналом нарощування грошової маси в нашій державі 

(або основним каналом кредитної емісії) та за формою мали проциклічний 

характер. Під час фази спаду сальдо інтервенцій було від’ємним, тобто також 

виконувало проциклічну функцію. Тож, цей інструмент не розглядався НБУ як 

антициклічний, а використовувався з іншою метою: для підтримки стабільності 

обмінних курсів та формування достатніх золотовалютних резервів . 

 Позитивне сальдо валютних інтервенцій НБУ в березні склало 152,5 млн. 

дол. проти негативного 113,4 млн. дол. в лютому 2012 р. Про це йдеться в огляді 

Національного банку України (НБУ) стану валютного ринку в березні 2012 р. за 

попередніми даними. 

 Національний банк України проводив інтервенції лише з купівлі іноземної 

валюти. Їх позитивне сальдо склало 152,5 млн. дол. США (в еквіваленті). Це 

позитивно вплинуло на динаміку міжнародних резервів, обсяг яких, за 

оперативними даними, збільшився в березні на 0,3% - до 31128 млн. дол. США 

(в еквіваленті)”, – йдеться в повідомленні Нацбанку. 

 Протягом березня ринковий курс гривні за безготівковими операціями 

знизився відносно долара США на 0,39% – до 8,0313 грн./дол., а за операціями з 

продажу готівкового долара США на 0,32% – до 8,0427 грн./дол. Чисті 

надходження валюти від нерезидентів у березні скоротилися в 2,25 разу – до 800 

млн. дол. 

 За даними НБУ, станом на 6 березня з початку лютого 2012 р. на 

міжбанківському валютному ринку України гривня зміцнилася до долара за 

безготівковими операціями на 0,37% – до 7,9997 грн./дол. За операціями з 

продажем готівкового долара – на 0,51%, до 8,0172 грн./дол. Офіційний курс 

гривні відносно долара за цей період підвищився на 0,04% – до 7,9867 грн./дол. 

А відносно євро та російського рубля знецінився на 2,59% (10,7453 грн./євро) і 

на 4,85% (2,7588 грн./10 рублів) відповідно. 

 Чиста купівля населенням валюти в лютому склала 372,7 млн. дол. Обсяг 

валюти, купленої банками у населення, склав 1 млрд. 67,1 млн. дол., обсяг 
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валюти, проданої населенню – 1 млрд. 439,8 млн. дол. Таким чином, чиста 

купівля валюти населенням скоротилася на 33% в порівнянні з 556,5 млн. дол. в 

січні 2012 р [5]. 

 Валютну інтервенцію як інструмент валютної політики почали 

використовувати ще в XIX ст. Валютні інтервенції здійснюються в тому разі, 

коли на ринку спостерігаються короткострокові зміни в попиті й пропозиції. 

Центральний банк очікує швидкого відновлення попередньої рівноваги.  

 Висновки і прпозиції. На нашу думку, якщо такі зміни мають 

довгостроковий характер, зумовлений глибинними макроекономічними 

процесами, валютні інтервенції не приведуть до позитивного результату. Вони 

можуть лише відтягнути відповідні зміни валютного курсу на якийсь час, 

протягом якого уряд повинен застосувати заходи щодо врівноважування 

платіжного балансу. В іншому випадку після вичерпання валютних резервів 

неминуче ще більш катастрофічне потрясіння валютного ринку.  
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Постановка проблеми. Метою статті є визначення суті депозитної 

політики комерційного банку, аналіз механізму її реалізації і ролі в забезпеченні 

стійкості комерційного банку та визначенні основних напрямів підвищення 

ефективності депозитної політики. 

Виклад основного матеріалу. Депозитна політика комерційного банку - це 

стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших 

кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел. 

Варто зазначити, що єдиної депозитної політики для всіх банків нема. 

Кожен банк визначає свою власну депозитну політику з огляду на економічну, 

політичну, соціальну ситуацію в регіоні своєї діяльності. Якщо банк не має 

депозитної політики, або здійснює депозитну політику невисокої якості, або не 

зміг довести її основні положення до відома конкретних виконавців, ставлячи 

тим самим під сумнів можливість її реалізації, то сукупний ризик його діяльності 

значно підвищується. 

Значимим у визначенні депозитної політики є вплив грошово-кредитної та 

фіскальної політики держави. НБУ здійснює державну політику, 

використовуючи різні загальні та селективні методи грошово-кредитного 

регулювання економіки: зміну офіційної облікової ставки проведення операцій 

на відкритому ринку з валютою і цінними паперами, встановлення норм та 

нормативів діяльності банків [2, С. 169]. 
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Чинником зростання обсягів депозитного ринку в Україні є зростання 

грошових доходів юридичних та фізичних осіб, що за умови відсутності 

фінансового ринку як альтернативи інвестування визначає депозитні вклади як 

головне джерело портфеля активів. За цих умов особлива увага звертається на 

фінансові аспекти діяльності банку. Відповідно ефективність управління та 

функціонування комерційного банку в значній мірі визначається ефективністю 

реалізації депозитної політики. 

Банківська система України перебуває на етапі якісного зростання, що 

визначається загостренням конкуренції і посиленням вимог до діяльності 

банківських інститутів, що визначає необхідність розробки ефективної 

депозитної політики з метою залучення потенційних клієнтів. Відкриття 

депозитних вкладів на сьогодні є першим етапом співпраці банку і клієнта; 

встановлення взаємовідносин через відкриття депозитного рахунку дозволяє 

зацікавити клієнта в отриманні подальших послуг комерційного банку і 

сформувати механізм різнопланової співпраці «клієнт-банк», який 

характеризується високим ступенем довіри, мінімізацією ризику та 

зацікавленістю сторін в ефективній діяльності кожного із суб'єктів. 

Стосовно заходів для підвищення ефективності депозитної політики банку, 

то, на нашу думку, найефективнішим для вітчизняних банківських установ є 

ліберально-демократичний підхід. Цей підхід розробив Всесвітній банк спільно з 

канадськими вченими, і він зводиться до того, що проблема підвищення 

ефективності ресурсного забезпечення банків є наслідком ринкової незрілості 

економіки [З, С. 23]. 

Відповідно, вона розв'яжеться сама собою в міру просування ринкових 

реформ, нормалізації ситуації у сфері оподаткування і загального поліпшення 

умов інвестиційного клімату в Україні. На підтвердження такої перспективи 

канадці послалися на банківську практику своєї країни, де ефективність 

депозитної стратегії держави не пов'язана сьогодні ні з масовим вивезенням 

капіталу, ні з масовим приховуванням доходів, ні з широким використанням 
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нелегальних каналів, ні з розробленням різноманітних схем фінансових 

спекуляцій. 

Підвищення ефективності депозитної політики банків України необхідно 

починати з удосконалення банківського законодавства, а саме: 

1. Ухвалення Верховною Радою України Закону «Про ощадну справу», що 

дав би змогу забезпечити правову основу його організації і розвитку з 

урахуванням сучасних вимог. 

2. Банківське законодавство має відображати всі форми відносин банків з 

органами державної влади та управління, з НБУ, а також між собою та 

клієнтурою. Банківські закони повинні мати характер прямої дії для того, щоб 

звести до мінімуму втручання органів управління у діяльність банків. 

3. Необхідне вдосконалення системи банківського ліцензування з метою 

усунення монополізму в діяльності банків, а також вирівнювання умов 

конкуренції між ними. 

4. Для забезпечення повноти банківського законодавства, норми, що 

належать до банківської діяльності, необхідно вводити до законодавчих актів 

регулювання інших сфер діяльності. 

5. При вдосконаленні податкового законодавства потрібно зважати на 

специфіку банківського сектору і зацікавити його в розширенні своєї діяльності 

та підвищенні фінансової стійкості, тому що створення ефективної системи 

оподаткування є важливим напрямом регулювання банківського сектору. 

Окрім того, НБУ необхідно звернути увагу на створення економічних 

передумов для активізації процесу залучення довготермінових коштів населення. 

Тому особливо актуалізується питання нарощування капіталу Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб.  

Шляхи розв'язання даної проблеми полягають у наступному: 

•  необхідно збільшити кількість джерел формування коштів фонду, а також 

встановити норму відрахувань і для НБУ;  
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•  кошти фонду можуть бути розміщені не тільки в державні, а й в іпотечні 

цінні папери;  

• необхідно впровадити диференційовані ставки за вкладами банків до 

Фонду гарантування [4, С. 185].  

 Що стосується ставок за депозитами, то вони в Україні однозначно мають 

знижуватися. Це ненормальне явище, коли в економічно розвиненій країні 

вигідніше відкривати депозит, аніж займатися підприємницькою діяльністю. 

Основною метою депозитних вкладень є перенесення вартості грошей у часі, а 

не отримання доходу.  Тобто,  ставка за депозитом теоретично не має 

перевищувати рівень інфляції у країні. Понизити процентні ставки вдасться 

тільки тоді, коли рівень інфляції буде достатньо низьким, а національна грошова 

одиниця - достатньо стабільною. 

Підвищення ефективності депозитної політики можна досягти шляхом 

активного використання зарубіжного досвіду організації заощаджень населення. 

Особливу увагу слід приділяти організації і впровадженню накопичувальних 

інвестиційних схем, зокрема пенсійних рахунків, рахунків на оплату навчання, 

купівлю житла, а також підвищенню ролі банків у здійсненні договірних 

операцій, зокрема управлінню пайовими фондами. 

Досвід зарубіжних банків цікавий також із погляду обслуговування 

корпоративних клієнтів. На особливу увагу заслуговує чіткий перебіг 

внутрібанківських процедур, що дає змогу досягти оперативності при продажу 

банківських послуг і скорочує операційні витрати,  тоді як робота більшості 

українських банків із корпоративною клієнтурою часто базована на 

ексклюзивному підході, що знижує якість послуг і доходи банку в цілому. 

Використання в практичній діяльності розглянутих напрямів удосконалення 

депозитної політики вітчизняних банків могло б значною мірою розширити їхні 

можливості у сфері мобілізації ресурсів та їх ефективного розміщення. 

Висновки і пропозиції. Низький рівень власного капіталу українських 

комерційних банків посилює значення залучених через депозитні рахунки 

коштів при формуванні ресурсної бази банківських інститутів та визначає 
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необхідність реалізації ефективної депозитної політики в системі банківського 

менеджменту. Депозитна політика повинна бути взаємопов'язаною із кредитною 

політикою і забезпечувати реалізацію останньої. Саме такий підхід на сьогодні 

може забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і одночасно прибутковість 

комерційного банку. 
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Постановка проблеми. В рамках підвищення обізнаності населення щодо 

ситуації на фінансовому ринку України необхідно аналізувати існуючий рівень 

відкритості вітчизняної банківської системи [1]. Основною метою проведення 

даного дослідження є оцінка готовності керівництва і власників банку 

розкривати інформацію про свою діяльність, а також визначення того, наскільки 

рівень відкритості українських банків відповідає світовим і європейським 

стандартам і які зміни необхідні в даній сфері. 
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Виклад основного матеріалу. Аналіз прозорості банків необхідно  

проводити за методологією робленою з урахуванням міжнародної практики 

розкриття інформації. В ході дослідження слід аналізувати інформацію за трьома 

основними блоками: структура власності та корпоративне управління; 

операційна діяльність та фінансова звітність; менеджмент і колегіальні органи.  

Якщо інформація за даними блоками висвітлена повністю – це 100% розкриття. 

За даними дослідження сто відсотків ніхто з українських банків не набрав, це 

свідчить, що у нас поки розкриття інформації не зовсім відповідає кращій 

міжнародній практиці [2]. 

На думку експертів, прозорим можна вважати той ресурс, де розміщено 

обов’язкову для оприлюднення інформацію (структуру власності, квартальну та 

річну фінансову звітність), а також іншу інформацію, що дає змогу будь-якому 

користувачу отримати відомості про надійність фінансової установи, її послуги, 

стратегію та плани розвитку. До переліку такої інформації входять: опис 

продуктів та тарифів, мережа точок продажу, інформація щодо кредитних 

рейтингів, внутрішні документи банків (корпоративний кодекс, політика з 

управління ризиками, плани на наступні періоди тощо) [3]. 

Крім цього, важливо, щоб ресурс був зручним з точки зору навігації та 

доступності - оптимальний формат для користування за допомогою будь-якого 

пристрою: комп’ютера, планшета, смартфону; наявності кількох мовних версій, 

контактної інформації, мобільних додатків [4]. 

За даними дослідження, які були проведені на початку 2013 року, кращим 

серед банків за якістю розкриття інформації був визнаний  "Приватбанк" (75,9 % 

розкриття). Другу сходинку рейтингу посів "Перший Український міжнародний 

банк", рівень розкриття інформації якого склав 74,9 %. На третьому місці – "ВТБ 

Банк" (73,9 %).  

Сайти банків-лідерів відрізняються повнотою розкриття інформації про 

пов’язані сторони, регулярною публікацією звітності за міжнародними 

стандартами, а також  різними внутрішньобанківськими документами (статут, 

політика управління ризиками, положення про кредитний комітет і т. д.) [3]. 
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Середній рівень розкриття інформації за 30-ма проаналізованими банками 

склав 56,6 %, що свідчить про не досить високий рівень прозорості банківської 

системи України у порівнянні з міжнародною практикою розкриття інформації. 

Максимальний рівень розкриття склав 75,9 %, мінімальний – 34,6 %. Найбільш 

повно банками розкривається інформація у блоці "Структура власності та 

корпоративне управління" (в середньому фінустановами публікується 65,5 % від 

загального обсягу даних, розкриття яких перевірялося дослідниками UCRA). 

Середній рівень розкриття – у розділі "Інформація про менеджмент і колегіальні 

органи" – становить 54,9 %. Найменше розкриті дані у блоці "Операційна 

діяльність та фінансова звітність" (середній рівень розкриття – 51,6 %). 

На мою думку, причина того, що жоден банк не набрав більше 80 % у 

даному рейтингу, свідчить про те, що ми всі лише починаємо усвідомлювати, що 

прозорість – не благодійний компроміс, а, в першу чергу, запорука довіри, 

основа довготривалої взаємовигідної співпраці, яка згодом принесе набагато 

більше користі всім, ніж швидка, проте одноразова вигода. 

Разом із тим фахівці констатують, що за останні декілька років якість 

розкриття інформації на сайтах банків помітно покращилася. Це відбулося 

завдяки посиленню регуляторних вимог та підвищенню рівня обізнаності банків 

стосовно міжнародних стандартів інформаційної прозорості. Так, згідно з 

вимогами НБУ, банки в стандартизованому форматі розкривають дані про 

структуру власності, публікують квартальну та річну фінансову звітність з 

додатками, що демонструють основні показники діяльності. Крім того, банки 

останнім часом більше уваги почали приділяти розкриттю інформації про 

корпоративне управління [4]. 

Прозорість сама по собі не гарантує стабільності фінансово-кредитної 

установи, проте виступає фундаментом, на якому має будуватися довіра як до 

окремого банку, так і до системи в цілому [1]. 

З кожним роком кількість клієнтів, для яких саме Інтернет є 

першоджерелом інформації, зростає. Усвідомлюючи цю обставину та 

розуміючи, що нові інформаційні технології є поміж іншими чи не 
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найзручнішим інструментом в комунікації бізнесу з суспільством, банки 

вважають за доцільне розміщувати максимум корисної інформації щодо своєї 

діяльності на офіційному веб-сайті. Так, окрім встановленого законодавством 

переліку інформації, що має бути розкрита, фінустанови розміщують новини, 

матеріали про продукти, корисні поради. Окрім цього, інтерфейс сайтів багатьох 

українських банків дозволяє користувачам звернутися до співробітників онлайн 

для вирішення проблем, отримання відповідей на запитання, надання порад 

тощо [4]. 

Зважаючи на те, що внаслідок економічної кризи українці стали набагато 

уважнішими та освіченішими у вирішенні фінансових питань, фахівці 

припускають, що користувачі радше аналізують розмір ставок за допомогою 

незалежних рейтингових, аналітичних ресурсів, а не сайтів різних банків. Проте 

на наступному етапі, коли потенційний вкладник уже визначився з колом 

обранців, саме офіційний сайт стає інструментом здійснення остаточного 

вибору: доступність фінансової звітності, відкрита інформація про акціонерів та 

інші важливі відомості підтверджують репутацію фінансової установи як 

стабільного партнера. 

Згідно з даними дослідження GFK Україна, для потенційних вкладників 

найважливішим критерієм при виборі фінустанови залишаються надійність та 

стабільність банку, на другому місці за критеріями вибору - хороші тарифи та 

відсоткові ставки [3]. 

Висновки та пропозиції. Банківський сектор України, який вважається 

доволі прозорою сферою бізнесу, неоднорідний з точки зору відкритості. Є 

чимало установ, які через Інтернет проводять достойну політику розкриття 

інформації перед усіма зацікавленими сторонами. Однак більшість банків 

недостатньо добре висвітлюють свою роботу. Окремі фінансові інституції мають 

проблеми із зовнішньою комунікацією, що обмежує їх конкурентні переваги у 

боротьбі за гроші роздрібних клієнтів. 
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каси. 

Постановка проблеми. У процесі господарської діяльності у суб’єктів 

підприємницької діяльності виникають взаємовідносини з персоналом по 

зобов’язаннях з оплати праці, з органами соціальних фондів та іншими 

організаціями і особами. Всі ці розрахунки, як правило, здійснюються у 

грошовій формі. Розрахунки готівкою між підприємствами, організаціями, 

установами та підприємствами дозволяється здійснювати лише з дотриманням 

діючих обмежень. Саме тому особливо актуальними залишаються питання щодо 

особливостей обліку і аудиту касових операцій, оскільки кожне підприємство 

здійснює в своїй діяльності готівкові розрахунки [1].  

Виклад основного матеріалу. Касові операції здійснюються на підставі 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України. Це 

найважливіший закон згідно якого ведуться всі касові операції. Закон України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та П(С)БО 1 
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«Загальні вимоги до фінансової звітності» також висвітлюють питання про рух 

грошових коштів [2].  

Основними завданнями аудиту каси і касових операцій є перевірка:  

- забезпечення умов зберігання готівки і інших цінностей у касі 

підприємства,                    також під час їх доставки на підприємство; 

- дотримання встановленого порядку ведення касових операцій; 

- правильності оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів; 

- своєчасності та повноти відображення руху готівки в касовій книзі та в 

звіті касира; 

- дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок; 

- дотримання ліміту наявності готівки в касі; 

- дотримання умов видачі готівки підзвіт на операційні і господарські 

витрати та інші потреби підприємства; 

- своєчасності та повноти оприбуткування грошей; 

- перевірка стану обліку касових операцій [3]. 

Основними документами, які підлягають вивченню під час перевірки 

касових операцій, є касова книга, звіти касира, прибуткові та видаткові касові 

ордери (ПКО, ВКО), журнал реєстрації ПКО, журнал реєстрації ВКО, журнал 

реєстрації депонованих сум, авансові звіти з підтверджуючими документами, 

виправдувальні документи тощо, а також регістри синтетичного обліку і звіти 

(журнал-ордер № 1, відомість до журналу-ордеру № 1а, Головна книга, звіт про 

рух грошових коштів, баланс підприємства). 

Аудит касових операцій за необхідності може починатись із перевірки 

фактичної наявності грошових коштів у касі шляхом проведення інвентаризації 

каси. Інвентаризація каси проводиться в присутності касира і головного 

бухгалтера, в разі наявності кількох кас аудитор опечатує їх, щоб уникнути 

можливості покрити нестачу в одних касах за рахунок грошей інших.  

Під час проведення інвентаризації аудитору необхідно звернути увагу на: 

- наказ керівника підприємства про призначення касира; 
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- наявність договору про повну матеріальну відповідальність касира 

підприємства; 

- умови зберігання готівки в касі; 

- повноту і своєчасність оприбуткування грошових коштів за чеками у 

банку; 

- правильність оформлення прибуткових (ПКО) і видаткових (ВКО) касових 

ордерів та наявність усіх необхідних реквізитів; 

- погашення видаткових і прибуткових ордерів відповідними штампами; 

- правильність виведення арифметичних підсумків у платіжних відомостях, 

визначення депонованих сум, а також розрахунків за видатковими чеками; 

- дотримання ліміту готівки в касі [4]. 

Проводячи інвентаризацію каси, аудитор неодмінно має запропонувати 

касиру дати розписку у тому, що всі прибуткові та видаткові документи на 

грошові кошти включені до звіту касира і на момент інвентаризації каси не 

оприбуткованих і несплачених коштів немає. Підрахунок грошових коштів 

проводиться суцільним способом по кожній купюрі окремо, про що робляться 

записи в покупюрній відомості. Запис і підрахунок коштів проводиться комісією 

і касиром окремо. Причому безпосередній підрахунок купюр робить сам касир, 

комісія не має права брати грошові кошти та перераховувати їх. На підставі 

проведення інвентаризації складається акт інвентаризації каси за формою, що 

визначена додатком 1 до «Положення про порядок ведення касових операцій». У 

разі виявлення нестачі або лишків коштів касир дає письмове пояснення про 

причини таких явищ. Сума виявлених лишків оприбутковується, про що 

виписується ПКО на загальну суму виявлених лишків. Виявлені нестачі 

відносяться на винних осіб. У випадках непогодження касира відшкодувати суму 

нестач подається позов до суду. До позовної заяви додається акт інвентаризації 

готівки в касі, письмове пояснення касира та інші службові розписки, через які 

сталися нестачі готівки в касі. 

Як правило, перевірка каси проводиться не рідше одного разу на квартал 

[5].  
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Висновки та пропозиції. Таким чином, облік касових операцій – це, з 

одного боку, самий простий вид обліку, так як він практично повністю 

регламентований нормативними документами і підприємствам необхідно лише 

їх виконувати, але, з іншого боку, цей вид обліку практично не допускає 

помилок та виправлень, що, у свою чергу, накладає певну відповідальність на 

облікових робітників, відповідальних за ведення даного виду обліку. В свою 

чергу, аудит касових операцій передбачає перевірку операцій підприємства, 

пов’язаних з обігом готівки в процесі здійснення фінансової господарської 

діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства [6]. 
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Постановка проблеми. Органом оперативного контролю спостережної 

ради банку є служба внутрішнього аудиту, яка створюється комерційним 

банком. Діяльність такої служби регулюється основними положеннями  Кодексу 

професійної етики внутрішніх аудиторів. Головним завданням  якого є 

встановлення моральних принципів етики та поведінки внутрішнього аудитора 

для забезпечення гарантії високої якості його роботи, ефективної роботи 

банківської установи, а також підвищення організаційного статусу служби 

внутрішнього аудиту банку. 

Виклад основного матеріалу. Невід'ємною частиною комерційного банку є 

служба внутрішнього аудиту, яка у своїй діяльності керується політикою, 

впровадженою керівництвом банку. Внутрішній аудит в банку здійснюється на 

підставі Положення про службу внутрішнього аудиту банку, яке розробляється 

кожним банком самостійно з дотриманням вимог Національного банку України 

та специфіки діяльності самого банку. 

Перед службою внутрішнього аудиту поставлені такі цілі: 

- оцінити ефективність системи внутрішнього контролю та загальний рівень 

виконання операцій у банку; 

- дотримуватися  стратегічного плану банку;   

  - надавати  консультативні послуги в процесі планування, на стадії 

розроблення та впровадження нових продуктів, процесів, систем; 

-  знаходити недоліки та звертає увагу керівництва банку на ті напрями 

діяльності банку, які не відповідають політиці банку, стандартам галузі, 

нормативним документам та законодавству; 

- координувати діяльність аудиторів з діяльністю відділів щодо контролю 

законності банківських операцій, що сприяє більшій ефективності та 

результативності перевірок, здійснюваних як першими, так і другими; 

- координувати діяльність внутрішніх аудиторів та незалежних бухгалтерів 

для забезпечення оптимальних умов, за яких останні можуть покладатися на 

службу внутрішнього аудиту та уникати дублювання зусиль; 

- інформувати спостережну раду про будь-які значні недоліки та ризики. 
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Структура служби залежить від кількості філій банку, їхньої величини і 

географічного розташування. У разі потреби відділи або підрозділи 

внутрішнього аудиту можуть створюватися у всіх або окремих філіях банку. 

Схема структури відділу внутрішнього аудиту, може варіювати залежно від 

специфіки конкретної банківської установи. Приклад приблизної структури 

відділу внутрішнього аудиту подано на рис. 1.[1,с.256]. 

 

 

Рис. 1. Типова структура служби внутрішнього аудиту 

 комерційного банку 

Задля ефективного виконання поставлених цілей та збереження структури 

для кожної служби комерційного банку розроблений свій Кодекс професійної 

етики внутрішніх аудиторів банківських установ, який встановлює правила 

поведінки та принципи етики, яких має дотримуватися внутрішній аудитор 

банківської установи [3,c.325-326]. 

Основними складовими вище згаданого  Кодексу є наступні моральні 

принципи етики внутрішнього аудитора, які наведені в таблиці 1.[4]. 

Таким чином, внутрішній  аудитор на високому професійному рівні має 

виконувати свої службові обов'язки, планувати роботу, своєчасно та якісно 

виконувати поставлені перед ним завдання, виявляти ініціативу та утримуватися 

від дій, що можуть дискредитувати його.  

Висновки і пропозиції. Служба внутрішнього аудиту,  хоча і не гарантує 

стабільність банку, є  важливим інструментом контролю, що використовується 

керівництвом кредитної установи для оцінки ефективності діяльності кожного 

окремого структурного підрозділу. 
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 Таблиця1 

Моральні принципи етики внутрішнього аудитора 

Принципи Значення 

Чесності На чесності, що є головним принципом моральної етики внутрішнього 

аудитора, ґрунтується довіра до думки аудитора. Внутрішній аудитор 

має виконувати свої службові обов'язки чесно та неупереджено. 

Об'єктивності а) Внутрішній аудитор має продемонструвати найвищий рівень 

професійної об'єктивності під час виконання своїх службових обов'язків 

у процесі збирання, оцінювання і надання інформації про діяльність 

банку, яку перевіряє. Він повинен зважено оцінювати всі обставини, 

ставитися до справи неупереджено та не допускати того, щоб особиста 

упередженість або тиск зі сторони могли позначитися на об'єктивності 

його оцінок та висновків. 

б) Об'єктивною основою для висновків, рекомендацій внутрішнього 

аудитора може бути тільки достатній обсяг інформації, а не 

упередженість або конфлікт інтересів. 

Конфіденційності а) Внутрішній аудитор під час виконання своїх службових обов'язків має 

доступ до інформації про діяльність банку і зобов'язаний дотримуватися 

її конфіденційності. 

б) Внутрішній аудитор несе відповідальність за несанкціоноване 

розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці й не 

має права використовувати її у власних інтересах та розкривати без 

відповідного на це дозволу керівництва банку, крім випадків, коли цього 

вимагає законодавство України. 

Компетентності а) Професійна компетентність внутрішнього аудитора вимагає наявності 

в нього повної вищої фінансово-економічної освіти, здобутої в 

навчальному закладі України, що має державну акредитацію, або в 

навчальному закладі іноземної держави, дипломи якого мають 

юридичну силу в Україні. Внутрішній аудитор використовує необхідні 

знання, навички і досвід роботи під час здійснення внутрішнього аудиту. 

б) Внутрішній аудитор бере на себе лише ті зобов'язання, для виконання 

яких володіє достатніми професійними знаннями, навичками і 

практичним досвідом. 

в) Внутрішній аудитор проводить внутрішній аудит відповідно до 

професійних стандартів, зазначених у Методичних вказівках щодо 

застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України, 

затверджених постановою Правління Національного банку України від 

20 липня 1999 р. № 358, та вимог Положення про організацію 

внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 20 березня 1998 

р. № 114. 

 

Тому для виконання покладених на неї функціональних обов'язків, служба 

повинна бути укомплектована висококваліфікованими кадрами та користуватися 

підтримкою правління і ради банку. Це дасть змогу: підвищити 
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конкурентоспроможність українських банків на національному та зарубіжному 

ринках та вдосконалити процес внутрішнього аудиту у комерційних банках. 
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Анотація. Висвітлено проблеми та перспективи розвитку системи електронних 

платежів в Україні. Подано та проаналізовано основні показники діяльності СЕП. 

Ключові слова: система електронних платежів, моделі СЕП. 

Постановка проблеми. Одним із важливих елементів сучасної банківської 

діяльності є система міжбанківських розрахунків, які призначені для здійснення 

платіжних трансакцій між банками, обумовлених здійсненням платежів їх 

клієнтів, або власних зобов’язань одного банку перед іншими. Проте, розвиток 

системи електронних платежів в Україні стримується внаслідок нестійкого та 

критичного розвитку банківських відносин в умовах фінансової кризи. 

Виклад основного матеріалу. Нормативною засадою системи електронних 

платежів є Інструкція «Про міжбанківський переказ коштів в Україні в 

національній валюті», затверджена постановою Правління Національного банку 

України від 15.06.2008 № 165. Відповідно, система електронних платежів НБУ – 

це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків в 
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електронній формі між банківськими установами (та їх філіями) як за 

дорученням клієнтів, так і за зобов’язаннями банків один перед одним на 

території України [1]. 

Система електронних платежів в нашій країні стрімко розвивається. Станом 

на 1 січня 2013 року учасниками СЕП були 486 установ. Детальніший склад цих 

установ подано на рисунку. 

 

Рис. Учасники СЕП, станом на 1 січня 2013 року*. 

* Джерело: Офіційний сайт НБУ [2] 

Офіційна статистика НБУ свідчить, що у 2012 році учасниками СЕП 

здійснено 335 499 тис. початкових платежів та надіслано електронних 

розрахункових повідомлень на суму 11 723 088 млн. грн., що більше на 1 % за 

кількістю та на 14 % за сумою порівняно з 2011 роком. 

Переважна більшість початкових платежів і електронних розрахункових 

повідомлень була надіслана до СЕП банками України – 310 042 тис. документів 

(92 % від їх загальної кількості). 

У звітному році частка початкових платежів за сумою платежу до 1 тис. грн. 

становила 64 % від загальної кількості початкових платежів. Сума цих 

трансакцій становила лише 0,53 % від загальної суми проведених через СЕП 

початкових платежів за цей період. 

Учасники системи, ураховуючи свої потреби, самостійно вирішують те, 

працювати їм за окремим чи консолідованим кореспондентським рахунком. За 

цією ознакою розрізняють такі моделі СЕП: 

Модель 1. Консолідований кореспондентський рахунок обласної дирекції з 

відкриттям технічних рахунків філіям. Обласна дирекція має консолідований 
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кореспондентський рахунок у територіальному управлінні НБУ, на відміну від її 

філій. Обласна дирекція має змогу протягом операційного дня встановлювати 

ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, а також отримувати від 

СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу. 

Модель 2. Консолідований кореспондентський рахунок обласної дирекції 

без відкриття технічних рахунків філіям. Обласна дирекція має власну 

внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС) для обслуговування 

міжбанківських розрахунків філій. Філії обласної дирекції мають електронні 

ідентифікатори та коди банків, але не мають програмно-технічних комплексів 

для виходу в СЕП.  

Модель 3. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку 

без відкриття технічних рахунків філіям. Комерційний банк має консолідований 

кореспондентський рахунок у територіальному управлінні НБУ. Філії банку 

можуть бути розташованими в різних адміністративно-територіальних одиницях, 

але не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях 

НБУ. Комерційний банк має власну ВПС для обслуговування міжбанківських 

розрахунків філій. 

Модель 4. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку 

з відкриттям технічних рахунків філіям. Комерційний банк має консолідований 

кореспондентський рахунок у територіальному управлінні НБУ. Його філії 

можуть бути розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, 

але не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях 

НБУ. 

Модель 5. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку 

з відкриттям технічних рахунків обласним дирекціям.  

Модель 6. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку 

з відкриттям технічних рахунків обласним дирекціям та їх філіям. 

Модель 7. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку 

з відкриттям технічних рахунків філіям. Характерною рисою моделі є те, що 
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комерційний банк має змогу динамічно обмежувати повноваження філій щодо 

виконання розрахункових та інших операцій [3, с. 125-127]. 

Найбільшим попитом серед учасників СЕП користувалася третя модель 

обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, за якою 

юридична особа має консолідований кореспондентський рахунок і 

внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему, яка забезпечує проведення 

переказу коштів між філіями банку та взаємодію із СЕП для здійснення 

міжбанківського переказу коштів філіями банку. 

У 2012 році учасники СЕП, які працювали за цією моделлю, здійснили 173 

781 тис. початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень, що 

становить 52 % від їх загальної кількості. 

Одним із важливих показників функціонування системи електронних 

платежів є обсяг середньодобової виконаної роботи. Порівняльна таблиця 1 

обсягу роботи за 2010 і 2012 рік подана нижче. 

Таблиця 1 

Середньодобовий обсяг роботи СЕП за 2010/2012 рр.* 

Режим 
функціону

вання 

СЕП 

2010 2012 

Відхилення 

Середньодобова 
кількість платежів 

(тис. шт) 

Середньодобова сума 

платежів (млн. грн.) 

Середнь

одобова 

кількість 
платежів 

(тис. шт) 

Середнь

одобова 
сума 

платежів 

(млн. 
грн.) 

Середнь

одобова 

кількість 
платежів 

(тис. шт) 

Середньо-

добова 

сума 
платежів 

(млн. грн.) 

тис. шт. % 
млн. 

грн 
% 

Файловий 1341,0 28334,0 1339,0 36345,0 -2 99,9 8011,0 128,3 

Реального 

часу 

1,06 3174,5 3,0 10547,0 1,94 У 2,8 

р. 

7372,5 У 3,3 р. 

Усього 1342,06 31508,5 1342,0 46892,0 -0,06 99,9 15383,5 148,8 

*Джерело: [2; 4] 
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Як бачимо із табл. кількість електронних платежів банками України суттєво 

не зросла, проте зріс їхній обсяг.  

Однак, незважаючи на зростання ефективності СЕП, ще залишилися певні 

недоліки: 

- відсутність контролю системи електронний платежів; 

- низький рівень нормативного та інформаційного забезпечення учасників 

системи електронних платежів, що за відсутності відповідних законів з питань 

захисту прав та інтересів власників платіжних засобів, що призводить до 

можливості тіньових фінансових операцій в системі фінансових операцій; 

- відсутність організаційних та фінансових механізмів, дія яких має 

забезпечувати прозоре та справедливе ціноутворення на послуги [5, с. 78]. 

Негативність дії зазначених факторів проявляються в тому, що сучасний 

стан системи електронних платежів не може розвиватися відповідно до реальних 

потреб учасників платіжної системи в умовах фінансової кризи. 

Висновки та пропозиції. Проблеми перспективного розвитку системи 

електронних платежів, над якими слід працювати сьогодні, стосуються 

передусім удосконалення законодавчих і нормативних вимог, які мають стати 

доступними і зрозумілими споживачам. Також необхідно посилити вимоги до 

прозорості цін на послуги, а також відповідальність провайдерів, якими є банки і 

небанківські установи, за дії їхніх агентів 

Таким чином, для подальшого успішного розвитку національного 

карткового ринку необхідно впровадити концепцію єдиного національного 

платіжного простору з пріоритетом вітчизняних правил щодо всіх 

внутрідержавних операцій за платіжними картками.  
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Постановка проблеми. Аудиторська діяльність в Україні почала 

розвиватися разом із переходом України до ринкових відносин. Впровадження 

аудиту як нової форми фінансово-економічного контролю було закріплено 

законодавством України. 

Постановою Правління Національного банку України від 20 березня    1998 

р. № 114 затверджено "Положення про організацію внутрішнього аудиту в 

комерційних банках України". Воно визначило систему аудиторської діяльності 

у банках та регламентувало порядок створення та організації роботи служби 

внутрішнього аудиту в банках України. 

Служба внутрішнього аудиту є невід'ємною частиною банку і у своїй 

діяльності керується політикою, впровадженою керівництвом банку. Службою 

внутрішнього аудиту керує керівник. Функціональна відповідальність перед 

спостережною радою банку та підпорядкованість їй забезпечують службі 

внутрішнього аудиту незалежність та об'єктивність[1]. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vnbu/2011_3/2011_03_23.pdf
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Внутрішній аудит банку – це незалежна експертна діяльність аудиторської 

служби банку для перевірки і оцінки адекватності та ефективності системи 

внутрішнього контролю та якості виконання посадових обов'язків 

співробітниками банку. Внутрішній аудит передбачає отримання в 

документальній формі процедур і опису методів, які застосовуються банком для 

здійснення внутрішнього контролю. 

Внутрішній аудит є однією з форм внутрішнього фінансово-господарського 

контролю діяльності банку. 

Якщо внутрішньогосподарський контроль безперервний, здійснюється 

всіма організаційними, економічними і технічними службами і при цьому 

охоплює всі підрозділи фінансово-господарської діяльності банківської 

установи, то внутрішній аудит здійснюється періодично і тільки спеціалістами-

аудиторами [2]. 

Основна мета внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту) - поточний 

(оперативний) контроль за дотриманням чинного законодавства, збереженням 

грошової маси, правильністю банківських і господарських операцій. 

Завданням його є функції запобіжного, оперативного, післяопераційного і 

стратегічного видів фінансово-господарського контролю, що особливо важливо 

в умовах недосконалості законодавчої бази з оподаткування. 

У комерційних банках внутрішній контроль за веденням касових і емісійних 

операцій, дотриманням касово-емісійної дисципліни, інкасацією грошового 

виторгу, забезпеченням збереження власності, здійсненням операцій з іноземною 

валютою, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням організовує і 

здійснює головний бухгалтер із залученням операційного, валютного та інших 

структурних підрозділів банку.  

Обов'язком внутрішніх аудиторів є перевірка системи контролю, яка 

скерована на розробку політики банку в межах чинного законодавства для 

досягнення його програмних цілей, а також оцінки економічності й ефективності 

операцій банку. Для цього внутрішній аудит вивчає систему контролю за 

активами і пасивами банку, аналізує ситуації ризику і заходи щодо запобігання 
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банкрутства, варіанти інвестиційної політики банку, форми впровадження 

найбільш економічно доцільних нетрадиційних послуг (лізингових, 

факторингових і трастових) [3]. 

Враховуючи запобіжну і стратегічну роль внутрішньо-банківського аудиту, 

а також його загально визначені принципи, що ґрунтуються на практиці, можна 

виділити такі найважливіші функції: 

– перевірка достовірності обліку надходження, використання, вибуття та 

нарахування зношення (з віднесенням його за напрямками цільового 

призначення) основних засобів та нематеріальних активів; достовірність 

розмежування за вартістю таких засобів праці, як малоцінні та швидкозношувані 

предмети та основні засоби; 

– перевірка достовірності й правильності відображення в обліку різних 

видів господарських матеріалів і малоцінних предметів; 

– правильність і законність касових операцій; 

– дотримання правил виконання валютних операцій; 

– законність і достовірність відображення в обліку і звітності кредитних та 

розрахункових операцій; 

– правильність відображення в обліку і звітності цінних паперів, у тому 

числі боргових, для перепродажу, інвестиційних; 

– достовірність і правильність відображення в обліку і звітності грошових 

коштів на розрахункових, поточних, депозитних, вкладних, кредитних та інших 

рахунках; 

– достовірність віднесення витрат за рахунок собівартості чи власного 

прибутку, що залишається в розпорядженні банку; 

– правильність нарахування та використання коштів на рекламні та 

представницькі витрати; 

– перевірка повноти, правильності й достовірності відображення в обліку 

доходів та фінансових результатів; 

– правильність відрахувань у різні бюджетні та позабюджетні фонди; 

– правильність нарахування і сплати всіх видів податків; 
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– всебічний аналіз фінансових операцій; активів (доходних і недоходних), 

пасивів (власних і залучених), доходів і витрат, прибутків (збитків), 

рентабельності та дотримання відповідних нормативів. 

За наслідками внутрішнього аудиту кожного об'єкта здійснюються як 

запобіжні заходи щодо виправлення обліку «невірно», з порушенням чинних 

державних законодавчих і нормативних актів, відображення операцій, так і 

орієнтування цих операцій на стратегічно більш економічно ефективні. 

Висновки і пропозиції. У сфері банківської діяльності точиться постійна 

конкурентна боротьба не стільки і не лише за кількість клієнтів, а й за подальше 

нарощування видів і обсягів послуг для задоволення попиту користувачів цих 

послуг. У конкурентній боротьбі важливим засобом є внутрішній аудит, який 

допомагає утриматися на ринку. Який активізує контроль за дотриманням 

чинного законодавства, збереженням грошової маси, правильністю банківських і 

господарських операцій [4]. 
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Анотація: Розкрито суть поняття овердрафт як  форми короткострокового кредиту, 

висвітлено механізм здійснення овердрафту для українських підприємств, вказано переваги 

овердрафту над іншими видами кредитування.  
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Постановка проблеми.  В умовах ринку неминуче банки висуваються в 

число основних, ключових елементів економічного регулювання. У цьому плані 

особливу роль відіграють кредити, перетворюючись, власне кажучи, у єдине 

джерело, що поставляє народне господарство додатковими грошовими 

ресурсами.  Саме овердрафт,  є найбільш розповсюдженою серед підприємств 

формою короткострокового кредитування, оскільки при виникненні негайної 

потреби він може надаватись автоматично. Актуальність даної роботи полягає в 

подальшому дослідженні овердрафту, як одного з поширених видів кредиту на 

сьогодні, від якого залежить стабільність фінансово-господарської діяльності 

підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Овердрафтом (англ. overdraft — 

перевищення кредиту) — називають кредитування банком розрахункового 

рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі або 

відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника коштів [1]. В 

такому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто 

автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів.   

Форма кредиту «овердрафт» вперше виникла в Англії і нині практикується в 

більшості розвинених країн. 

Овердрафт обслуговується за такою схемою: якщо сума платежу, 

зазначена у платіжному документі клієнта, перевищує залишок коштів на 

розрахунковому рахунку, різниці (дебетове сальдо) автоматично оплачується 

банком за рахунок кредиту але в межах невикористаного ліміту. Якщо сума 

платежу перевищує залишок ліміту, плата банком не здійснюється. Ліміт 

овердрафту зазвичай обмежується сумою, не перевищуючи 30% від місячного 

надходження доходу реалізації продукції на поточний рахунок в банку[3].  

На погашення заборгованості при овердрафті спрямовуються всі суми,що 

зараховуються на поточний рахунок клієнта. Як наслідок,обсяг кредиту 

змінюється в міру надходження коштів,що відрізняє овердрафт від звичайного 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
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кредиту. Проценти стягуються за узгодженими або діючими ставками. Для 

окремих зарубіжних банків,які мають відкритий  рахунок тривалий 

час,овердрафт може надаватися безкоштовно.  

    Переваги овердрафту: 

 швидкість проведення платежів; 

 надається без застави, тож відсутні витрати, пов’язані з оформленням 

заставного майна; 

 не передбачає перевірки цільового використання, а отже платежі 

можуть здійснюватися на власний розсуд позичальника; 

 погашається автоматично — за рахунок щоденних надходжень; 

 у разі погашення овердрафту в день, коли виникла заборгованість, 

відсотки за користування кредитними коштами не сплачуються взагалі. 

 постійне і поновлюване джерело позикових коштів 

 автоматичне регулювання потреби в обігових коштах на рахунку 

підприємства. 

 Проте, як і в кожного кредиту,овердрафт має і негативні сторони -  при  

вчасному непогашенні овердрафту штрафи досить значні, навіть на дрібну суму. 

Тому для багатьох клієнтів овердрафт стає ще однією статтею витрат. Також, 

така форма кредитування є не дуже зручною для фінансування капіталовкладень, 

наприклад з метою придбання нерухомості чи транспортного засобу. Грошові 

кошти для подібних потреб краще залучати використовуючи позичкові рахунки, 

графік погашення позичених коштів за якими більш підходить для такої мети. 

  На нашу думку,овердрафт – найпростіший вид нецільового банківського 

короткострокового кредиту. Для підприємства овердрафт вигідний, насамперед, 

тим, що у будь-який момент за рахунок банку, воно може поповнити свої обігові 

кошти, яких бракує для проведення розрахунків. Тобто, завдяки овердрафту, 

підприємство отримує можливість належним чином працювати та здійснювати 

необхідні платежі навіть за тимчасової відсутності коштів на рахунку. Це є 

важливим, зокрема, для своєчасної сплати податкових зобов’язань, виплати 

заробітної плати, розрахунків з контрагентами. 
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Висновки і пропозиції. Овердрафт – це один із найоптимальніших і 

найвагоміших елементів у фінансуванні підприємства, від якого залежить стан 

господарської діяльності. Даний вид кредитування являється резервним проте 

оптимальним варіантом для українських підприємств, оскільки забезпечує 

нормальну діяльність підприємства і стабільне фінансове забезпечення 

господарської діяльності. Правильна організація процесу операцій на поточних 

банківських рахунках, розробка ефективної та гнучкої системи управління 

поточно-рахунковими операціями виступають основою фінансової стабільності і 

ринкової стійкості комерційних банків. 
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Постановка проблеми. В умовах формування ринкових відносин та 

різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій 

управління процесом виробництва, що викликало потребу створення 

госпрозрахункових органів фінансового контролю, тобто аудиту. Практика 

http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2009&st=400
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підтверджує, що найкращим на сьогодні інструментом ринкових перебудов 

діяльності комерційної організації є впровадження системи аудиту. У нашій 

країні аудит здійснює перші кроки на прикладі комерційних банків, фінансових 

установ, відкритих акціонерних товариств [1].  

 Виклад основного матеріалу. У світовій практиці аудит набув значного 

поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість 

комерційного банку в особі його власників (акціонерів), держави в особі 

податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та 

достовірності обліку і звітності. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого 

функціонування економіки кожної країни. 

Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керівними 

структурами, що представляють інтереси власників, державного контролю уже 

було недостатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало 

поштовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. 

лат. ашііо — той, що вислуховує), тобто такого, що вислуховує звіти посадових 

осіб. Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні — суду, арбітражу, які 

відстоювали справедливість [2]. 

За визначенням Роя Доджа, "аудит — це захоплюючий предмет; шкода 

тільки, що великий обсяг офіційних публікацій його ускладнив. Аудитор не 

повинен бути детективом або заздалегідь бути упевненим, що щось неправильно. 

Він не відповідає за недбалість відповідального керівника, який передав йому 

інформацію за відсутності підозрілих обставин". Аудитор — надзвичайно цікава 

і популярна професія. Відомо, що пальма першості з питань обліку належить 

Італії; а з аудиту — Англії, де було створено інститут контролерів (аудиторів). 

Його основна мета — гарантування фінансової звітності [3]. 

Зарубіжний досвід показує, що аудит є обов'язковим атрибутом економіки 

будь-якої країни. Розвиток аудиту в Україні почався після прийняття Закону 

"Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. [4]. Однак, на жаль, аудит в 

Україні ще не набув широкого впровадження. Тому в період становлення 

ринкових відносин слід старанно аналізувати зарубіжний досвід і застосовувати 
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його на практиці з урахуванням конкретних національних інтересів. 

Обов'язковий аудит в Україні було проведено за 1994, 1995 рр. всіма суб'єктами 

підприємницької та комерційної діяльності. Це певною мірою позитивно 

вплинуло на вирішення проблеми адаптації аудиторства в Україні. Однак, 

починаючи з 1996 р., проведення обов'язкового аудиту було скасовано на 

більшості суб'єктів господарювання. 

До проблемних питань аудиту слід віднести: 

 • недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 

 • брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

 • недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси — і 

неосвоєний ринок аудиторських послуг; 

 • відсутність типових форм документів з аудиту;  

 • відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту 

тощо. 

  Разом із тим впровадження аудиту має в цілому для держави істотні 

переваги порівняно з іншими формами 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; 

 • незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що 

сприяє підвищенню якості перевірок; 

 • можливість вибору аудитора замовником тощо. 

Банк – кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і 

капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги фінансового характеру. 

Крім того, у портфелі банку, власних ресурсів є незначна кількість. Ресурси 

банку – сукупність засобів, що знаходяться у розпорядженні банку і 

використовуються ним для кредитних та інших активних операцій. Тобто, 

основну частину ресурсів, якими володіє існуючий банк, складають депозитні 

вклади фізичних та юридичних осіб і кредити від Національного банку та інших 
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кредиторів. Саме через такий розклад речей можна обґрунтувати необхідність 

проведення щорічного аудиту, оскільки банк, приймаючи чужі кошти, повинен 

забезпечити не тільки їх надійне збереження, але й забезпечити належне 

примноження у вигляді відсотків. 

Банківський аудит поділяється на внутрішній і зовнішній. Згідно 

Положення про організацію внутрішнього аудиту банку, внутрішній аудит – це 

незалежна експертна діяльність аудиторської служби для перевірки і оцінки 

адекватності й ефективності системи внутрішнього контролю та якості 

виконання призначених обов’язків співробітниками банку. Внутрішній аудит 

передбачає отримання в документальній формі процедур і опису методів, які 

використовуються банком для здійснення внутрішнього контролю [5]. 

 Зовнішній аудит у комерційному банку проводиться на замовлення його 

керівників, акціонерів чи інших осіб, згідно національного законодавства. 

Крім внутрішнього і зовнішнього аудиту в банках виділяють ще такі види 

контролю [6]:  

– державний; 

– відомчий; 

– внутрішньобанківський; 

– бухгалтерський; 

– адміністративний. 

Основною метою банківського нагляду є процедури перевірки і 

регулювання банківської діяльності для підвищення її ефективності і безпеки, а 

також захист інтересів дрібних вкладників від шахрайства та підтримання 

стабільності банківських установ шляхом усунення «системних ризиків». 

Сутність їх полягає в тому, що банкрутство хоча б одного банку може 

спричинити банкрутства інших банків і навіть втрату довіри до всієї банківської 

системи. 

Висновки і пропозиції. Отже, оцінюючи нинішнє законодавство в Україні 

щодо контролю за діяльністю банківських установ, можна з впевненістю 

стверджувати, що система контролю достатньо розвинена, оскільки має 
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багатоступеневу систему аудиторських перевірок: це і система внутрішнього 

аудиту, і обов’язковість проведення зовнішнього аудиту, а також звітування 

перед Національним банком (двічі на рік). Щодо слабких сторін проведення 

аудиту в банках, то тут можна виділити приховання важливих фактів 

операційної чи іншої діяльності перед зовнішнім аудитором чи інвестором з 

боку керівників чи акціонерів банку. Таке трапляється рідко, оскільки може 

потягнути за собою значні санкції з боку НБУ. Слабкі сторони можна пояснити 

частими спекулятивними операціями банків, особливо малих банків, з метою 

одержання більших прибутків, чи кращого закріплення на ринку. 

Головним показником якості аудиту виступає професіоналізм аудитора, 

його вміння ефективно організувати роботу, і відповідно вартість незалежного 

аудиту буде зростати. До зростання вартості обов'язкового аудиту зовсім не 

готові комерційні організації та установи, які недооцінюють роль та 

відповідальність незалежного аудитора. Відповідальність професійного аудитора 

не зводиться лише до задоволення потреб окремого клієнта [6].  
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Анотація. В статті досліджено проблеми розвитку депозитних операцій для 

формування ресурсної бази комерційного банку та зазначено специфічні якості існуючих 

депозитних інструментів. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності депозитного 

обслуговування клієнтів через оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів, що ґрунтуються на 

використанні збалансованої  системи показників. 

  Ключові слова: депозити, депозитні операції. 

  Постановка проблеми: В сучасних економічних умовах проблема 

формування ресурсів набуває першочергового значення. Тепер для успішного 

функціонування та розширення діяльності банківської установи недостатньо 

залучити кошти за нижчою ціною, а розміщувати за вищою, для цього необхідно 

створювати ефективну систему управління банківською діяльністю. 

Виклад основного матеріалу. Масштаби діяльності  банків, які 

визначаються об'єктом його активних операцій, залежать від обсягу ресурсів, 

якими вони володіють. Більшість ресурсів комерційного банку сьогодні 

формуються завдяки  залученню коштів, в яких можна виділити кошти клієнтів, 

більшу частину яких складають депозити, та пасиви в управлінні (отримані 

банком кредити, виставлені на грошовий ринок довгострокові зобов'язання та 

ін.). Саме депозитні внески, відіграють важливу роль у формуванні ресурсної 

бази банку, і слугують мірилом довіри та визнання діяльності банку 

вкладниками. 

Проблеми розвитку депозитних операцій для формування ресурсної бази 

комерційного банку аналізували у своїх працях А.М. Мороза, Дмитрієва О.А., 

Миллер Р. та інші. 

Депозити по умовам отримання, як  фізичних так і юридичних осіб 

поділяються на: депозити на вимогу ( зобов'язання, які не мають конкретного 
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терміну); строкові депозити (клієнт отримує кошти при настанні завчасно 

оговорених умов). 

Депозити на вимогу найбільш ліквідні. Основними недоліками депозитів на 

вимогу є: 1) для власників - низька депозитна ставка; 2) для банків – 

необхідність створення більшого оперативного резерву для підтримання 

ліквідності. 

Строкові депозитні рахунки мають чітко встановлений строк, по таким 

депозитам виплачується фіксований процент і, як правило, існують обмеження 

по достроковому вилученню коштів. Перевагою строкових депозитів для 

клієнтів є отримання високого процента, а для банків – можливість підтримання 

ліквідності з меншим оперативним резервом. Недолік строкових депозитів для 

клієнтів – низька ліквідність і неможливість вільно користуватися коштами, на 

депозиті. 

Довгострокові депозити вигідні банкам тим, що вони, як правило, мають 

значну часову тривалість і, відповідно, можуть слугувати джерелом 

довгострокових вкладень. 

Недоліки довгострокових вкладів для банків полягають в наступному: 1) 

необхідність виплати підвищених процентів по вкладах і зниження, таким чином 

банківської маржі; 2) вплив різних факторів на депозити (політичні, економічні), 

що збільшує загрозу відтоку коштів з таких рахунків і відповідно зменшення 

ліквідності банків; 3) нездатність банка формувати такі ресурси на постійній 

основі. 

У сучасних умовах всі комерційні банки повинні дотримуватись головних 

принципів депозитних операцій: 

- депозитні операції повинні сприяти отриманню прибутку або створювати 

умови для його отримання в майбутньому; 

- депозитні операції повинні бути різноманітні і здійснюватись з різними 

суб'єктами;  

- особливу увагу в процеси організації депозитних операцій варто приділяти 

терміновим вкладам; 
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- повинен дотримуватись взаємозв'язок і погодженість між депозитними і 

кредитними операціями по строкам і сумам депозитів і кредитів; 

- організовуючи депозитні і кредитні операції, банк повинен намагатись 

мінімізувати свої вільні ресурси; 

- банк повинен розвивати банківські послуги, що сприятимуть збільшенню 

депозитних ресурсів. 

Аналіз ефективності банківських операцій дозволяє визначити рівень витрат 

або ступінь використання ресурсів. Після розрахунку показників ефективності 

операцій комерційного банку проводиться аналіз їх темпів росту і порівняння їх 

з темпом ринкових ставок по відповідним фінансовим інструментам, а також з 

темпами росту інфляції. При аналізі  витрат банку на власну діяльність 

проводиться додатковий порівняльний аналіз темпів росту даних витрат з 

темпами росту прибутку і банківського капіталу, що дозволяє оцінювати 

адекватність розміру витрат на власну діяльність її масштабу. Також для оцінки 

ефективності витрат на розвиток депозитних операцій оцінюється ефективність 

роботи працівників банку на основі коефіцієнтів, які визначають середні 

показники на одного працівника. 

В умовах боротьби комерційних банків за клієнта, а відтак за якість 

обслуговування, постає потреба у використанні комбінованої системи оцінки 

ефективності банківських операцій. Для оцінки ефективності депозитних 

операцій банку, а паралельно і визначення потенціалу їх розвитку пропонується 

використати систему збалансованих показників, розроблену вченими Р. 

Капланом та Д. Нортоном. 

Збалансовані показники слід використовувати як засіб формування і 

розповсюдження бізнес-стратегії, а також як допомогу в створенні взаємозв'язку 

між індивідуальними, внутрікорпоративними ініціативами для досягнення 

загальної цілі.  

Більшість банків концентрують свою увагу на удосконаленні існуючих 

операційних процесів, що за сучасних умов є звуженим розумінням досягнення 

конкурентних переваг. Для підвищення ефективності депозитних послуг 
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комерційного банку необхідно застосовувати не тільки цінові методи ( зміна 

депозитних ставок), програма лояльності та інше, а й методи оптимізації 

процедур депозитного обслуговування клієнтів, з точки зору забезпечення 

клієнта необхідною інформацією або послугою на кожному етапі формуванні 

кінцевого продукту – задоволення потреби споживача. 

Таким чином, можна зробити висновки,  що в статті досліджено проблеми 

розвитку депозитних операцій для формування ресурсної базі комерційного 

банку та зазначено специфічні якості існуючих депозитних інструментів. 

Визначено місце депозитних операцій у сукупній діяльності банку та розкрито 

роль депозитної політики комерційного банку в структурі механізму 

банківського менеджменту. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності 

депозитного обслуговування клієнтів через оптимізацію внутрішніх бізнес-

процесів, що ґрунтуються на використанні балансової  системи показників. 
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Анотація. У статті визначено необхідність власного капіталу банку як основного 

елемента ефективної діяльності банку. Встановлено,що основною проблемою  банківського 

сектору є обмеженість джерел формування банками капіталу, що спонукає банкірів до 

постійного пошуку способів нарощення власного банківського капіталу, додаткових інновацій, 

підвищення якості банківських продуктів. 
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Постановка проблеми. В умовах загострення конкуренції на вітчизняному 

ринку банківських послуг збільшення власного капіталу – це один із 

найважливіших внутрішніх факторів впливу на ринкові перспективи банківської 

установи. Саме величина власного банківського капіталу є головним критерієм 

під час оцінки суспільством міцності, надійності та масштабності банку в 

конкурентних умовах розвитку ринку. Тому в сучасних умовах капітал банку є 

не лише одним з найважливіших інструментів регулювання довгострокової 

стійкості, а й конкурентоспроможності банку. Практика останніх років засвідчує, 

що довіра клієнтів до банку є надзвичайно важливим елементом при здійсненні 

ними будь-якої операції. Найбільшу увагу при виборі банку надають його історії, 

розміру капіталу, спроможності виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. 

Виклад основного матеріалу. Вагомою складовою банківських ресурсів є 

банківський капітал, який характеризує фінансову стійкість як окремого банку, 

так і банківської системи загалом. Розмір власного капіталу є важливим 

фактором забезпечення надійності функціонування банку і повинен перебувати 

під контролем органів, що регулюють діяльність банківських установ. Однією з 

вимог, яку висуває НБУ до комерційних банків, є підвищення рівня капіталізації, 

що сприяє збільшенню рівня фінансової стабільності і надійності банківської 

системи України. 

Розвиток банківської системи, її фінансової стійкості, надійності та безпеки, 

спрямований на подальший аналіз достатньої величини капіталу банку, що 

сприятиме стабільному функціонуванню і нейтралізації різноманітних ризиків. 

Власний капітал компенсує можливі втрати від ризикової діяльності, тим самим 

створюючи основу для підтримки довіри до банку з боку вкладників, обумовлює 

кредитоспроможність банку [3, c.3]. 

Проблемам достатності капіталу банківської системи України значну увагу 

було приділено у наукових працях А.Мороза, М.Савлука, В.Капран, 

О.Васюренка та ін. Проте в умовах фінансової нестабільності, особлива увага 

повинна бути надана аналізу рівня капіталізації банківської системи України. 
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У вузькому розумінні, ресурсне забезпечення банківської системи України 

можна окреслити як сукупність сформованих фінансових ресурсів для виконання 

банківськими установами їх функцій. Основними джерелами ресурсного 

забезпечення є власний капітал і залучені кошти суб’єктів господарської 

діяльності та фізичних осіб. 

У науковій літературі визначено, що власний капітал банку – це спеціально 

створені фонди та резерви, які використовуються банком протягом усього 

періоду його функціонування і призначені для поглинання можливих збитків та 

забезпечення економічної стабільності банку [1, с.274].  

Зростання власного капіталу банків в період 2010-2012 рр. подано на рис.1 

 

 

Рис.1. Зростання власного капіталу банків в період 2010-2012 рр. 

 

Як видно з рис.1.1. станом на 01.01.2012р. власний капітал банків 

складав 162,0 млрд. грн. У порівнянні з 01.01.2011р. даний показник зріс на 20,3 

млрд. грн. За 2010 р. темп зростання власного капіталу банків України знизився 

до 115,17, що стало наслідком фінансової кризи. Зростання даного показника 

свідчить про поступове пожвавлення економіки. 

Світовий банк підтримує Україну щодо розвитку сучасного та 

конкурентоздатного банківського сектора. Незалежно від форми власності, 
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банки повинні бути адекватно капіталізовані. Банки, що не відповідають 

вимогам по капіталу, слід або фінансово оздоровлювати, або виводити з ринку, 

оскільки підтримка адекватно капіталізованої банківської системи є гарантією 

того, що банки конкурентоздатні та можуть надавати свої послуги клієнтам 

дешевше [3]. Світовий банк вважає, що Україна має значний середньостроковий 

потенціал,саме за рахунок цього Україна може швидко пристосуватися до 

зовнішніх дестабілізуючих факторів, перейти на рейки стійкого, 

зовнішньозорієнтованого розвитку і створити всі передумови, аби наздогнати 

країни, які далеко вперед просунулися шляхом  реформ. 

Висновки і пропозиції. Отже, капітал банку можна назвати достатнім, 

якщо він забезпечує надійність, фінансову стабільність банку та надає 

можливість поглинути ризики і зберегти платоспроможність у кризовій ситуації. 

На сьогоднішній день достатній рівень капіталу банку є одним з основних 

показників довіри до банківської системи; конкурентоспроможності банківської 

системи; удосконалення банківських послуг, запровадження інновацій; 

безпечного розвитку та ефективної діяльності банківської установи. В сучасних 

умовах капітал банку є не лише одним з найважливіших інструментів 

регулювання довгострокової стійкості, а й конкурентоспроможності банку.                                         
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Анотація. У статті розроблено підходи щодо структуризації видів та форм 

банківської звітності у розрізі суб'єктів грошового ринку. Досліджено переваги та недоліки 

використання окремих видів звітності для прийняття ефективних економічних рішень 

суб'єктами грошового ринку. 

Ключові слова: суб'єкти грошового ринку, управлінська звітність банку, фінансова 

звітність банку, статистична звітність банку. 

Постановка проблеми. Економічна інформація стає все більше вагомим 

фактором економічної діяльності, а також одним із ключових параметрів 

наукових досліджень у даній сфері. Якісна інформація необхідна для прийняття 

ефективних рішень будь-якими суб’єктами економічних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Звітність – це процес надання комерційним 

банком інформації про свою діяльність тим, хто її потребує для прийняття 

відповідних рішень. З одного боку, звітність є основним джерелом отримання 

інформації для суб'єктів господарювання, з іншого – каналом зв'язку, через 

який суб'єкт передає відомості про свою діяльність у ринкове середовище. 

Метою звітності є забезпечення інформацією про фінансовий стан банку, його 

діяльність на грошовому ринку та участь у виконанні окремих доручень уряду 

та Національного банку України. 

Основними учасниками грошового ринку є комерційні банки. Вони 

акумулюють найбільший обсяг інформації, яка у подальшому 

використовується усіма іншими учасниками фінансових відносин. Як 

наслідок, банківська звітність є основною складовою інформаційного 

забезпечення прийняття економічних рішень суб’єктами грошового ринку. 

Потрібно підкреслити, що банки включають у свою звітність інформацію як 

за власними операціями, так і за посередницькими операціями виконаними 
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банками за рахунок та з ініціативи клієнтів. Таким чином, банківська 

звітність досить об'єктивно та комплексно відображає стан, тенденції та 

перспективи розвитку кон'юнктури основних сегментів грошового ринку 

[1]. 

Банки складають звітність, що суттєво відрізняється від звітності 

інших суб'єктів господарювання. Перш за все, специфіка банківської 

звітності проявляється у значно більшому обсязі звітної інформації та 

публічністю значної її частки. Обсяг звітної інформації, що формується 

та передається банками набагато більший за обсяг звітності інших суб’єктів 

господарювання, що перш за все обумовлюється посиленим державним та 

внутрішньобанківським контролем за ризиками банківської діяльності. 

Публічність значного обсягу звітної інформації банків пояснюється 

значним колом клієнтів банків (фізичних та юридичних осіб), які повинні 

мати доступ до окремих видів звітної інформації банку. 

Інформаційне забезпечення прийняття економічних рішень 

суб’єктами грошового ринку доцільно розглядати у розрізі видів 

звітності банку: фінансової, статистичної, управлінської та податкової.  

Основні характеристики даних видів звітності наведено у таблиці. 

Інформація, що розкривається у межах зазначених видів звітності 

характеризує окремі аспекти та напрямки діяльності банків та їх 

клієнтів. Вона може використовуватись суб’єктами грошового ринку, які є 

юридичними особами для реалізації основних функцій управління: 

планування, організації, обліку, аналізу та контролю; а суб’єктами 

грошового ринку – фізичними особами для прийняття 

різноманітних економічних рішень. 

Найбільш важливими, з точки зору прийняття рішень суб 'єктами 

грошового ринку, є фінансова та управлінська звітність банків, а також 

статистична звітність, що подається до Національного банку України. У 

таблиці подано порівняльний аналіз видів звітності банків за 

виділеними ознаками.  
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Таблиця 1 

Порівняльний аналіз видів звітності банку  

Класифікаційна 

ознака 

Вид звітності 

Фінансова Статистична Управлінська Податкова 

 

 

Періодичність 

подання 

 

 
Квартальна, 

річна 

Щоденна, 

тижнева, декадна, 
двотижнева, 

місячна, 

квартальна, 

піврічна, річна 

 

 
Не регулюється 

 

Місячна, 
квартальна, 

річна 

Рівень публічності Повністю 

публічна 

Частково публічна Не публічна Не публічна 

 

 

Основні категорії 

користувачів 

Коло 

користувачів не 
обмежене. 

Основні групи: 

акціонери. НБУ, 
контрагенти та 

клієнти банку 

Щодо банківських 

операцій 
НБУ,МВФ та  інші 

користувачі. Щодо 

господарських 
операцій 

Держкомстат. 

Менеджери 

вищої та 
середньої ланок. 

 

Державна 
податкова 

адміністрація. 

Керівництво 
банку. 

 

Спосіб надання 

Електронною 

поштою та на 
паперових 

носіях 

Переважно 

електронною 
поштою 

Не 

регламентується 

В паперовому 

та 
електронному 

вигляді 

 

Суб’єкти, що 

подають звітність 

Балансові 
підрозділи 

банку, юридичні 

особи, 

материнські 
банки 

Балансові 
підрозділи банку, 

банки-юридичні 

особи 

Центри 
відповідальності 

банку 

Балансові 
підрозділи 

банку. Банки-

юридичні особи 

Основні 

нормативні акти, 

що регулюють 

процес складання 

Постанова 

правління НБУ 

№480 від 
27.12.2007 

Постанова 

правління НБУ 

№124 від 
19.03.2003, накази 

Держкомстату 

Постанова 

правління НБУ 

№324 від 
06.09.2007 

Податкове 

законодавство 

та накази ДПА 

 

Фінансова звітність розкриває узагальнену інформацію щодо 

фінансового стану банку, результатів його діяльності та руху грошових 

коштів. Фінансова звітність є повністю публічно, що підвищує її 

значення, як інформаційної основи прийняття економічних рішень 

суб’єктами грошового ринку однак, на практиці існують певні 

проблеми з оприлюдненням фінансової звітності банків [2]. Основним 

нормативним документом, який визначає правила складання та подання 

фінансової звітності комерційними банками України є інструкція «Про 

порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків 

України» затверджена постановою Правління НБУ №480 від 27.12.2007 
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року (далі Інструкція №480) [3]. У відповідності до даного документу 

банки складають чотири види фінансової звітності: квартальну, річну, 

консолідовану та з урахуванням впливу інфляції. Найбільш важливими для 

суб’єктів грошового ринку є квартальна та річна фінансова звітність.  

Інформаційною основою для складання управлінської звітності виступає 

управлінський облік, який забезпечує надходження менеджерам усіх 

рівнів інформації щодо основних параметрів діяльності компанії, тобто 

забезпечує зворотний зв’язок між об’єктом управління та менеджером для 

цілей контролю, аналізу та планування. Особливої актуальності даний вид 

обліку набуває у процесі управління банківською діяльністю, яка 

вирізняється високою динамічністю, соціально-економічною значущістю та 

складністю внутрішньої організаційно-управлінської структури [4]. 

Методика оцінювання прибутковості та ефективності діяльності 

об’єктів управління реалізується за допомогою системи трансфертного 

ціноутворення. Необхідно підкреслити, що трансфертні ціни також 

широко застосовуються для складання форм управлінської звітності, 

що використовуються у процесі планування, організації, аналізу та 

контролю діяльності об’єктів управління. Дані ціни встановлюються 

комітетом з управління активами і пасивами у розрізі валют та строків 

погашення відповідних процентних активів та зобов’язань. Найбільш 

економічно обґрунтованим підходом до розрахунку трансфертних цін є 

їх формування на основі ринкових індикаторів [2]. 

Складання і подання статистичної звітності банків регламентується 

Правилами організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України, які затверджені постановою Правління 

НБУ №124 від 19.03.2003 року (далі Правила). Правила визначають 

перелік та зразки форм статистичної звітності, а також порядок їх 

заповнення, періодичність складання та терміни їх подання даних до 

Національного банку України. Розробниками форм статистичної звітності 

виступають структурні підрозділи центрального апарату Національного 
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банку України, які відповідно до своїх повноважень та функцій, подають 

пропозиції про введення нових та зміни до діючих форм статистичної 

звітності. Для складання форм статистичної звітності використовуються дані 

фінансового обліку та параметри аналітичних рахунків бухгалтерського. 

Банки подають до НБУ більше сімдесяти форм статистичної звітності. 

Потрібно зазначити, що НБУ не публікує дані форми у розрізі кожного банку, 

однак наводить отриману з них інформацію в узагальненому вигляді на 

офіційному сайті та у своїх друкованих виданнях. 

У розрізі окремої банківської установи (на мікрорівні) статистична 

звітність переважно використовується відповідними структурними 

підрозділами НБУ для здійснення нагляду за діяльністю кожного окремого 

банку та регулювання його діяльності у межах чинного законодавства.  На 

макрорівні (узагальнена в масштабах банківської системи) 

статистична звітність застосовується для розробки і реалізації грошово-

кредитної політики та складання платіжного балансу. У межах статистичної 

звітності банки надають значний обсяг інформації, яка розкриває 

результати здійснення операцій суб 'єктами міжнародного сегменту 

грошового ринку (п'ята група). У межах даних форм банки надають 

інформацію щодо операцій з нерезидентами, які впливають на статті 

платіжного балансу держави [4]. 

Висновки та пропозиції. Отже, основними складовими інформаційного 

забезпечення прийняття економічних рішень суб'єктами грошового ринку 

виступають управлінська, фінансова та статистична звітність комерційних 

банків. Фінансова звітність використовується суб’єктами як роздрібного так і 

оптового сегментів грошового ринку. Форми управлінської звітності 

використовуються виключно менеджерами вищої та середньої ланок для 

прийняття економічних рішень, які визначають стратегію та тактику 

діяльності банку та його підрозділів на різних сегментах грошового 

ринку. Найбільш комплексно та детально результати діяльності 

суб 'єктів, що функціонують на усіх сегментах грошового ринку, 
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відображаються у статистичній звітності банків що подається до НБУ. 

Відповідно даний вид звітності є найбільш цінним з точки зору прийняття 

своєчасних та виважених економічних рішень щодо здійснення операцій на 

грошовому ринку.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ   

    В УКРАЇНІ  
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Львівський національний аграрний університет 

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

Анотація. Визначено сутність поняття «кредит», та кредитних операцій. Розкрито 

особливості документарного кредитування та визначено перспективи його розвитку. 

Ключові слова: кредит, кредитні операції, документарне кредитування, банківські 

операції, безготівкові розрахунки. 

Постановка проблеми. Кредит завжди був і залишається важливим 

важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні 

відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує 

трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між 

кредитором і позичальником. 

http://zakon1.rada.gov.ua/
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Виклад основного матеріалу. Сутність категорії кредиту можна визначити 

так: кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитором і 

позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання 

їх на умовах повернення й оплати [1, c. 210]. 

У структурі активних операцій банку традиційно найбільшу питому вагу 

мають кредитні операції. Кредитні операції – це найбільш ризикований вид 

операцій банку. Крім того у структурі доходів найбільшу питому вагу у 

банківських установах займаються саме доходи від кредитних операцій. 

Протягом останніх років спостерігається суттєве зниження чистого 

прибутку банківських установ. Зокрема, помічається тенденція зростання в 

динаміці такої статті витрат як чисті витрати на формування резервів, внаслідок 

збільшення якої відбулося зменшення суми чистого прибутку, а в окремих 

випадках призвело і до виникнення чистого збитку банку. 

З наведеної ситуації видно, що в період настання економічної кризи в 

України, ті види кредитів, які вже існували на ринку банківських послуг, не були 

спроможними принести банківським установам прибуток від здійснених 

операцій.  

Одним із таких видів кредитування є впровадження документарного 

кредитування в Україні. 

У зарубіжній економічній літературі [2, с. 87] документарне кредитування 

розглядають як безресурсну форму кредитування із застосуванням таких 

банківських інструментів, як банківські гарантії та документарні акредитиви. Ці 

послуги, які за своєю суттю мають кредитний характер, набули широкого 

застосування в міжнародній практиці здійснення фінансових операцій.     

Слід зазначити, що у вітчизняному банківському законодавстві (Закон 

України «Про банки і банківську діяльність») операції «надання гарантій і 

поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх 

виконання у грошовій формі» [3], віднесено також до кредитних операцій.  

В більшості випадків банківська гарантія не супроводжується виконанням 

банком гарантійних зобов'язань. Обумовлена в угоді послуга виконується 



РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ В БАНКАХ УКРАЇНИ 
 

321 

 

належним чином, і гарантія погашається після закінчення терміну дії. При цьому 

банк-гарант згідно із затвердженими тарифами на банківські послуги за надання 

різноманітних форм та видів гарантій стягує плату. 

Згідно із вітчизняним законодавством використання банківських гарантій 

передбачає і така форма безготівкових розрахунків, як акредитив. У ст. 1093 

Цивільного кодексу визначено, що у разі розрахунків за акредитивом банк (банк 

- емітент) за дорученням клієнта (платника) - заявника акредитива і відповідно 

до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, 

визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити 

цей платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи – 

бенефіціара [4]. 

Використання механізму банківської гарантії передбачається і при 

проведенні банківських операцій авалювання векселів.  

Таким чином, до операцій документарного кредитування можна віднести 

операції надання банківських гарантій, а також операції, які пов'язані з їх 

наданням, – акредитивну форму безготівкових розрахунків та авалювання 

векселів. Проведення вищенаведених операцій є вигідним для банківської 

установи, оскільки передбачає отримання комісійної винагороди лише за 

оформлення юридичних документів, що підтверджують гарантію банку за 

певних обставин, передбачених чинним законодавством і використання ж 

банком своїх кредитних ресурсів при здійсненні вказаних операцій передбачене 

лише у виняткових випадках. 

Слід зазначити, що незважаючи на очевидну економічну вигідність 

проведення операцій документарного кредитування, практичне їх впровадження 

в діяльності вітчизняних банків є вкрай обмеженим. Так, за даними НБУ у 

Львівській області, операції документарного кредитування в загальній сумі 

кредитної заборгованості банків Львівської області, за період з 2000 р. до 2012 

р., зросли у 5,5 рази. 

Висновки і пропозиції. На наш погляд, поширення операцій 

документарного кредитування істотно впливатиме на пожвавлення ділового 
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середовища в країні. Адже це сприятиме збільшенню кількості та обсягів 

укладення взаємовигідних контрактів між суб'єктами господарювання 

зменшенню обсягів дебіторсько-кредиторської заборгованості тощо. Водночас, 

механізм документарного кредитування сприятиме впровадженню у 

виробництво новітніх технологій та нововведень, а отже, – і підвищенню якості 

та конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на 

світовому ринках. 
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