
МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

  МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

 
Матеріали Всеукраїнської   

науково-практичної інтернет-конференції 

 

                                  

 

 

ЛЬВІВ 2018 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 2 

 

УДК 330. 341.1 : 005.92 

О-17 

 

 Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку 

економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції, 14-15 березня 2018 року.  – Львів: 

ЛНАУ,  2018. – 456 с. 

 

Редакційна колегія: 

 

Янишин Я.С. – декан економічного факультету, к.е.н., в.о. 

професора  

Брик Г.В. – заступник декана економічного факультету, к.е.н., 

доцент кафедри обліку та оподаткування 

Петришин Л.П. – завідувач кафедри обліку та оподаткування, 

к.е.н., доцент 

Прокопишин О.С. – заступник завідувача кафедри з наукової 

роботи, к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування 

Жидовська Н.М. – заступник завідувача кафедри з навчально-

методичної роботи, к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування 

Гнатишин Л.Б. – к.е.н., доцент кафедри обліку та 

оподаткування 

 

У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської  науково-

практичної інтернет-конференції «Обліково-аналітичне 

забезпечення інноваційого розвитку економіки». Результати 

наукового пошуку можуть бути використані для подальших 

наукових досліджень та формування нових наукових ідей.   

Усі матеріали подаються в авторській редакції. 

 

© Львівський національний аграрний університет, 2018 

Кафедра обліку та оподаткування, 2018 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 3 

 

ЗМІСТ 
 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Баланюк С.І. 
СУТЬ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІДПРИЄМСТВ…... 13 

Балаш Л.Я. 

Лисюк О.В. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ТВАРИННИЦТВІ…………………………………….. 15 

Баран О.В. 

Мирончук З.П. 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ВИПАДКИ ЇЇ 

ЗМІНИ………………………….................................... 18 

Березівський З.П. 

Березівська О.Й. 

СУЧАСНИЙ СТАН БУРЯКОЦУКРОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ………………………... 23 

Більський І .Б. 

Дудяк Р.П. 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

МАРКЕТИНГУ АГРОТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 

РОЗТОЧЧЯ……………………………………………. 26 

Бінерт О.В. 

Янко М.І. 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖЕНТУ В 

НАУКОВО-УПРАВЛІНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ... 31 

Бочко О.Ю. 
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

РИНКІВ ГУРТОВО-РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ……… 34 

Булах Л.А. 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ  

ІНВЕСТИЦІЙ…………………..................................... 37 

Василина О.Р. 

Магійович Р.І. 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 40 

Войнича Л.Й. 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (TQC/TQM)…………………. 43 

Герчанівська С.В. 

Галушко А. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………..... 45 

Гнатишин Л.Б. 

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЗМІЦНЕННІ 

ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ…………………………………….... 48 

Голод О.І. 

Малецька О.І. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ…………………………………….... 51 

Голячук Н.В. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 54 

Горбань С.І. 

Пацай Л.М. 

Живко З.Б. 

ПРОБЛЕМАТИКА  ЗАСТОСУВАННЯ 

 ІНТЕРНЕТ-МАРКИ………………………………   57 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 4 

 

Дубініна М.В. 

Дубінін В.А. 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ВИЗНАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ………... 

 

60 

Добрянська Н.А. 

Попович В.В. 

Шевченко А.А. 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ……..... 

 

63 

 

Єкель Г.В. 

Щербатюк В.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК 

НАПРЯМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ………. 66 

Желєзняк А.М. 

ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ…………………. 69 

Жидовська Н.М. 

Горбань Д.О. 

СИСТЕМА ДОТАЦІЙ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЯК 

АЛЬТЕРНАТИВА СПЕЦРЕЖИМУ……………….... 71 

Зеленський А.В. 

Зеленський В.А. 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ………………………... 74 

Зеліско Н.Б. 

Нестерович 

А.В. 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗАСОБАМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ…………………...... 77 

Качмар О.В. 

Сарака І.В. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ………………………………………….... 79 

Качмар О.В. 

Ребрик Н.М. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ………………………….. 82 

Клим Н.М. 

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………...… 85 

Крупа О.М. 
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………….. 89 

Колач С.М. 

Періг Ю.А. 

СПРИЙНЯТТЯ ГРОШЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ 

(ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)………………………… 92 

Лобанов А.І. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕД-УМОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДО 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ…………………… 94 

Лиса О.В. 

Мідик І.-М.В. 

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ АУДИТУ ЯКОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ………. 97 

Михалюн Н.І. 

Лакіш Л.М. 

МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПІДПРИЄМСТ………………………………………... 100 

Огійчук М.Ф. 
СУЧАСНІ ГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 105 

Панасюк А.І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 5 

 

Панасюк Н. В. ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШАЦЬКОГО 

РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………... 

 

108 

Петренко Н.І. 

Мушинська М.М. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ….. 

 

110 

Петренко Н.І. 

Мельник О. А. 

ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ...... 113 

 

Петришин Л.П. 

Шільберг Г.В. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У 

УМОВАХ НИЗЬКОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  

НАСЕЛЕННЯ…………………………………………. 116 

Попівняк Р.Б. 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ……………………………………………... 119 

Потриваєва Н.В. 
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ........................... 122 

Прокопишин О.С. 

Шільберг Г.В. 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ…………………………………………. 125 

Романів М.П. 

Романишин М.І. 

Живко З.Б. 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У 

СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТ……………………...…. 

128 

Роздайбіда Н.М. 
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ…………………..... 130 

Рубай О.В. 

МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………..... 133 

Руижикова Н.І. 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ…………………………………………. 136 

Семанюк В.З. 
НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ В ОБЛІКОВОМУ 

ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ…………………………. 139 

Скрипка М. М. 
ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК І АУДИТ В СУЧАСНІЙ 

СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ……….... 142 

Смєсова В.Л. 

ПОТЕНЦІАЛ  НТП У РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

СУБЄКТІВ…………………………………………...... 145 

Східницька Г. В. 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ…. 148 

Хомин П. Я. 
ОБЛІКОВА МЕТОДОЛОГІЯ Й МЕТОДИКА: 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИ ЇХНЯ ІМІТАЦІЯ……….... 151 

Черненко К. В. 

Єгунькова І. О 

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ ТА 

КАПІТАЛІЗАЦІЯ…………………………………...... 154 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 6 

 

Шеленко Д. І. 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ 

РІЗНОУКЛАДНИХ ВІДНОСИН……………………. 

 

157 

Шишко К. В. 

Шубіна С.В. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………………. 

 

 

 

160 

Щербата І.В. 

УНИКНЕННЯ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ 

ЗЕРНОВИРОБНИКІВ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА 

ЗЕРНОСХОВИЩ…………………………………….. 162 

Янчук І. М. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА СЬОГОДЕННЯ………. 164 

 

РОЗДІЛ 2 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА ТА 

ПРАКТИКА 

 

Агрес О.Г. 

Миколаїв С.Я. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ......... 

 

167 

Андрушко Р.П. 

Михальчук Л.Ю. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ…... 

 

 

170 

Бегма П.О. УПРАВЛІННЯ РУХОМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.. 174 

Бєляєва Л.А. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ У ОРЕНДАРЯ ЯК 

СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ……................................................ 

 

 

 

177 

Бірченко Н.О. 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК 

СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ……………………………….. 

 

 

180 

Брик Г. В. 
ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ …………........................ 183 

Василішин С.І. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВЛЕННЯ У 

ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ....................................... 186 

Вільчинська Є.М. ОРГАНІЗАЦІЯ  ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ……………….. 189 

Горковенко І.В. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: АСПЕКТИ 

ФOРМУВАННЯ OБЛІКOВOЇ ПOЛІТИКИ………. 192 

Гнатишин Л.Б. 

Клеха А.А. 

ОБЛІК ЄДИНОГО ПОДАТКУ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ…………………………… 195 

Дерев’янко С.І. 
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 7 

 

ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА………………………………….. 

 

198 

Жидовська Н.М. 

Баран О.В. 

НОВАЦІЇ У ВЕДЕННІ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ…. 201 

 

Живко З.Б. 

Воронко О.З. 

Вольних О.І. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………….. 204 

 

Жураковська І.В. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА …………………... 207 

Колісник М.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КРИПТОВАЛЮТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНИ ……………................................................ 209 

Коваленко М.В. 

АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ОЦІНКИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ……………………………………. 212 

Ковальова О.В 

ОБЛІК ПЕРЕРОБКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

НА ДАВАЛЬНИЦЬКИХ УМОВАХ ……………… 

 

215 

 

Колодійчук В.А. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ …………………………. 218 

Клебан О.Д. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТАКСОНОМІЇ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ………...... 221 

КлепчєваО.В. РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ... 223 

Кріль Я.Я. ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ 

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПРИ СПИСАННІ 

ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ……………………………… 227 

Кушнір Л.А. 

Добровольська Е.В.  

Корженівська Н.Л. 

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ЗАХИСТ 

ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ 

ПЛАТІЖНИХ КАРТОК…………………………..... 230 

Ксьонжик І.В. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ У 

ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ТА МСА В 

КРАЇНАХ-УЧАСНИЦЯХ СХІДНОГО 

ПАРТНЕРСТВА…………………………………..... 233 

Крутько М.А ОБЛІКОВО-ЗАКОНОДАВЧА КОНЦЕПЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ СОК………………………………... 237 

Магійович І.В. 

Теличко Н.М. 
ОТГ – СКЛАДОВА СОЦІОПОЛІСУ ЯК 

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ…………………………. 240 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 8 

 

Малецька О.І. 

Салука І.Я. 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І 

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА……………………….. 

 

 

243 

Мандалина Н. А. 

Коваленко М. В. 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ……………………………………. 

 

 

246 

Мокієнко Т. В.  

Прийдак Т. Б. 

ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ 

КУЛЬТУР НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………... 

 

 

249 

Мирончук З. П. СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ, 

ПРОБЛЕМИ  ФОРМУВАННЯ ТА  ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ……………………………………….. 254 

Муравський В.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ 

ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ………………………………… 260 

Неміш Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ…………………... 263 

Панасюк Н. В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ 

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА…………………… 266 

Петришин Л. П. 

Цепок В.Р. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА  

ЛЮДСЬКИЙ  ТА ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ………… 268 

Плаксієнко В. Я. 

Лемішко М. Г. 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК В КОНТЕКСТІ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН……………… 271 

Пономаренко О.Г. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ……………. 273 

Полінкевич О.М. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ… 276 

Проскура Ю.І. 

Макаренко П.М. 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……. 279 

Рагуліна І.І. 

Колісник М.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КРИПТОВАЛЮТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНИ……………………………………………... 282 

Райтер Н.І. ВЛАСНИЙ ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ: 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ…. 285 

Рибак М. І. 

Рибак Н. Б. 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ 

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ………………… 288 

Рибка Н.В. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ…………………... 291 

Рудиченко А.С. 

Ярова В.В. 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАТИСТИЧНОЇ 

ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ 

БУРЯКІВ В УКРАЇНІ……………………………… 293 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 9 

 

Синельник А.М. 

Ярова В.В. 

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИЯК ЕЛЕМЕНТ 

СУЧАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ………………. 

 

296 

Смулка О. І. ОБЛІК ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.. 299 

Стемковська І.В. ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ 

ВИРОБНИЦТВА…………………………………… 

 

302 

Утенкова К.О. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ…………………………... 

 

 

305 

Хомка В.М. 

Руленко Д.І. 

ПІДХОДИ ДО ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ І ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В 

ОБЛІКУ……………………………………………... 308 

Хом’як Г.М. ВРЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ…………………………… 311 

Ціцька Н.Є. 

Пилипишин М.О. 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ 

ПРАЦІВНИКАМ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ МСФЗ. 314 

Чудовець В.В. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ В 

КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН…………... 316 

Шегинський І.І. 

Бушко О.С. 

Мельникович В.М. 

ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА В 

УКРАЇНСЬКОМУ  БІЗНЕСІ……………………… 319 

 

Шевчук В.Р. ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ ПРИ 

СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВНОМУ АНАЛІЗІ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ 322 

Янишин Я. С. 

Брик Г. В. 

ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ…………. 325 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Бага Л.Г. 

Лавдир В.Є. 

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ………………………….. 328 

 

Бага Л.Г. 

Лагода В.І. 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ…………………….. 330 

Бага Л. Г.  

Орленко В.О. 

ІННОВАЦІЇ В ВИРОБНИЦТВІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В 

УКРАЇНІ ……………………………………………. 333 

Бага Л. Г. 

Рябова О.С. 

СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ  РАХУНКІВ В 

РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ………………………… 336 

Галтман Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ  



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 10 

 

ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ …………………………………………... 

 

339 

Лаврів І.М. 

Федів Р.Д. 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ …………………………………… 342 

Лега О. В. 

Коломієць Н. С. 

ПДФО: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ 

ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ………………………. 

 

 

344 

Назарова І.Я. 

ПРО  ТРАКТУВАННЯ  ПОНЯТТЯ  «ЕКСПОРТ» 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ  

БАЗІ …………............................................................ 

 

 

347 

Прокопишин О.С. 

Бушмич В.П. 

СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО ПІД ЧАС 

ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ…………………………………………. 350 

Прокопишин О.С. 

Харина О.І. 

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…....  354 

Сало І.А. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПЛОДАМИ В УКРАЇНІ.. 358 

Самойлик Ю.В. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ……………………………. 361 

Славкова О.П. 

Глушаченко А.І. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО  ФОРМУВАННЯ 

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕПРИБУТЕОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ …………………………………….. 364 

Шільберг Г.В. 

Мирончук З.П. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ……………………….. 367 

Ярiш C.Л. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ 

РОЗРАХУНКІВ З ІНОЗЕМНИМИ 

КОНТРАГЕНТАМИ……………………………….. 370 

 

РОЗДІЛ 4 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА В 

УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бобровська Н.В. 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА: 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ………………………... 373 

Долінська М.О. 
ПРОБЛЕМИ  І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ                                               

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ……………………….. 375 

Дуда Г.Б. 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ………………….. 378 

Дьоміна В. М. 

Дьоміна Т. О. 

OЦІНКА СТЕПЕНЮ ВЗАЄМОДІЇ 

РОЗРОБЛЕНИХ СЦЕНАРІЇВ ТА СТРАТЕГІЙ В 

РАМКАХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43b_MgYnXAhVrApoKHU7TB3EQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw2caOKNAIcndSye39PZbAeJ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43b_MgYnXAhVrApoKHU7TB3EQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw2caOKNAIcndSye39PZbAeJ


Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 11 

 

РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ …………………………... 381 

Корчинська О.О.  

Білинська А.Р. 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК 

ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА………. 384 

Крижанівська Л.І. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

ГРОШОВИХ КОШТІВ В УМОВАХ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ……………………………………... 387 

Лиса О.В. 

Мідик А.-В.В. 

РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ……………………………………. 

 

 

 

390 

Майборода С. В. 

Дорофєєв О. В. 

 

ВИКОРИСТАННЯ В АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ІНТЕГРОВАНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ: 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ………………………………. 393 

Муравський В.В. 

ЕЛЕКТРОННІ ДОГОВОРИ В ОСНОВІ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ …………............ 396 

Черненко К.В. 

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА 

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС – 

ПРОЦЕСАМИ В ОБЛІКУ…………………………. 399 

Шелін С.В. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ………………….. 

 

 

402 

Шеленко Д. І. 

Стрільбіцька Н.С. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОБЛІКОВОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 405 

Ясіновська І.Ф. 

Козак С.І. 

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА…………….. 407 

 

РОЗДІЛ 5 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Ragulina I.I. 

PECULARITIES OF THE ORGANIZATION AND 

METHODOLOGY OF THE AUDIT OF MATERIAL 

ASSETS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES …….. 410 

Герасименко Ю.С. 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ ………………………………………. 412 

Гончар В.П. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ  



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 12 

 

ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ……. 415 

Гуменюк І.Л. 

Щегельська Н. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: ЙОГО РОЛЬТА 

ЗАВДАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ ………………………………………... 418 

Гуцик Л. М. 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ СКОТАРСТВА В   ГОРОХІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ …………………………………………….. 442 

Кійко Ю.Т 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТЬ 

ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКУ……………………………………………… 

 

 

422 

Кушнір В.О. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ НА М‘ЯСОПЕРЕРОБНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ……………………………….. 

 

 

 

427 

Любенко А. М. 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ…………………………… 430 

Мельничук Л.С.  

Дранус В.В. 

ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА………………... 433 

Сиротюк Г.В. 

Янковська К.С. 

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

АУДИТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ… 435 

Сиротюк Г. В. 

Михальчук Л.Ю. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ……. 438 

 

Смушак М. В. 

Веклич Р.П. 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОХОДІВ І 

ВИДАТКІВ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ……… 441 

Хомин І. П. 
АНАЛІЗ ПРИЧИН ПЕРМАНЕНТНОЇ КРИЗИ 

ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ……… 444 

Ціцька Н.Є. 

Мирончук З.П. 

АУДИТ МЕХАНІЗМУ РОЗРАХУНКОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 

ТА ПЛАТЕЖАМИ…………………………………. 447 

Чешук В. О. 
МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА 

УКРАЇНИ У 2017 РОЦІ……………………………. 450 

Нежид Ю.С. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 

МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТУ ОБЛІКУ ВИПЛАТ 

ПРАЦІВНИКАМ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 13 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

УДК 330.341.1 

Баланюк С.І., 

к.е.н., викладач кафедри менеджменту і маркетингу 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника”, м. Івано-Франківськ 

 

СУТЬ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Початок ХХІ ст. характеризується суттєвими змінами в глобальному 

світі.  

Європейський вибір України, необхідність її інтеграції у 

високотехнологічне конкурентне середовище зумовили необхідність 

формування інноваційної моделі розвитку економіки.  

Кожна із цих стадій характеризується специфічним механізмом 

управління інноваціями і економіки в цілому. Він визначає три основних 

структурних джерела економічного розвитку країни: 

1) фактори виробництва; 

2) інвестиції; 

3) інновації та інноваційну діяльність. 

Дослідженню суті економічних аспектів інноваційного розвитку 

діяльності присвячена низка праць зарубіжних та вітчизняних вчених, 

зокрема Ю. М. Бажала, М. П. Денисенка, Н. Б. Кирич, Я. В. Риженка, 

С. Ф. Покропивного, Й. А. Шумпетера та ін. 

Інноваційний чинник стає стратегічним, основоположним засобом 

розвитку економіки. Для дослідження інноваційного чинника доцільно 

виокремити економічний розвиток господарчих суб‘єктів. 

Революційний шлях розвитку – це перерва поступовості зміни якісно 

нового стану, і йому присутня непостійність.  

Розглянуті типи розвитку в тій чи інший формі завжди присутні в 

реальному житті і виконують власну роль в житті конкретного 

підприємства і суспільства в цілому. Основний показник соціально-

економічного розвитку – економічне зростання, яке в наш час 

характеризує економічний успіх країни в довгостроковому періоді.  
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Економічний розвиток господарчих суб‘єктів визначається тою 

часткою продукції, яка містить прогресивні знання і сучасні рішення. Цей 

процес характеризується як перехід від індустріальної економіки до 

економіки, заснованої на знаннях, яка буде домінувати в ХХІ сторіччі. 

Цей тип економіки називають інноваційним або високих технологій. 

Сьогодні всі сучасні компанії конкурують на основі знань, ключових 

компетенції. Ключова компетенція – сукупність колективних та 

індивідуальних знань, досвіду і навичок організації. Тобто, це відмінні 

особливості, які дозволяють виокремити підприємство від його 

конкурентів, вони мають цінність для споживача (клієнта), їх не завжди 

легко скопіювати. 

За твердженням Д. Шеленко, Л. Сас, П. Матковського інноваційний 

напрям функціонування підприємств, знаходиться під впливом низки 

чинників, їх ослаблені взаємозв‘язки нездатні приносити бажаного 

синергетичного ефекту, який би повністю задовольняв потреби населення 

[1, c. 105].  

І. Луциків, доводить, що інноваційна діяльність має системний 

характер і включає такі види роботи, як пошук ліцензій, кадрів, 

організацію дослідницької роботи та інженерно-технічну діяльність [2, c. 

92]. 

Отже можна виділити характерні риси, які виділяють в інноваційній 

економіці: 

– збільшення обсягів експортних поставок продукції технологічних 

галузей; 

– збалансований розвиток частки науково-місткого сектору 

виробництва. 

Безпрецедентне зростання впливу науки і нових технологій на 

соціально-економічний розвиток країн докорінно змінило структуру 

світової економіки. Це проявляється в посиленні ролі нематеріальних 

активів.  

 

Список використаних джерел: 

1. Шеленко Д. Особливості технології оновлення та модернізації 

підприємств різних організаційно-правових форм в умовах 

різноукладності виробництва на селі / Д. Шеленко, Л. Сас, 

П. Матковський // Міжнародний науковий журнал «Економічний 

дискурс». Міжнародний науковий журнал. – Вип. 4. – 2017. – С. 99-109. 

2. Луциків І. Економічна суть інноваційної діяльності // І. Луциків / 

Галицький економічний вісник, Економіка України. № 2 (27), 2010. – 

С. 89-95. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ 

 

Галузь тваринництва всупереч тривалому періоду свого занепаду і 

надалі продовжує відігравати важливу роль у розвитку українського 

агропромислового комплексу, забезпечуючи кожного року значну частину 

валової продукції у загальному обсязі сільськогосподарського 

виробництва. Її продукція являється сировиною для галузей 

промисловості та експорту аграрної продукції із неоднаковим розміром 

переробки, а значить, що і вплив розвитку галузі тваринництва на 

економіку нашої країни набагато більший, ніж ми бачимо.  

Вітчизняна галузь тваринництва, передусім, посідає досить важливе 

місце у забезпеченні продовольчої безпеки нашої країни. М‘ясо та 

м‘ясопродукти - це основа благополуччя громадян, а дані про їх 

споживання є одними із індикаторів стану забезпечення харчової безпеки 

України.  При цьому і надалі  спостерігається чітка тенденція щодо 

подальшого скорочення обсягів виробництва продукції тваринництва.  

Одним з пріоритетних завдань розвитку галузі тваринництва  України 

є не тільки забезпечення продовольчої безпеки, але й нарощування його 

експортного потенціалу.  І це можливо тільки з переходом галузі на 

інноваційний шлях розвитку. 

Нами було розроблено набір класифікації інновацій, що дозволяє, 

раціонально організувати інноваційну діяльність в сільськогосподарських 

підприємствах. Запропонована класифікація інновацій висвітлена на рис.  

Слід відзначити, що у галузі тваринництва розробка інновацій і їх 

впровадження пов‘язано переважно виведенням нових порід тварин, нової 

техніки, новими ресурсозберігаючими технологіями, застосування яких у 

більшості випадків змінює характерні властивості сільськогосподарської 

продукції, що виробляється, але не призводять до появи нових видів 

продукції. 

 

 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 16 

 

Таблиця  

Класифікація інновацій в тваринництві 

  Джерело: розроблено з використанням [3]. 

 

ОЗНАКА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИД ІННОВАЦІЙ 

Ступінь новизни інновацій - нові для підприємства 

- нові для галузі 

- нові для регіону 

- нові для області 

- нові для країни 

Спрямованість 

використання 

- прибуткові 

- неприбуткові 

- захисні 

- наступальні 

- руйнівні  

Предмет та сфера 

застосування інновацій 

- біологічні 

- технічні 

- технологічні 

- хімічні 

- економічні 

- соціальні 

- інновації в менеджменті 

- маркетингові 

Період реалізації - довгострокові 

- середньострокові 

- короткострокові 

За формою реалізації 

інновацій 

- у формі продукту 

- у формі процессу 

Глибина змін, що 

вносяться 

- базові 

- поліпшуючі 

- модифікаційні 

- прикладні 

Походження - зовнішні 

- внутрішні 

Величина витрат - інновації, що вимагають великих вкладень 

- інновації, що вимагають мінімальних витрат 

- інновації можливі без додаткових витрат 

Джерела фінансування - власні кошти 

- бюджетні кошти 

- кредитні або інші позикові кошти 

- змішане фінансування 

Ступінь ризику -відсутність невизначеності 

- часткова невизначеність 

- повна невизначеність 
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Для того, щоб визначити стратегічні орієнтири розвитку галузі 

тваринництва у сільськогосподарських підприємствах на інноваційній 

основі необхідно врахувати такі фактори: 

- попит на продукцію тваринництва й рівень мінімального 

виробництва для забезпечення внутрішніх потреб; 

- державна політика щодо дотримання вимог і підтримки галузевого 
виробництва (дотації, стандарти, податки, інвестування, кредитування); 

- рівень сучасного виробництва, оцінка результатів попередньої 

стратегії; 

- рівень впровадження і використання інноваційних технологій у 
тваринництві; 

- характеристика виробників продукції тваринництва, бажання та 
можливість запровадження інновацій на виробництві; 

- розведення високопродуктивних порід птиці, виведених в 

селекційно-генетичних центрах. 

Для переведення сільськогосподарських підприємств на інноваційний 

шлях розвитку, важливо забезпечити раціональне використання наявних 

ресурсів і внутрішніх резервів збільшення виробництва, підвищення 

ефективності галузі та конкурентоспроможності продукції. 

Вивчення літературних джерел вітчизняних і зарубіжних показало, що 

інноваційний розвиток - це, перш за все, конструктивна динаміка, що 

забезпечує створення і реалізацію інновацій. 

У розвитку тваринництва інноваційний розвиток слід розглядати як 

об'єктивний процес підвищення ефективності використання виробничого 

потенціалу галузі та її ведення. Економічна ефективність будь-якої 

держави неможлива без з'єднання вітчизняної науково-технологічної 

думки, капіталу і національного підприємництва. В цьому випадку 

реально створення інноваційного середовища, ефективного інноваційного 

механізму, які в свою чергу неможливо реалізувати без держави. Саме це 

повинно створити умови (закони, правила, порядок, структури і т.д.) для 

розвитку інноваційного середовища в тваринництві. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ТА ВИПАДКИ ЇЇ ЗМІНИ  

 

Наявність різних форм власності, розширення міжнародних 

економічних зв'язків українських підприємців є основою для 

впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, 

яку підприємство визначає самостійно.   

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності [1]. 

Формування облікової політики полягає у виборі одного варіанта 

методів, принципів оцінки та обліку з декількох допустимих. При цьому в 

наказі фіксують тільки ті з них, якими підприємство керується у своїй 

повсякденній діяльності. 

Розробляти облікову політику повинні усі без винятку підприємства, у 

тому числі суб‘єкти малого підприємництва. Розроблену бухгалтерською 

службою підприємства облікову політику  оформляють відповідним 

організаційно-розпорядчим документом. Як правило, це наказ або 

розпорядження керівника підприємства.  

З метою подолання спірних моментів процесу розробки облікової 

політики на теоретичному рівні Н. О. Дугієнко пропонує її формувати у 

такі етапи:  

1) обґрунтування необхідності формування облікової політики;  

2) визначення сутності наказу про облікову політику;  
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3) відображення взаємозв‘язку облікової політики підприємств із 

автоматизацією облікового процесу [2].  

Не применшуючи важливості та вагомості уже існуючих досліджень, 

можна зауважити, що на сьогоднішній день ще не достатньо вивчено роль 

облікової політики в процесі управління бюджетною організацією з 

урахуванням специфіки діяльності конкретної установи.  

Наказ про облікову політику – це фактично внутрішній «нормативний» 

документ для регулю- вання бухобліку. Саме з нього бухгалтер (а також і 

контролери при перевірці) черпають інформацію про обраний метод 

нарахування амортизації, спосіб створення резерву сумнівних боргів, 

вартісну межу для малоцінних необоротних матеріальних активів тощо. 

Підкреслимо, що прямої вимоги саме в наказі затверджувати облікову 

політику законодавство не встановлює. Однак, однозначно, що це треба 

зробити у розпорядчому акті.  

Дуже важливим є те, що в наказі про облікову політику відображають 

не лише самі елементи облікової політики, а й облікові оцінки (заради 

справедливості скажемо, що в основному саме облікові оцінки займають 

основну частину наказу про облікову політику). Облікова оцінка — 

попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою 

розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами (п. 3 

П(С)БО 6) [3]. 

Розробляють Наказ про облікову політику на тривалу перспективу і 

щорічно його перевидавати зовсім не обов‘язково, а облікову політику 

розробляють  не на якийсь певний строк, а на тривалий період діяльності 

підприємства. 

Але облікова політика не є постійною, вона може змінюватись.Зміна 

облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених П(С)БО 

 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" і повинна бути 

обгрунтована і розкрита в Примітках до фінансової звітності. 

 Про внесення змін до наказу про облікову політику мова заходить 

щоразу, коли має місце перегляд облікової політики підприємства.   

Випадки змін в обліковій політиці підприємства визначені в  П(С)БО 6 [ ]. 

Так, облікова політика може змінюватися, тільки якщо: 

1) змінюються статутні вимоги (для підприємств державного 

та комунального секторів економіки — вимоги установчих документів 

підприємства.  

2) змінюються вимоги органу, що здійснює функції з державного 

регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

3)зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення 

подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку та фінзвітності.  
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Міжнародні стандарти теж визначають випадки, коли суб‘єкт 

господарювання може змінити облікову політику. Відповідно до § 

14 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 

[4], суб‘єкт господарювання повинен змінити облікову політику, лише 

якщо зміна: 

 вимагається МСФЗ; 

 призводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та 
доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на 

фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки 

суб‘єкта господарювання. 

Змінювати облікову політику на власний розсуд підприємство може в 

будь-який момент протягом звітного року. 

Зміни облікової політики оформляються в тому самому порядку, що і 

вже прийнята підприємством облікова політика, тобто відповідним 

розпорядчим документом — наказом. 

З 01.01.2018 р. змінилося саме визначення облікової політики. 

Оновлене визначення звучить так: облікова політика — це сукупність 

принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 

ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової 

звітності. Висвітлюють обрану нову  облікову політику шляхом опису : 

— принципів оцінки статей звітності; 

— методів обліку стосовно окремих статей звітності. 

МСБО 8 [4]  визначає, що при зміні облікової політики ретроспективні 

коригування попередньої фінансової звітності проводяться так, наче така 

облікова політика застосовувалася завжди, тобто з початку 

функціонування підприємства. Коригування статей фінансових звітів 

(рис.). 

Водночас відповідно до п. 40 МСБО 1[5] у разі якщо підприємство 

застосовує облікову політику ретроспективно, здійснює ретроспективний 

перерахунок статей у своїй фінансовій звітності, то такий суб‘єкт 

господарювання подає три звіти про фінансовий стан на: 

 кінець поточного періоду; 

 кінець попереднього періоду; 

 початок попереднього періоду. 
Відповідно до п. 38 МСБО 1[5] з метою надання мінімальної 

порівняльної інформації суб‘єкт господарювання подає як мінімум: 

 два звіти про фінансовий стан; 

 два звіти про прибутки та збитки та інші сукупні доходи; 

 два звіти про рух грошових коштів; 
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 два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки. 

 

 
Рис. Коригування статей фінансових звітів 

 

Можемо припустити, що у разі ретроспективного перерахунку статей 

фінансової звітності необхідно буде подати і ще по одному звіту про 

прибутки та збитки та інші сукупні доходи, про рух грошових коштів, про 

зміни у власному капіталі. Тобто фактично перерахунок проводиться 

за поточний рік та два попередні роки. Зважаючи на цю норму МСБО 1 

(викладену в п. 40), перерахунку за три попередні роки достатньо, щоб 

задовольнити вимоги МСФЗ щодо ретроспективного перерахунку статей 

фінансової звітності. Це підтверджується і п. 25 МСБО 8, яким визначено, 

що якщо на початку поточного періоду неможливо визначити 

кумулятивний вплив застосування нової облікової політики до всіх 

попередніх періодів, то суб‘єкт господарювання має коригувати 

порівняльну інформацію та застосовувати нову облікову політику 

перспективно з найбільш ранньої можливої дати. 

Крім того, якщо суб‘єкт господарювання не може застосувати нову 

облікову політику ретроспективно, оскільки він не може визначити 

кумулятивний вплив застосування політики до всіх попередніх періодів, 

то нова політика застосовується перспективно з початку найпершого 

можливого періоду. Тому він нехтує тією частиною кумулятивного 

коригування активів, зобов‘язань та власного капіталу, що виникає до цієї 

дати. Тобто стандарт дає змогу змінити облікову політику (у разі 

виникнення такої потреби), не докладаючи надмірних зусиль для 

перерахунку всіх попередніх звітних періодів. 

Згідно з  П(С)БО 6 [3] облікова політика застосовується до подій і 

https://i.factor.ua/ukr/law-98/section-552/article-11553
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операцій з моменту їх виникнення. У зв‘язку із цим п. 

12 цього стандарту вимагає відображати вплив перегляду облікової 

політики на події й операції минулих періодів у фінансовій звітності, 

тобто вплив перегляду відображають ретроспективно. Роблять це шляхом: 

— коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року; 

— повторного надання порівняльної інформації про попередні звітні 

періоди. 

Але можливе і перспективне застосування змін. У цьому випадку нові 

облікові правила застосовують тільки з моменту, на який припадають 

зміни в обліковій політиці, і жодні процедури з коригування фінансових 

показників у фінансовій звітності за попередні періоди не проводять. 

Допускається це в разі, якщо: 

1) суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року неможливо визначити достовірно;  

2) зміни відбувається в облікових оцінках. 

Під обліковою оцінкою розуміють попередню оцінку, яка 

використовується підприємством у цілях розподілу витрат і доходів між 

відповідними звітними періодами. 

Отже, дуже часто змінювати облікову політику — погано. Це може 

насторожити як користувачів, так і перевіряючих. Але як би там не було, 

факт залишається фактом: чинне національне законодавство не містить 

положень, що обмежують частоту, періодичність або терміновість змін 

облікової політики.  

Тобто, як такої чіткої настанови щодо зміни облікової політики з 

початку звітного року немає. Це всього лише рекомендація. 

До того ж застосування облікової політики має здійснюватися 

ретроспективно, тобто заднім числом. Тому припускаємо, що дата зміни 

облікової політики не така вже й важлива. Адже ретроспективний підхід 

передбачає застосування облікової політики з найдавнішого періоду. 

Таким чином, змінювати облікову політику можна в будь-який момент, а 

не лише з 1 січня нового звітного фінансового року. 
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СУЧАСНИЙ СТАН БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

 

Виробництво цукрових буряків та цукру має надзвичайно важливе 

економічне значення для України.  Бурякоцукрова галузь є однією з 

головних у агропромисловому комплексі України, що підтримує 

життєвий рівень як села так і в цілому країни. Вона є суттєвим джерелом 

фінансових надходжень до Державного бюджету України та місцевих 

бюджетів, сприяє розвитку інших галузей харчової промисловості, 

виробничої та соціальної інфраструктури [1].  

Зрозуміло, що природно-кліматичні умови (якість ґрунту, рівень 

опадів тощо) є важливими для отримання прибутку. Тому виробництво 

цукрових буряків буде більш конкурентоспроможним порівняно з іншими 

культурами у найбільш сприятливих для вирощування цукрових буряків 

кліматичних зонах [3]. 

Цукровий буряк є основною сировинною базою вітчизняних цукрових 

заводів України. Як ми бачимо з таблиці 1 до основнх виробників 

цукрового буряка в  України можна віднести Вінницьку, Полтавську, 

Хмельницька, Харківську і Київську області. Цьому в основному сприяло 

функціонування великих холдингів у даних областях, Якщо порівнювати з 

http://zakon1/
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2014 роком втратили або втрачають статус лідерів з бурякоцукрового 

виробництва Тернопільська, Волинська, Рівненська, Черкаська області [4].  

 

Таблиця  

Виробництво цукрового буряка в Україні, тис. т 
*
 

Регіон (область)  2014 р. 2015 р. 2016 р. Місце в 

регіоні у 

2016 р. 

Україна 15734,1 10330,8 14011,3 Х 

Автономна Республіка 

Крим 

- - - - 

Вінницька 3044,2 2057,0 2638,6 1 

Волинська 650,7 420,2 580,4 10 

Дніпропетровська 28,6 31,4 54,2 17 

Донецька 19,3 10,1 11,6 18 

Житомирська 639,8 607,2 607,3 9 

Закарпатська - - - - 

Запорізька - - - - 

Івано-Франківська 121,4 33,4 63,8 16 

Київська 1328,7 882,1 1123,8 5 

Кіровоградська 526,4 483,3 657,5 8 

Луганська - - - - 

Львівська 780,8 583,0 677,9 7 

Миколаївська 65,6 85,4 210,4 14 

Одеська - - - - 

Полтавська 1740,0 1395,8 2089,6 2 

Рівненська 544,1 454,4 543,9 12 

Сумська 77,1 74,6 79,1 15 

Тернопільська 1734,1 726,6 994,1 6 

Харківська 840,9 538,7 1207,2 4 

Херсонська - - - - 

Хмельницька 2362,7 1140,4 1586,4 3 

Черкаська 862,7 490,5 544,4 11 

Чернівецька 109,5 5,6 - - 

Чернігівська 255,4 311,1 289,5 13 
*   
На основі даних [4] 
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В Україні лідерство у виробництві цукрових буряків потихенько 

переходить до великих сільськогосподарських виробників. Так в трійку 

лідерів з виробництва цукру в Україні у 2016 році входили 

агропромхолдинг «Астарта-Київ», ТзОВ «Радехівський цукор» та ТзОВ 

«Група Агропродінвест» [2]. 

Великі аграрні підприємства мають більше можливостей виробляти 

цукор і буряк з мінімальною собівартістю, зокрема, мають парк 

спеціальної техніки для вирощування цукрових буряків (від сівалок до 

комбайнів), а також можливість впроваджувати енергозберігаючі 

технології на переробних потужностях.  

Сьогоднішня ситуація в галузі буряківництва є тривожною не тільки з 

позицій можливості втрати надзвичайно важливого для України 

експортного потенціалу, а й з позицій продовольчої безпеки країни. Зміни 

на краще даного стану потребують рішучих спільних дій держави та 

приватних виробничо-господарських структур на макро- та мікрорівні. 

Мова йде про необхідність вживання радикальних заходів щодо 

призупинення спаду виробництва цукру, відродження бурякоцукрового 

виробництва в Україні та завоювання нових ринків збуту цукрової 

продукції. Виробникам необхідно створити пільгові умови для 

користування короткостроковими кредитами, необхідними для придбання 

паливо-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів 

захисту рослин, поповнення машино-тракторного парку та закупівлі 

знарядь праці.  

Комплекс  заходів має бути спрямований на докорінне покращання 

організації виробництва цукрових  буряків і підвищення його 

ефективності, реконструкцію й технічне переоснащення та застосування 

нових організаційно-правових форм інтеграції у галузі. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 

АГРОТУРИЗМУ В РЕГІОНІ РОЗТОЧЧЯ 

 

Як окремий вид індустрії аграрний туризм почав активно розвиватися 

ще у 80-х роках минулого століття. Фермери розвинутих країн зробили 

його додатковим джерелом доходів. Втілення найвдаліших ідей дозволяє 

господарям збільшити сукупний дохід на 10–100% і навіть більше. Як 

результат в одній лише Італії за 10 років кількість ферм, що регулярно 

приймають туристів, збільшилася всемеро. В ЄС підрахували, що дохід, 

отриманий від одного ліжко-місця, еквівалентний річному доходу 

фермера від однієї корови. 

 Найпопулярніша в багатьох країнах Європи модель агротуризму, це 

коли в обмін на допомогу на полі чи фермі турист отримує житло та 

харчування. Зазвичай, туристам пропонують роботу, яка не вимагає 

особливих навичок: збирати урожай, доглядати за тваринами, допомагати 

у приготуванні джему, вина, сиру, масла. Аби привабити туристів, 

у фермерських господарствах реставрують старі млини, сироварні, 

виноробні та винні погреби.[ 1] 

В Україні існують усі передумови розвитку агротуризму, який можна 

розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у 

сільському середовищі з використанням природного та культурного 

потенціалу реґіону, або як форму малого підприємництва, що дає 

можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського 

населення, покращити його добробут, використати природний та 

історико-культурний потенціал сільської місцевості. Справа розвитку 

агротуризму має реальну державну перспективу і сприяє поліпшенню 

соціально-економічної ситуації сільської місцевості. 

Сільське населення України здатне отримувати реальні доходи у сфері 

сільського туризму від таких видів діяльності, як: 

- облаштування туристичних маршрутів; 

- облаштування й експлуатація стоянок для туристів; 

- робота гідом чи екскурсоводом; 

- транспортне обслуговування туристів; 
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-кулінарні послуги; 

-народні промисли; 

- виробництво та реалізація туристам екологічно чистих продуктів 

харчування; 

- реалізація туристам ягід та грибів. 

Одним із позитивів агротуризму, це що він може стати основним 

каналом просування будь яких крафтових продуктів та регіональних 

брендів, елементом піару будь якої агрокомпанії. Адже турист — це 

потенційний споживач.  

В цілому, розвиток агротуризму в реґіоні Розточчя можна представити 

як генеральний план дій у сфері інвестиційної діяльності господарств, що 

визначає пріоритети її напрямів і форм, характер формування 

інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізацій довгострокових 

інвестиційних цілей. 

Розробка інвестиційної стратегії розвитку агротуризму в реґіоні 

Розточчя являє собою процес, що складається з декількох послідовних 

етапів (рис. ). 

 

Аналіз і оцінка зовнішнього й внутрішнього середовища 

агрогосподарства 

 

Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності 

агрогосподарства 

 

Визначення інвестиційних потреб та можливостей 

агрогосподарства 

 

Стратегічний аналіз та визначення стратегічних альтернатив 

 

Вибір інвестиційної стратегії агрогосподарства 

 

Підготовка кінцевого стратегічного плану інвестиційної 

діяльності 

 

Організація реалізації інвестиційної стратегії агрогосподарства 

 

Рис. Етапи розробки інвестиційної стратегії розвитку агрогосподарства в 

реґіоні Розточчя [2, c.49] 
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Хоча агротуризм в Україні, зокрема у реґіоні Розточчя, має давню 

історію, його майбутнє ще остаточно не визначене. На сьогоднішній час 

невідомо, чи стане цей вид бізнесу повноправним учасником 

національного туристичного ринку, чи можливе збільшення кількості 

відпочиваючих у сільських оселях до 15-20 % від загальної чисельності 

туристів, як, наприклад, у Франції. Цілком можливо, що за відсутності 

дієвої державної політики в цій галузі агротуризму так і залишиться у 

напівлегальному статусі, без чіткої організаційної структури, без 

поставленої на належному рівні інформаційно-маркетингової діяльності, 

просто як своєрідний додаток до інших напрямків туризму. Натомість, за 

оптимістичними науковими прогнозами, сільський туризм, для прикладу, 

лише в Карпатському реґіоні має сформувати потужний сегмент ринку і 

"контролювати" від 35 до 45 % усіх туристичних потоків у цей реґіон 

При аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища інвестиційної 

діяльності агрогосподарства в реґіоні Розточчя був застосований 

розроблений спеціалістами дорадчої служби - SWOT – аналіз (експрес 

аналіз), який означає порівняння параметрів виробничої діяльності 

господарства з досліджуваним об‘єктом [2, с.143].  

Результати аналізу використовують в подальшому для напрацювання 

заходів з поліпшення ситуації ефективності виробництва. Цей 

взаємозв‘язок в подальшому використовуються для формування стратегії, 

політики і тактики дій [4, с.106 ]. 

Результати такого аналізу можна систематизувати в одній таблиці за 

допомогою матриці (табл.).  

З огляду на результати проведеного нами SWOT-аналізу, 

рекомендуємо організаціям, що займаються розвитком агротуризму в 

реґіоні Розточчя: 

- провести уніфіковану категоризацію відпочинкових осель; 

- розробити заходи (передусім анімаційні) для збільшення тривалості 

перебування відпочиваючих у сільських оселях; 

- налагодити обмін досвідом з ґмінами Польщі, де накопичено 

чималий практично-господарський досвід розвитку сільського зеленого 

туризму; 

- регулярно проводити тренінги для господарів агроосель та сільських 

працівників, задіяних в агротуристичному сервісі; 

- розробити пілотажні проекти, які дадуть змогу наочно 

продемонструвати користь від сільського зеленого туризму для різних 

сільських громад та накопичити досвід; 
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Таблиця  

Аналіз агрогосподарства в реґіоні Розточчя 

Внутрішнє середовище 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Переважно чисте та безпечне 

довкілля. 

- Гарні краєвиди, багаті флора та 

фауна. 

- Наявність річок, гір, озер, лісів. 

- Багатство історико-культурних 

пам'яток. 

- Невелика ціна на проживання та 

харчування. 

- Збережені сільські традиції. 

- Гостинність населення. 

- Близькість до Польщі. 

- Низька якість нічліжної бази. 

- Проблеми з водопостачанням. 

- Відсутність достатньої 

практичної туристичної інформації 

про реґіон. 

- Незнання господарями 

іноземних мов. 

- Відсутність системи 

резервування місць. 

- Недостатньо розвинута 

інфраструктура. 

 

Зовнішнє середовище 

Можливості Загрози 

- Розвиток сільського туризму 

значно збільшить доходи селян, що 

поліпшить економічний розвиток 

карпатських сіл. 

- Збільшиться зайнятість 

сільського населення. 

- Приїзд туристів сприятиме 

кращому збереженню культурно-

історичних пам'яток реґіону. 

- Будуть створюватися нові робочі 

місця в сфері обслуговування, 

медицини, транспортній мережі, 

які зможуть надати роботу і 

випускникам вищих навчальних 

закладів. 

- Виникнення некатегоризованої 

нічліжної бази, яка зменшуватиме 

якість послуг. 

- Значний рівень безробіття створює 

основу для збільшення злочинності. 

- Суперництво та відсутність 

координації, заважає впровадженню 

єдиних стратегічних цілей розвитку 

сільського туризму в реґіоні. 

- Поганий політичний імідж не 

сприяє діяльності іноземних 

інвесторів. 

- Відсутність політичної 

стабільності та закону "Про 

сільський туризм" . 

 

- створити веб-сторінку реґіону Розточчя, як осередок сільського 

зеленого туризму; 

- розробити централізовану (передусім, комп'ютерну) систему 

резервування місць; 

- створити інформаційні центри у Львові, Жовкві,  які б займалися 
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збором і оперативним поновленням інформації про власників агроосель, 

атракційні місця, стан заповненості наявних агроосель, кон'юнктуру цін та 

іншої інформації, необхідної для туристів; 

- розробити заходи з поліпшення іміджу реґіону Розточчя як 

споконвічного терену відпочинку, оздоровлення й духовного 

екозбагачення особистості, зокрема такі, як публікація рекламних 

проспектів, виступи у засобах масової інформації, проведення 

різноманітних рекламних акцій тощо. 

Систему менеджменту й маркетингу сільського зеленого туризму в 

реґіоні треба будувати із урахуванням ключових "точок росту", 

окреслених SWOT-аналізом. 

Зокрема, управління розвитком туризму на сільських теренах реґіону 

Розточчя має враховувати такі об'єктивні обставини: 

- не всі сільські місцевості підходять для розвитку зеленого туризму; 

- не всі сільські громади можна залучити до розвитку зеленого 

туризму; 

- не всі форми туристичної діяльності прийнятні у кожній місцевості; 

-  мають бути ліміти у розвитку кількості агроосель у кожній окремо 

взятій місцевості; 

- спеціальні механізми управління повинні бути застосовані для того, 

щоб перешкодити негативному впливу відвідувачів на довкілля. 

Водночас перспективи розвитку сільського відпочинку у реґіоні 

Розточчя виглядають потенційно сприятливими з огляду на наявність 

значних рекреаційних ресурсів. Зокрема, розквіт сільського відпочинку 

має відбуватися при активній співпраці з рекреаційними природно-

заповідними установами реґіону. Адже одним з видів використання 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, відповідно до 

ст. 9 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", за умови 

дотримання природоохоронного режиму, встановленого цим Законом та 

іншими актами законодавства України, є використання їх в оздоровчих та 

інших рекреаційних цілях.[5]  

Як висновок слід вазнати, що лише сільський зелений туризм у 

сучасних економіко-демографічних умовах здатний реально допомогти 

сільським жителям вижити, адже саме малі села своєю специфічністю 

притягують відвідувачів. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖЕНТУ В НАУКОВО-

УПРАВЛІНСЬКОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 

 

Менеджмент – це система керування, яка  містить сукупність методів, 

засобів і форм, розроблених і застосовуваних із метою підвищення 

ефективності виробництва та збільшення прибутку при керуванні в 

умовах ринкової економіки. 

З історичного досвіду відомо, що результати дослідження економічної 

практики показують, щоб досягти хороших результатів підприємства, 

потрібно скористатися систематичним і цілеспрямованим інноваторством, 

яке відкриє великий спектр виготовлення і впровадження нових видів 

товарів та послуг. 

Інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на використання і 

досягнення результатів наукових досліджень та розробок, які допоможуть 

досягти максимального результату, а також принесуть прибуток. Ця 

діяльність є невід‘ємною складовою науково-управлінського середовища, 

спрямована на оновлення та вдосконалення його виробничих сил.    

Об‘єктом інноваційної діяльності виступає інновація, як продукт, що 

вміщає в себе результат експериментальних та фундаментальних 

досліджень, спрямований на підвищення ефективності діяльності 

підприємств. 
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В Законі України «Про інноваційну діяльність» поняття «інновація» 

висвітлюється наступним чином – «…новостворені і вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція  чи послуга, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і соціальної сфери».  

На нашу думку, залучення чи створення  інновацій у технологію 

підприємства здійснюється за допомогою інноваційного менеджменту.  

Інноваційний менеджмент – підгалузь менеджменту, метою якої є 

управління інноваційними процесами  на підприємстві. Він представляє 

собою інноваційну діяльність конкретного об‘єкта управління з метою 

ефективності виробництва та одержання результатів з метою отримання 

прибутку. 

Інноваційний менеджмент, як система – це комплекс неформальних і 

формальних правил, принципів та норм, які регулюють усі сфери 

інноваційної діяльності. 

Як відомо, інноваційний менеджмент в науково-управлінському 

середовищі відрізняється насамперед своїм предметом і методами. 

Предметом інноваційного менеджменту як науки є процес управління 

змінами в технологічному базисі праці та виробництва і пов'язаних з ними 

процесах обміну та споживання, в системі економічних і соціальних 

інститутів, що забезпечують впровадження і просування інновацій на 

ринок. 

Об'єктом інноваційного менеджменту виступають процеси зміни праці 

та виробництва інституційних, організаційно-економічних і соціальних 

технологій.  

Роль і функціонування інноваційного менеджменту в науково-

управлінському середовищі посідає визначне місце серед наукових праць 

авторів, у яких відображенні всі аспекти інноваційного менеджменту. 

Зокрема, П.Н.Герчикова  розглядає інноваційний  менеджмент як один з 

напрямків стратегічного управління, яке здійснюється вищим рівнем 

управління компанією [1,с.98]. Таким чином, головна увага в 

інноваційному менеджменті має бути приділена виробленню інноваційної 

стратегії та її подальша реалізація. 

В той же час, Л. Огольна [2,с.35-36]  та Н. Круглова [3,с.41-43] 

розглядають концепцію інноваційного менеджменту, які виходять за 

вузькі рамки функціонального менеджменту і відповідає за  всі аспекти 

інноваційного зростання.  З цієї точки зору інноваційний  менеджмент 

потрібно розглядати  як сукупність взаємозв‘язуючих  елементів 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 33 

 

управління, що впливають на  підприємницьку діяльність, розвиток 

інновацій, політичної діяльності окремої організації так і країни загалом. 

На думку Г. Д. Ковальова, інноваційний менеджмент визначає як 

систему управління економічним розвитком. При цьому менеджмент 

охоплює не тільки економіко-технічні проблеми, а й проблеми світогляду, 

бо світова тенденція полягає в радикальних змінах, пов'язаних з 

глобальним вибухом новацій [4,с.68].                                 

Зміст поняття «інноваційний менеджмент» П. Н. Завлін  розглядає в 

трьох аспектах: як науку та мистецтво управління інноваціями, як вид 

діяльності і як суб'єкт управління [4,с.89]. 

Такої ж думки дотримується І. Балабанов, він  вивчає природу 

інновацій, інноваційного процесу, інноваційної діяльності і механізм 

управління цими процесами [4,с.169]. Виходячи з того, що інновації 

торкаються всіх сфер людської діяльності та впливають на господарський 

процес, інноваціями необхідно і можливо управляти. 

Інноваційний менеджмент у загальному - це складний механізм дії 

керуючої системи, яка створює сприятливі умови і можливості для 

розвитку ефективного результату.  

До основних функцій інноваційного менеджменту, на думку авторів, 

можна віднести такі: 

 управління процесами створення нових знань; 
 управління творчим потенціалом тих, хто створює нові знання; 
 управління освоєнням нововведень; 

 управління соціальними та психологічними аспектами 

нововведень. 

Практика показує, що використання інновацій та інноваційних 

технологій має неабиякий потенціал до постійного розвитку та 

впровадження яскравих та точних зразків, які ведуть до ефективності  в 

науково-управлінському середовищі. 

Отже, інноваційний менеджмент – це сукупність економічних, 

мотиваційних та організаційних методів і форм управління з метою 

одержання найкращих результатів цієї діяльності. Саме інноваційний 

менеджмент націлений на забезпечення ефективного інноваційного 

процесу для контролю і досягнення цілей в науково-управлінському 

середовищі. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКІВ 

ГУРТОВО-РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Специфіка сільськогосподарського виробництва та ринок 

сільськогосподарської продукції завжди мав тиск на інтеграційні процеси 

в сільському господарстві. Посилення ринкової позиції, зменшення 

ризику, розширення кількості торгових сільськогосподарських виробників 

є можливим завдяки різноманітним інтеграційним формам зв'язку: 

виробничі контракти, контракти на постачання, сільськогосподарські 

кооперативи, маркетингові групи – це лише деякі з цих заходів. 

В Україні одним із найпотужніших ринків гуртово-роздрібної торгівлі 

є гуртовий ринок «Столичний», розміщений у м. Київ. Він реалізований у 

форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Основна мета 

функціонування ринку – створення цивілізованого місця зустрічі попиту 

та пропозиції, що дозволить виявити та сформувати реальну ринкову ціну 

на продукцію, а також сприятиме переміщенню товарних потоків в 

регіоні, в країні та на міждержавному рівні.  

Дещо меншим за розміром ринком гуртово-розрібної торгівлі є ТЦ 

«Шувар» (20 га), який розміщений у м. Львів та здійснює реалізацію 

свіжої, безпечної та доступної пересічному споживачу 

сільськогосподарської продукції. Основна мета – створити  цивілізований 

ринок агропродукції з цілодобовим постачанням та якісними товарами. 

Шубравська О. В., Ринденко Н. А. доводять, що в основі ефективного 

функціонування гуртових ринків сільськогосподарської продукції (ГРСП) 

у європейських країнах лежать побудова системи гуртової торгівлі, а 

також підтримка супутньої їй підсистеми роздрібної торгівлі за межами 

ГРСП; запровадження навколо цих ринків ―захисного периметра‖; 
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залучення фермерів і фермерських кооперативів як акціонерів; активне 

сприяння формуванню мереж ГРСП, а також жорсткий контроль за їх 

діяльністю з боку держави та муніципальної влади як власників 

контрольних пакетів акцій таких ринків [1]. 

В результаті функціонування таких ринків в країні можна: 

 активізувати механізми гуртової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією;  

 створити інфраструктури експорту, імпорту та зовнішнього 

маркетингу; 

  розширити діяльність державної мережі гуртових ринків 

сільськогосподарської продукції; 

 розширити існуючі канали збуту агропродукції; 

 стимулювати процес професійної кооперації та асоціювання 

виробників; 

 сформувати справедливу ринкову ціну; 

 забезпечити обмін досвідом та поширення професійних знань. 
Для ефективного розвитку гуртових ринків в Україні пропонуємо:  

1. Створення на регіональному рівні сучасних місць продажу та 
розподілу свіжої сільськогосподарської продукції за світовими 

стандартами та з врахуванням специфіки українського сільського 

господарства – гуртових ринків «Регіональних аграрно-маркетингових 

центрів». 

2. Об‘єднання ринків на державному рівні у мережу та налагодження 
каналів переміщення сільськогосподарської продукції в межах країни для 

швидкого та якісного реагування на потреби споживача в різних регіонах. 

3. Впровадження нових схем експорту вітчизняної продукції, 

спрощення юридичних процедур та створення доступних для виробника 

каналів збуту продукції на закордоні ринки. 

4. Налагодження простих та доступних каналів імпорту 

сільськогосподарської продукції. Спрощення та пришвидшення процесів 

розмитнення та ввезення товару, здійснення перевірки якості та 

сертифікація прямо на місті продажу (розподілу), оформлення необхідних 

документів. 

5. Підняття рівня обслуговування споживача до світових стандартів: 
якість, безпека, асортимент, товарність продукції, об‘єктивна ринкова 

ціна та сучасні умови продажу продукції. 

6. Створення дієвої системи контролю якості та безпеки товару, 
впровадження механізмів стимулювання виробників, які дотримуються 

норм та правил вирощування продукції [2]. 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 36 

 

7. Створення центрів накопичення та передачі знань, досвіду, 

інновацій, нових тенденцій у сільському господарстві, оцінки аграрного 

ринку, прогнозування та статистики, ознайомлення із закордонним 

досвідом. Організація та проведення навчальних та дорадчих програм, 

курсів, семінарів, конференцій та обговорень на постійній основі для всіх 

представників АПК. 

8. Запровадження постійно діючих виставок технологій, обладнання, 
насіння, добрив, ліній переробки та передпродажної підготовки продукції, 

тощо. Надання можливості виробнику отримати інформацію та побачити 

на практиці, а за потреби і пройти навчання та купити необхідне 

обладнання чи технологію. 

9. Організація виставкової діяльності аграрного та суміжних 

напрямків. 

10. Створення осередку державних та громадських організацій 

(дорадча служба, фонд підтримки фермерства, тощо) з метою підтримки 

національного виробника. 

11. Надання комплексної послуги по обслуговуванню інтернет-клієнта: 

юридичний супровід, фінансова підтримка (кредитування, інкасація 

коштів, тощо), видача необхідних документів на продукцію, перевірка 

якості та надання відповідних висновків, надання інформації про 

тенденції на ринку, тощо. 

12. Запровадження нових механізмів збуту сільськогосподарської 

продукції: біржові та аукціонні торги, дистанційне визначення ціни, 

віртуальний торговий майданчик в Інтернеті, тощо. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Сучасний етап розвитку економіки України відзначається суттєвими 

змінами внутрішнього та зовнішнього середовищ господарювання, 

відбувається прискорення темпів науково-технічного прогресу, що, як 

наслідок, загострює конкуренцію пропозиції нових товарів і послуг, а 

також поліпшення їх якісних характеристик. У зв‘язку із цим, стійкість 

економічного стану більшості суб‘єктів господарювання значною мірою 

зумовлюється темпами й масштабами здійснення інвестиційної 

діяльності, що дозволяє своєчасно та швидко реагувати на вимоги 

конкурентної боротьби, які постійно змінюються, шляхом використання 

різних нововведень. Указані тенденції підкреслюють необхідність і 

пріоритетність інвестиційної діяльності українських підприємств в умовах 

глобалізації економіки.  

Як свідчать проведені дослідження, обсяг капітальних інвестицій 

Харківської області за період 2010-2016 років має загальну тенденцію до 

зростання: в 2,0 рази в порівнянні з 2010 роком та на 47,1% відповідно до 

рівня 2015 року. При цьому найбільшу питому вагу складають інвестиції 

вкладені в матеріальні активи (в 2016 р. –  16300,9 млн. грн), а саме в  

машини, обладнання та інвентар – 6243,5 млн. грн, що складає 37,7% 

загального обсягу капітальних інвестицій.  

За видами економічної діяльності  питома вага капітальних інвестицій, 

що припадає на  сільське господарство, становить 3033,0 млн. грн (18,3%) 

і вище рівня 2010 року в 7,1 рази, а в порівнянні з 2015 роком на 69,5%. 

Інвестиції в довгострокові біологічні активи рослинництва та 

тваринництва становлять 543,5 млн. грн (4,0%), при цьому зростання 

складає в порівнянні з 2010 роком в 4,4 рази, а з 2015 роком в 2,3 рази. 

Таким чином, як ми бачимо, спостерігається позитивне зростання рівня 

капітальних інвестицій, але при цьому значна частина цього зростання 

пов‘язана зі зростанням фактичних витрат на виробництво та створення 

необоротних активів (значне підвищення цін  на  запасні     частини, 

будівельні матеріали, паливно-мастильні матеріали, вартість 

електроенергії тощо). 

При цьому за досліджений період 65%-72% капітальних інвестиції 
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здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій, від 4,0% 

до 15,7%  за рахунок місцевих бюджетів і лише від 2,7% до 8,3% за 

рахунок коштів державного бюджету [4]. 

Як бачимо, розвиток у країні інвестиційного потенціалу та реформа 

бухгалтерського обліку спричинили активізацію досліджень щодо обліку 

інвестицій, адже для прийняття тактичних і стратегічних рішень з 

управління капітальними інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна 

аналітична інформація, що може бути забезпечена лише бухгалтерським 

обліком та безпосередньо залежить від його якості. 

Значний внесок у вирішенні проблем удосконалення обліку 

капітальних інвестицій викладено  в наукових працях таких дослідників 

як  Дерій В.А., Камінська Т.Г. [1], Ізмайлов Я. [2],  Ночовна Ю.О., 

Радевич Т.В. [3], Плаксієнко В.Я., Остапенко В.Я. [5].  

Провідними вченими зроблено значний внесок до методології, 

теоретичного і практичного обґрунтування питань, пов‘язаних з 

управлінням, обліком, аналізом та контролем операцій з капітальними 

інвестиціями. 

Але ряд проблем, пов‘язаних з обліком операцій з капітальними 

інвестиціями, залишається недостатньо розробленим і вимагає свого 

вирішення. Додаткових досліджень потребують проблеми: уточнення 

понятійного апарату щодо обліку капітальних інвестицій; виділення 

об‘єктів бухгалтерського обліку капітальних інвестицій; розробки 

методики обліку створення фондів для відтворення основних засобів та 

інших необоротних активів, необхідних для здійснення капітальних 

інвестицій; удосконалення системи внутрішнього контролю операцій з 

капітальними інвестиціями; організації обліку капітальних інвестицій в 

умовах використання комп‘ютерних технологій. 

Напрямками удосконалення бухгалтерського обліку капітальних 

інвестицій та операцій з ними, є: 

- конкретизація бухгалтерських рахунків для проведення операцій з 

обліку капітальних інвестицій (відокремлення рахунків третього, 

четвертого та інших порядків для відображення відтворювальної, 

технологічної структури, елементів витрат та ведення пооб‘єктного 

обліку); 

- відокремлення  позабалансового   рахунку   для нагромадження 

інформації про джерела їх фінансування;  

- організація управлінського обліку реалізації інвестиційного проекту. 

Крім того, пропонуємо розширити структуру аналітичного обліку 

капітальних інвестицій за допомогою введення до додаткового 

субрахунку 158 «Капітальні витрати на поліпшення необоротних активів» 
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субрахунків другого порядку: 

- 1581 «Капітальні витрати  на реконструкцію, модернізацію та інші 

види поліпшення необоротних активів»,  

- 1582 «Поліпшення основних засобів (капітальний ремонт)». В межах 

якого слід передбачити наступні аналітичні рахунки: 

- 15821 «Поліпшення будинків та споруд»; 

- 15822 «Поліпшення машин та обладнання»; 

- 15823  «Поліпшення транспортних засобів»;  

- 15824 «Поліпшення інструментів, приладів, інвентарю».  

Використання вказаних пропозицій дозволить підвищити 

аналітичність, точність, своєчасність та достовірність облікових даних, 

що забезпечить якісне відображення операцій з обліку капітальних 

інвестицій в сучасних умовах оподаткування та підвищить ефективність 

управління інвестиційним процесом. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ  

 

На сьогодні сільське господарство одна із не багатьох галузей, яка 

готова перейти до більш високих стандартів якості у виробництві 

продуктів харчування і стати повноцінним гравцем на світових ринках.  

Головна мета розвитку сільського господарства і,зокрема, зернового 

господарства полягає у створенні сучасного конкурентоздатного 

агропромислового комплексу, який характеризувався би такими 

критеріями:  ефективне застосування нових сільськогосподарських 

машин, матеріальних ресурсів та технологічних систем; випуск 

конкурентоспроможної продукції; здатність виробництва до широкого 

впровадження науково-технічних досягнень, домінування в 

агропромисловому комплексі наукоємних галузей; високий рівень 

розвитку інфраструктури  аграрного ринку; раціональне використання 

земель, впровадження ресурсозберігаючих та відновлювальних 

технологій; високий рівень екологічної безпеки; досягнення ефективного 

функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, 

що визначає обсяги пропозиції зерна, вартість основних видів 

продовольства для населення країни, формує значну частку доходів 

сільськогосподарських виробників, визначає стан і тенденції розвитку 

сільських територій, формує валютні доходи держави за рахунок 

експорту. Функціонування ринку зерна здійснює мультиплікативний 

вплив на рівень розвитку економіки та соціальної сфери і, здебільшого, 

визначає продовольчу безпеку держави. Головним показником стану 

економіки країни і перспектив її розвитку є конкурентоспроможність. 

Уряд Стратегією розвитку сільського господарства до 2020 р. оголосив 

про потребу розвитку національних конкурентних переваг [3]. 

За якістю зерна можемо конкурувати не лише з європейцями, а й з 

американцями та бразильцями. При високих стандартах якості зерна в 

Європі Україна готова експортувати туди і пшеницю, і кукурудзу..Як 
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відомо, останнім часом зернова галузь демонструє швидке зростання, та її 

потенціал виробництва та експорту значно вищий і його можна істотно 

збільшити. 

Причини, що зумовили необхідність переходу аграрного сектору 

економіки України до інноваційної моделі розвитку, такі: – глобалізація 

світової економіки, поширення новітніх інформаційних технологій, 

наукоємних виробництв; – прискорення розвитку економіки країн на 

основі взаємної інтеграції науки, реального та фінансового сектору, 

відтворювальних процесів у різних сферах людської діяльності аграрної 

економіки країн із розвиненою національною інноваційною системою; 

тощо [4, с.110]. Я. Бжуска вважає одним із найістотніших чинників 

результативного конкурування підприємства є його здатність і 

результативність упровадження інновацій. Він пропонує такий склад 

елементів інноваційної бізнес-моделі: 1. Чотири найважливіші його 

елементи: зв‘язок і стосунки з клієнтами, головна базова стратегія, 

стратегічні запаси, цінності мережі взаємопов‘язані між собою, що 

створює три «мости»: Базова стратегія ⇒ конфігурація дій ⇒ стратегічні 

засоби. Базова стратегія ⇒ корисності для клієнта ⇒ зв‘язок і стосунки з 

клієнтами. Стратегічні засоби ⇒ границі діяльності підприємства ⇒ 

цінність мережі. 2. Основою побудови моделі, її елементів та з‘єднуючих 

«мостів» є потенціал прибутку, який детермінують чотири фактори: 

ефективність; унікальність; внутрішню зумовленість; задуми і здатність 

до створення прибутку [1, с. 30].  

Для нинішнього етапу інноваційного процесу в сільськогосподарських 

підприємствах України характерно: 1. Достатньо високий рівень 

інноваційної активності підприємств 2.Обмежене використання 

сільгосппідприємствами власних інноваційних розробок , на 

агропідприємствах використовують або адаптовані до власних умов 

розробки спеціалізованих організацій, або зарубіжні розробки. 3. 

Взаємозумовленість ступеня інноваційної активності підприємства та 

його прибутковості. 4. Диверсифікація напрямів інноваційної діяльності 

ефективних підприємств. 5.Абсолютне переважання власних коштів 

підприємств серед джерел фінансування інновацій. 6.Низький рівень 

використання сільськогосподарськими підприємствами інституційних 

джерел інформації щодо інноваційних розробок та можливостей їх 

упровадження.  

Використання інноваційних систем ведення сільського господарства 

дає збільшення прибутків агропромислових підприємств до 15%.  

Отже, основними напрямами інноваційного розвитку підприємств із 

вирощування зерна круп‘яних культур є: 1) оновлення, модернізація й 
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технічне переозброєння матеріально-технічної бази, зокрема 

використання сучасної техніки для вирощування та збирання зерна 

круп‘яних культур, інвестування коштів у побудову сучасних насінне-

очисних комплексів; 2) перехід до інтенсивних, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій екологічного виробництва зерна круп‘яних 

культур для прямої сівби, підтримки і захисту посівів, зниження 

залежності врожаю насіння від погодних умов, використання 

агробіологічних факторів у збільшенні виробництва рослинницької 

продукції.  

Важливим напрямом підвищення ефективності функціонування 

ринкової інфраструктури вбачається оптимізація кількості елементів 

інфраструктури, насамперед, оптово-продовольчих ринків, центрів 

інформаційно-консультаційного обслуговування і цінового моніторингу, 

консалтингових та дорадчих служб, фінансово-кредитних і страхових 

установ, а також створення умов тісної співпраці з ними виробників зерна 

[2]. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ (TQC/TQM) 

  

Річард Аркрайт, Джеймс Ватт, Метью Болтон, Чарльз Беббідж – 

представники англійської школи менеджменту звертали увагу як на 

інженерно-технічні аспекти виробництва, так і на соціально-психологічні. 

Саме англійська школа менеджменту вперше визначила вплив на 

ефективність діяльності контролю за операціями. Також визначаючи 

контроль як частину процесу управління, що є невід‘ємною частиною 

управлінської діяльності, М. Мескон,  М. Альберт та Ф. Федуорті 

характеризують його як засіб, за допомогою якого керівництво організації 

визначає правильність рішень, що приймаються, та необхідність 

коригуючих дій для досягнення цілей організації. 

На нашу думку, головною причиною, що викликає необхідність 

здійснення контролю, виступає потреба у визначенні спрямованості дій 

виконавців при реалізації будь-яких рішень на всіх управлінських рівнях 

організації, оскільки здебільшого прийняття рішень здійснюється одними 

особами, а їх реалізації – іншими. Крім того, в процесі реалізації 

управлінських рішень відбуваються зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовищ організації, що також вимагає коригуючих дій. Таким чином, 

для того, щоб правильно та своєчасно відреагувати на можливі зміни та 

відхилення при реалізації всіх функцій менеджменту, на підприємствах 

використовують контроль, який виступає як спосіб оцінки впливу на 

організацію змін внутрішнього та зовнішнього середовищ. 

З огляду на це, цікавими на наш погляд, є принципи організації 

виробництва та ведення бізнесу компанії Тойота, відомої у світі як 

«тойотизм». Один із принципів японського управління – це загальний 

контроль якості (TQC), в основу якого покладено управління процесом 

забезпечення якості.  Сьогодні він охоплює всі аспекти менеджменту, і 

називається «загальним менеджментом якості» (TQM) — терміном, що 

широко відомий в усьому світі. Розглядаючи розвиток TQC/TQM як 

частина стратегії Kaizen (підвищення ефективності використання 

творчого потенціалу), Jidoka (виключення дефекту виробів) та Heijunka 

(синхронізація виробництва і управління), ми отримуємо більш чітке 

розуміння концепції філософії бізнесу компанії Тойота. Таким чином, 
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японський TQC/TQM не повинен розглядатися виключно як діяльність, 

пов'язана з контролем якості. Принципи TQC/TQM було покладено в 

основу формування корпоративної стратегії компанії та сприяли 

покращанню всіх аспектів ведення бізнесу.  

В абревіатурі TQC/TQM буква «Q», означає «якість» і є пріоритетною, 

але є також і інші складові, а саме: витрати та постачання, навчання. 

Літера «Т» означає «всезагальний», тобто передбачає залучення кожного 

працівника організації — від вищого керівництва до менеджерів середньої 

ланки, майстрів і робітників. Далі вона поширюється на постачальників, 

дилерів і оптовиків. Літера «Т» також відноситься до лідерства і роботи 

вищого керівництва, хто, власне, і відповідає за  успішне впровадження 

TQC/TQM. Буква «С» відноситься до «контролю» або «управління 

процесами». У TQC/TQM ключові процеси треба ідентифікувати, 

керувати ними і постійно їх удосконалювати, що сприятиме покращанню 

результативності. Роль контролю як функції менеджменту в ТQC/ТQМ 

полягає в плануванні перевірки процесу, а не результату, у покращенні 

процесу, а не його критиці на основі результату.  

TQC/TQM в Японії охоплює такі області як: формування політики, 

побудова системи забезпечення якості, стандартизація, навчання та освіта, 

управління витратами та гуртки якості. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливим етапом забезпечення ефективного управління дебіторською 

заборгованістю є здійснення її класифікації. Серед науковців немає 

єдиного погляду щодо цього питання. 

На нашу думку, досить виваженою є позиція науковців, які 

зауважують на необхідності більш детально класифікувати дебіторську 

заборгованість і ґрунтовніше відображати її диференціацію за групами, 

формами і видами у фінансовій звітності з метою підвищення 

ефективності управління такою заборгованістю [2]. 

В загальному випадку при складанні фінансової звітності дебіторська 

заборгованість класифікується за такими ознаками: зв‘язок із нормальним 

операційним циклом; термін погашення; об‘єкти, щодо яких виникли 

зобов‘язання дебіторів; своєчасність сплати боржником дебіторської 

заборгованості. 

Важливим моментом класифікації дебіторської заборгованості є 

віднесення її до певної категорії активів. Автори наукової літератури по-

різному відносять дебіторську заборгованість до складу активів і, 

відповідно, здійснюють її класифікацію. Більшість науковців відносять 

дебіторську заборгованість до складу оборотних засобів, інші називають її 

«коштами в розрахунках». П.І. Камишанов класифікаційну групу, до якої 

відноситься дебіторська заборгованість, називає «кошти в боргах даної 

організації», Г.І. Моісеєнко [3, с. 98] оборотні засоби поділяє на 

нормовані і ненормовані, однією з частин яких є дебіторська 

заборгованість. Ми погоджуємось з «традиційним» баченням дебіторської 

заборгованості як коштів в розрахунках. 

Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська 

заборгованість поділяється на довгострокову і поточну. Цей поділ 

здійснюється відповідно до строку погашення та у зв‘язку з нормальним 

операційним циклом: 

- довгострокова дебіторська заборгованість - це заборгованість, яка не 
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виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 

дванадцяти місяців з дати балансу. Тобто довгострокова заборгованість в 

основному не пов'язана з операційною діяльністю. 

- поточна дебіторська заборгованість (короткострокова) - це 

заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу або 

буде погашена в ході протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Таким 

чином, якщо заборгованість, що виникла, не пов'язана з операційним 

циклом, але передбачається, що вона буде погашена в термін менший 

дванадцяти місяців, то така заборгованість визнається поточною [4]. 

Така класифікація статей дебіторської заборгованості в балансі 

враховує рівень ліквідності активів та є корисною для користувачів 

фінансової звітності щодо оцінки фінансового стану підприємства, 

оскільки надає повнішу інформацію про рівень дебіторської 

заборгованості й можливість перетворення фінансових зобов‘язань у 

грошові активи. 

Зауважимо, що на Україні такий поділ дебіторської заборгованості є 

обов‘язковим.  

Учений-економіст І.О. Бланк у господарській діяльності виділяє такі 

види дебіторської заборгованості: за товари, роботи, послуги, строк 

оплати яких не настав; за товари, роботи, послуги, неоплачені в строк; по 

векселях отриманих; по розрахунках з бюджетом; по розрахунках з 

персоналом; інші види дебіторської заборгованості [1]. Вважаємо, що така 

класифікація статей дебіторської заборгованості в балансі враховує рівень 

ліквідності статей, корисніша для користувачів фінансової звітності щодо 

оцінки фінансового стану підприємства, надає повнішу інформацію про 

рівень дебіторської заборгованості й можливість перетворення 

фінансових зобов'язань у гроші.  

Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за 

строками її погашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для 

кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, 

виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, послуги за попередні звітні періоди. Коефіцієнт 

сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення 

дебіторської заборгованості. 

Крім цього, важливого значення набуває поділ заборгованості за 

термінами. У реєстрах обліку відображення очікуваного й реального 

термінів погашення заборгованості немає. Доцільніше було б за реальним 

строком погашення поділяти дебіторську заборгованість на термінову, 

прострочену і відстрочену, що в обліку знаходить відображення на 
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відповідних аналітичних рахунках, де контролюється термін виконання 

договорів. При визначенні сумнівності заборгованості для обліку 

важливим є поділ заборгованості за забезпеченістю (гарантія, застава, 

порука, вексель). На нашу думку, доцільно окремо виділяти 

заборгованість забезпечену і незабезпечену. 

Слід наголосити, що за наявності різних ознак класифікацій 

дебіторської заборгованості в практиці вона найчастіше здійснюється за 

одним критерієм в межах інформації рахунків бухгалтерського обліку. Це 

зумовлено порядком обліку, що має місце в Україні, де дії бухгалтера 

жорстоко регламентовані, на відміну від країн із ринковою економікою, в 

яких рішення про порядок розміщення різних видів дебіторської 

заборгованості в балансі та ступінь деталізації цих статей приймає суб‘єкт 

господарювання самостійно. Відповідно в закордонній практиці склад і 

структура дебіторської заборгованості в балансах різних підприємств 

можуть бути відмінними. 
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ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ЗМІЦНЕННІ ВИРОБНИЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Подальший розвиток аграрної економіки України передбачає 

докорінні зміни в управлінні виробничим потенціалом фермерських 

господарств. Сучасний розвиток аграрного виробництва характеризується 

переходом до інноваційної моделі економіки, сутність якої у загальних 

рисах полягає у стабілізації і постійному підвищенні технічного і 

технологічного рівня операційної  діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Така модель передбачає системну інтеграцію науково-

технічної сфери в процесі економічного і соціального розвитку аграрного 

виробництва, що вимагає чітких і послідовних дій щодо управління 

галуззю, а також відповідних стимулів для наукових установ з метою 

забезпечення стійкого надходження ефективних інновацій. Саме тому від 

рівня сформованості виробничого потенціалу залежать напрями 

подальшого розвитку та функціонування фермерства, можливості 

стабілізації та активізації їх розвитку. 

В літературі зустрічаємо різноманітні підходи до визначення терміну 

«інновації». Ними можна вважати ідеї та пропозиції, що можуть стати 

основою створення нових видів продукції, або значно поліпшити їх 

споживчі характеристики [4]. Також інновації – це впровадження нових 

ідей, технологій, видів продукції у виробництво та управління 

фермерським господарством. Представлені трактування, на нашу думку, 

мають дещо загальний і масштабний характер та придатні для 

застосування переважно на макрорівні. Крім того, в останні роки з‘явився 

особливий різновид інноваційного підприємництва – ризикове або 

венчурне. Це здебільшого дрібні фірми, що займаються поширенням 

нових технологій, особливо технічних інновацій.  

Інноваційний шлях розвитку за своєю суттю орієнтований на 

збільшення доходів, на відміну від екстенсивного і інтенсивного шляхів 

розвитку, орієнованих на збільшення обсягів виробництва і зниження 

витрат відповідно. Отже, інноваційна діяльність в умовах господарювання 

фермерських господарств потребує узгодженого вирішення завдань 

формування технологічної, інституціональної, організаційної та інших 

структур, здатних об‘єднати всі необхідні компоненти виробничого 
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потенціалу в загальний відтворювальний контур зростання нового 

технологічного укладу, створити передумови для модернізації, 

економічного зростання та зміцнення конкурентоспроможності 

фермерських господарств.  

Як слушно зауважує О. Луців, різноманіття джерел технологічних 

знань і зв‘язків полегшує комбінування факторів виробництва і є 

передумовою появи будь-якої інновації та її виробничого застосування [3, 

с. 31]. Таке узагальнення є особливо актуальним в контексті цього 

дослідження, оскільки згідно нашої позиції в основу виробничого 

потенціалу фермерських господарств покладено, власне, чинники 

виробництва – землю, працю, капітал. Саме тому, відтворення 

виробничого потенціалу на засадах інноваційної діяльності, зможе 

забезпечити такий результат, якого неможливо досягти за умови 

звичайного ходу операційної діяльності.  

Узагальнення вище викладеного дозволяє нам погодитись із позицією 

О.В. Боднар-Підгурської про те, що в основу розвитку нової аграрної 

економіки України, як економіки сталого соціально-орієнтованого 

розвитку, мають бути покладені наступні фактори: знання, як сила, 

багатство та основа створення інтелектуальної ренти та доданої вартості; 

інновації як результат ефективності досліджень; ресурси як основа 

реалізації знань та нововведень; потреби  та правильна система цінностей 

як підґрунтя формування здорових життєво важливих інтересів соціуму та 

суспільства; економічна еліта (істеблішмент) як суб‘єкт управління в 

інтересах переважної більшості населення країни [1, с. 27].  

Інновації значною мірою сприяють підвищенню продуктивності праці 

і ефективності вкладеного капіталу. В умовах зменшення впливу 

ресурсних факторів у відтворенні виробничого потенціалу, в напрямку 

визначення конкурентної стратегії фермерських господарств виникає 

потреба у пошуку нових форм, шляхів та методів відтворювальних 

процесів. За таких умов кооперація з органами влади та співпраця з 

іншими інституціями на регіональному рівні стають для фермерів 

додатковими джерелами зростання їх конкурентної сили. 

Сучасна практика аграрного бізнесу свідчить, що фермерські 

господарства, з метою зміцнення своїх позицій на ринку, повинні 

вдаватись до певних інноваційних змін. Інноваційні зміни передбачають 

аналіз ринку інновацій і конкурентних переваг конкурентів, виявлення 

можливих варіантів інновацій, пошук шляхів залучення коштів для 

фінансування інновацій, розробку інновацій, їх упровадження, визначення 

їх ефективності та контролінг [2, с. 228].  

Тому новітня економічна наука та практика виявляє значний інтерес 
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до вирішення проблем інноваційного розвитку. Це проявляється не лише 

констатацією та фіксацією статистичних даних стосовно інноваційно-

інвестиційної діяльності, але й шляхом якісного аналізу фундаментальних 

понять і категорій, формування нових підходів до вивчення інноваційної 

діяльності, подальшого її моніторингу, управління процесами та 

ефективної її організації [3, с. 21]. Більшість науковців орієнтується на 

виробничу концепцію інноваційного розвитку, в якій основний акцент 

робиться на продуктові та технологічні інновації. Такий підхід 

характерний і стосовно виробничого потенціалу фермерських 

господарств. Ми вважаємо, що основною функцією виробничого 

потенціалу фермерських господарств є задоволення продовольчих потреб, 

в першу чергу своєї сім‘ї, зважаючи на частково натуральний спосіб 

виробництва у них.  

Інновації є реалізацією в господарській практиці фермерських 

господарств результатів наукових досліджень, які втілюються у нові 

сорти рослин, породи і види тварин, нові або поліпшені продукти 

харчування, матеріали, нові технології в тваринництві, рослинництві 

тощо.  
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РЕЗУЛЬТАТІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На розвиток і ефективність виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах величезний вплив мають реалізація продукції і отримувані 

при цьому фінансові результати. Процес реалізації продукції, 

виготовленої підприємством, є найважливішим у його діяльності, він 

дозволяє відшкодувати витрати і виконати зобов‘язання перед бюджетом 

за податковими платежами, позабюджетними фондами,установами банків 

за отриманими кредитами, постачальниками і кредиторами, за оплату 

праці членів колективу та іншими кредиторами.  

У сучасних умовах велике значення надається реалізації продукції та 

отриманню фінансових результатів, що визначає ефективність і 

доцільність господарської діяльності організації. 

В Україні багато вчених зробили свій внесок у теорію організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві, визначення його місця в 

загальногосподарському обліку. Серед них Голов С.Ф., Бутинець Ф.Ф.,  

Жук В.М., Малюга Н.М., Кірейцев Г.Г, Палій В.Ф., Пушкар М.С., 

Ткаченко Н.М.. Вчення кожного кожного з них можна розбирати як 

самостійний підхід.  

При вирішенні проблеми фінансової стабільності, поліпшення 

платоспроможності підприємств АПК головним є створення умов для 

безперешкодного вигідного збуту продукції. В даний час у сфері 

агропромислового виробництва виробникам сільськогосподарської 

продукції гарантується можливість вільної реалізації 

сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства  

Найважливішим економічним показником є фінансовий результат, він 

узагальнює усі результати діяльності господарства та надає комплексної 

оцінки ефективності цієї діяльності. 

Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого 

господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми 
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власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 

Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток який отримує 

господарюючий суб'єкт внаслідок діяльності. 

Таким чином, фінансовий результат є одним із найважливіших 

економічних показників, який узагальнює усі наслідки господарської 

діяльності та надає оцінки ефективності даної діяльності. Поняття 

фінансового результату пов'язане із поняттями витрат та прибутків. В 

національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» надані наступні визначення прибутку та 

збитку:  

- прибуток - це є сума, над якими доходи мають перевагу пов'язані з ними 

витрати;  

- також це перевищення суми втрат над сумою доходу, щоби  отримати  

збиток і були здійснені ці витрати. [1] 

Згідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» фінансовий результат (прибуток або збиток) має 

визначатися та відображаються у фінансовій звітності та бухгалтерському 

обліку згідно із принципом нарахування також відповідності доходів і 

витрат.[3] 

Згідно до вищезазначеного принципу, щоби визначити фінансові 

результати звітного періоду потрібно зіставляти доходи звітної стадії з 

витратами, котрі були здійснені для отримання доходів. Доходи і витрати 

відображаються в фінансовій звітності і бухгалтерському обліку у момент 

їхнього виникнення, в залежності від дати надходження чи сплати 

грошових коштів. Тобто, і якщо доходи суб'єкта господарської діяльності 

перевищують витрати, котрі були здійснені щоби отримати ці доходи, то 

він отримує позитивний фінансовий результат (прибуток), в тому разі, 

коли витрати більші ніж доходи господарюючий суб'єкт одержує 

негативний фінансовий результат (збитки). 

Першорядними поняттями фінансових результатів як і економічної так 

і бухгалтерської категорії є поняття доходів і витрат. Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», дає таке  визначення доходів:  це є збільшення 

економічних вигод у вигляді доходів зменшення зобов'язань, котрі 

призводять до зростання власного капіталу або надходження активів, при 

умові, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.  

Що до економічної вигоди, то згідно  із Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вона визначається 

як потенційна перспектива отримання підприємством грошових коштів 

від використання активів.[3] 
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Дане зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів. Існують 

різні підходи до визначення витрат та доходів. Відповідно до теорії 

альтернативного підходу доходи господарства поділяються фактичні і 

альтернативні. Фактичні доходи по цій теорії визначаються як валова 

виручка господарства від реалізації робіт, товарів, послуг. Альтернативні 

ж доходи визначаються величиною можливого доходу, який підприємство 

отримає у разі зміни своєї діяльності (наприклад, кошти підприємства не 

будуть витрачені на придбання сировини, а вносяться на депозитний 

банківський рахунок або інвестуються у акції інших підприємств). 

Співставляючи обидва види доходів господарство визначає найкращий 

напрямок своєї діяльності, котрий забезпечує найбільший дохід коли є 

рівні витрати коштів підприємства. Під час співставлення зазначених 

доходів їхню величину, помножують на можливість отримання цього 

доходу, що уможливлює  врахувати господарський  ризик за видами 

діяльності. [2] 

Отже, основним  завданнями аналізу фінансових результатів є 

реальний стан динаміки прибутку та виявлення і кількісне оцінювання 

впливу різних факторів  на його розмір, а також оцінювання резервів 

зростання прибутку. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

 

Поступове проведення економічних реформ та сталий розвиток 

економіки вимагають значних капітальних інвестицій, які є основою  

розвитку  окремих  підприємств,  окремих видів економічної діяльності та 

країни у цілому.  Інвестиційна  діяльність,  пов‘язана  з реальними  

(капітальними)  інвестиціями,  та її  ефективність  набувають  особливого  

значення  для  підприємств  усіх  галузей  економіки [1].  

Перш за все розглянемо законодавчі акти, в яких наведено визначення 

капітальних інвестицій.  

У Податковому кодексі України (ст. 14) визначено, що капітальні 

інвестиції — це господарські операції, що передбачають придбання 

будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних 

засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до 

норм цього Кодексу [2]. Інше визначення, але подібне за змістом, є у 

постанові Кабінету міністрів України «Про затвердження Національного 

стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» [3], капітальні 

інвестиції — інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, 

реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів 

(включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни 

діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також авансові платежі 

для фінансування капітального будівництва. Найбільш змістовним, на 

думку [4], є визначення капітальних інвестицій у наказі Державного 

комітету статистики України «Про затвердження Методики розрахунку 

індексу капітальних інвестицій» — це інвестиції у придбання або 

виготовлення власними силами для власного використання матеріальних 

та нематеріальних активів, термін служби яких перевищує один рік.  

На сьогодні достатня кількість законодавчих і нормативних 

документів регулюють правові засади та методику обліку капітальних 

інвестицій. Проте вони залишаються не узгодженими між собою, а інколи 

і суперечать один одному.  

Радевич Т.В. у своїй роботі [5], наголошує, що у переважній більшості 

чинних нормативних документів з бухгалтерського обліку капітальні 

інвестиції характеризуються як витрати, що не можна оцінити 

однозначно. Тому пропонує власне трактування: капітальні інвестиції — 
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це вкладення, акумульовані із різних джерел у будівництво, придбання, 

виготовлення (створення, вирощування), поліпшення (реконструкцію, 

модернізацію, технічне переоснащення) основних засобів, нематеріальних 

активів, інших необоротних матеріальних активів, довгострокових 

біологічних активів з метою отримання економічних вигод та приросту 

капіталу. 

Майорова Т.В., Крук В.В., Шевчук Я.В. дійшли висновку, що 

капітальні інвестиції — це витрати на будівництво нових, розширення, 

реконструкцію та технічне переобладнання наявних основних засобів 

виробничого та невиробничого призначення. Витрати на капітальний 

ремонт будівель, споруд та інших видів основних фондів до капітальних 

вкладень не зараховують, тому ці витрати до інвестиційних віднести не 

можна. До капітальних вкладень належать лише капітальні видатки у 

частині капітального будівництва та реконструкції чи реставрації [4]. 

Журавель Ю.Г. вважає, що капітальні інвестиції — це інвестиції у 

придбання або виготовлення матеріальних і нематеріальних активів. 

Інвестиції у матеріальні активи уособлюють інвестиції в основний 

капітал, у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі та споруди, 

об'єкти незавершеного будівництва, біологічні активи, капітальний 

ремонт. Інвестиції у нематеріальні активи здійснюються у придбання або 

створення програмного забезпечення, баз даних, прав користування 

природними ресурсами, майном, прав на комерційні позначення, на 

об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав [6]. 

Проаналізувавши теоретичні погляди на сутність інвестицій, Семенова 

С.М. зазначила, що капітальні  інвестиції  є сукупність коштів та ресурсів, 

які підприємство  вкладає  у  придбання  або  створення  підрядним  чи  

господарським  способом матеріальних і нематеріальних необоротних 

активів,  а також у поліпшення,  які підвищують їх  первісну  вартість [7].   

Науковці Ночовна Ю.О. та Радевич Т.В. дійшли висновку про 

відсутність чітких критеріїв визнання капітальних інвестицій. Наявна 

плутанина у визначенні сутності капітальних інвестицій унеможливлює 

встановлення чітких критеріїв їх визнання. Адже характеризуючи 

капітальні інвестиції як інвестиції (або вкладення), до них слід 

застосовувати загальні критерії визнання активів [8].  

Провівши дослідження сутності поняття «капітальні інвестиції» 

можемо дати власне визначення: капітальні інвестиції – це вкладення 

власних грошових коштів, кредитів банків, цільового фінансування на 

капітальне будівництво підрядним та господарським способом, на 

придбання, виготовлення, модернізацію, капітальний ремонт основних 

засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних 
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матеріальних та нематеріальних активів, термін використання яких 

більше одного року, та на які нараховується амортизація, з метою 

отримання економічних вигід та приросту капіталу. 
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ПРОБЛЕМАТИКА  ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКИ 

 

Проблематика, пов'язана з марками, різноманітна: чи то марки, 

спеціально створені для роботи в мережі (Yahoo, Amazon), чи традиційні 

марки, які приходять в Інтернет під власним або іншим ім'ям з метою 

скористатися цим новим засобом масової інформації. Подібні міграції 

можливі. 

Як й у реальному світі, роль і проблеми марки в Інтернеті залежать від 

сектору бізнесу й стратегії компанії. Насамперед визначимо три типи 

питань, загальних для всіх марок, створених в Інтернеті: назва, ступінь 

відомості та проблема довіри. 

Вибір імені домену. Марка – це насамперед ім'я. В Інтернеті назва 

марки водночас є ім'ям її домену, тобто адресою однойменного сайту. 

Основні правила вибору імені марки: (1) потрібно уникати описових назв 

товару або аспектів діяльності компанії. По-перше, перевагою є просте й 

зрозуміле позиціонування, а по-друге, це може призвести до звуження 

сфери впливу марки; (2) доменне ім'я повинно легко запам'ятовуватися й 

набиратися на клавіатурі, навіть незважаючи на те, що зараз дуже 

поширено застосування різних «підказок» й «закладок». Варто уникати 

«поганої» гри слів, складної орфографії; (3) рекомендується при 

реєстрації вибирати доменні імена, споріднені з тими, які вже «на слуху». 

Після того, як «технічне» питання вибору імені для електронної марки 

вирішене, залишаються два важливих питання: популярність і кредит 

довіри. 

Популярність інтернет-марки. У реальному світі багато марок можуть 

задовольнятися добрим рівнем вказаного знання, помноженого на 

блискучу систему візуальної ідентифікації. 
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Таблиця 

Характеристика Інтернет-марки 
№ 

з/п 

Реальний продаж Інтернет реалізація 

1. У звичайному магазині, 

покупець може скористатися 

численними «підказками», 
які дозволяють 

позиціонувати товар і 

зрозуміти його характер: 
стан, у якому перебуває 

торговельна точка; 

сучасність її оформлення; 

професійність персоналу; 

асортимент продукції; 

комфортність тощо 

Для покупця Інтернет – це двовимірний монітор. 

Одержані інформаційні повідомлення є 

обмеженими та неістотними, інтернет-користувач 
перебуває в більш ризикованій ситуації, не 

знаючи напевно, що знаходиться за екраном, що 

за компанія або фірма, яка пропонує товари чи 
послуги 

2. Реальна компанія є наявною, 
зареєстрованою 

Віртуальні фірми й марки часто викликають 
недовіру та сумнів, які важко подолати. 

Віртуальна компанія може раптово зникнути, не 

залишивши сліду 

3. Реальний бізнес 

сприймається більш 

реалістично 

Проблема безпеки платежів у мережі, яка широко 

обговорювалася в різних засобах масової 

інформації, нехай навіть перебільшена, 
залишається постійним джерелом недовіри, від 

якого страждає весь віртуальний бізнес 

4. Більша впевненість в захисті 
інформації 

Дебати із приводу вторгнення в приватне життя 
споживача зумовлюють непевність деяких 

користувачів, оскільки вони не знають, яку 

інформацію про них має той або інший сайт і з 
якою метою може бути використана ця 

інформація. Багато хто думає, що у 

розпорядженні сайту може бути їхня електронна 
адреса, одержана нелегальним способом 

5. Більший кредит довіри Досвід користувачів зі справ подібного роду ще 
досить малий, інтернет-маркам теж бракує часу, 

щоб придбати необхідний кредит довіри 

потенційних користувачів 

6. Витрати на криптологію Широке поширення у міжнародному масштабі 

величезної кількості марок у мережі ускладнює 

створення загальних регламентуючих правил, а 

також системи ярликів й інших способів 
кодування, прийнятих у всьому світі. 

 

Цього цілком достатньо, щоб зробити товар помітним у відділі 

магазина. В Інтернеті не марки «йдуть» до покупця, а найчастіше 
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покупець повинен «прийти» до марки. Необхідно попередньо 

ознайомитися з маркою, визначитися з вибором, набрати безпомилково її 

назву на клавіатурі, щоб одержати доступ до сайту.  

Для створення й підтримки потужного знання марки недостатньо 

однієї реклами в мережі. Слід застосовувати інші, класичні ЗМІ – 

телебачення, зовнішню рекламу, радіо та ін., що підвищує статті витрат на 

рекламу в більшості сучасних інтернет-компаніях. 

Кредит довіри. Марка повинна бути дійсним гарантом, що має кредит 

довіри своїх клієнтів. Довіра необхідна в ділових стосунках на всіх рівнях. 

За своєю природою віртуальний характер Інтернету може зіграти 

«злий жарт» з маркою, котра існує тільки в мережі. 

На сьогодні майже всі солідні компанії мають власний сайт в 

Інтернеті. Це так само обов'язково, як рекламний проспект компанії. 

Може бути, що до кінця ще не з'ясовано, чи є наявність сайту дійсно 

корисною, але вважається, що без нього не обійтися. Проблема існування 

в мережі реальних марок і компаній дещо відрізняється від проблем 

мережевих веб-марок, які «народилися» в Інтернеті. Присутність останніх 

в Інтернеті для рекламних цілей зовсім не обов'язкова. Чи необхідний 

сайт компанії? Якщо так, то для кого? А чи потрібний свій сайт марці? 

Про що говорити? Створювати постійний сайт чи тимчасовий, або взагалі, 

тематичний? Нові покоління корпоративних і марочних сайтів повинні 

враховувати досвід попередніх років. Інтернет не завжди виявляється 

кращим, ніж традиційні ЗМІ, а інтернет-користувачам притаманні 

специфічні купівельні очікування й поведінка. 

Дуже рідко користувач заходить на сайт марки або компанії для того, 

щоб подивитися на рекламу або інші види просування товару. До сайту 

звертаються за швидкою відповіддю на питання, що виникли. Сайт 

повинен повідомляти готові рішення: підбирати ціну, допомагати 

порівнювати конкуруючі товари, інформувати про асортимент, 

пропонувати адресу найближчого магазина, в якому ця марка продається, 

повідомити час роботи тощо. 

Основна помилка більшості фірм в тому, що вони перекладають на 

Інтернет функції традиційної реклами й розміщують на сайтах гарні 

фотографії й мінімум тексту. Особливо це стосується марок предметів 

розкоші. Однак усі тести показують, що це не відповідає очікуванням 

користувачів. В Інтернеті реклама не повинна нав'язувати, а навпаки, її 

повинні «замовляти». Звідси й абсолютно інші очікування. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАННЯ 

ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Аналіз сучасного стану інституціональних перетворень, перспектив 

розвитку раціональної соціально-економічної структури в цілому не може 

бути виконаний без урахування соціально-економічних факторів та 

передумов цих процесів. Покращення стану в деяких галузях сільського 

господарства в кінці 90-х років, особливо в птахівництві, виробництві 

соняшнику, було пов‘язано, головним чином, з надходженням до них 

фінансових ресурсів від зовнішніх інвесторів. У той же час тривало 

скорочення посівних площ, поголів‘я великої рогатої худоби.  

Інституціональні перетворення, в тому числі земельні відносини, 

незважаючи на прийняті законодавчі акти, не принесли відчутного 

поліпшення соціального та економічного становища основної маси 

сільськогосподарських товаровиробників. Значного розвитку набула 

діяльність великих агропромислових формувань (агрохолдингів), перш за 

все в галузях свинарства і птахівництва, здійснювалося будівництво нових 

і модернізація діючих комплексів і птахофабрик. Це дозволило істотно 

підвищити темпи відновлення обсягів виробництва свинини, а в 

птахівництві - перевершити дореформений рівень. Однак світова 

фінансова та економічна криза, що почалася у 2008 р., позначилась на 

інвестиційному кліматі в економіці країни і відповідно – аграрному 

секторі, погіршилася його фінансова стійкість, намітилася тенденція 

зниження рентабельності сільськогосподарського виробництва, різко 

зросла кількість кредитів, взятих для галузі.  



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 61 

 

У вітчизняній економічній літературі питання трансакційних витрат, 

особливо в сфері аграрного виробництва, залишаються не розробленими.  

У ринковій системі економічні агенти або господарюючі суб'єкти 

функціонують в умовах обмеженості ресурсів і невизначеності. Тому 

вони, з метою раціонального вибору форм і способів організації та 

координації своєї господарсько-економічної діяльності, повинні мати у 

своєму розпорядженні необхідну інформацію, і в першу чергу, про 

зовнішнє середовище. Для переважного вибору того, чи іншого виду 

координації з боку господарюючих суб‘єктів існують критерії. Такими 

критеріями виступають витрати при організації зв‘язку і координації, які 

відображаються в новій категорії - трансакційні витрати. 

Поняття трансакційних витрат більш широке, ніж просто різновид 

виробничих витрат підприємства. Вони являють собою одну з основних 

категорій нової інституціональної теорії, що бурхливо розвивається в 

останні роки. У ній відбивається ціле явище і відносини економічного 

життя, які на зразок сили тертя зустрічаються всюди і визначають зміст і 

форми протікання багатьох господарсько-економічних процесів. З 

трансакційними витратами стикаються всі суб‘єкти економіки незалежно 

від форм власності і форм господарювання: підприємства, 

домогосподарства, банки, інститути держава і т. і. Отже, визнання 

об'єктивності трансакційних витрат в будь-яких економічних системах, в 

рамках яких відбуваються різні взаємини агентів економіки, стає 

очевидним. 

В системі категорій інституціонального напряму центральне місце 

займають категорії «трансакцій» і «трансакційних витрат». Насправді, в 

умовах ринкової трансформації галузей аграрного сектора економіки, 

організації діяльності та функціонування його господарюючих суб'єктів 

на основі таких ринкових принципів, як свобода вибору і право власності, 

зростає невидима раніше кількість трансакцій і розмір трансакційних 

витрат. Аналіз виникнення та процесу формування трансакцій і 

трансакційних витрат в економіці, виявлення їх природи, причин і 

особливостей, в суб‘єктах аграрної економіки надають можливість 

відкрити перспективи проведення структурних змін в економіці аграрних 

підприємств у виборі ефективного розміру виробництва, а також в способі 

організації, координації та взаємодії їх з численними, незалежними 

агентами економіки в єдиному технологічному ланцюжку. отже, виникає 

необхідність управління трансакційними витрати в галузях сільського 

господарства, які виникають у зв‘язку з його ринковою трансформацією і 

наданням суб‘єктам господарювання можливості самостійно визначати 

контрагентів, партнерів. 
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На думку ряду експертів, на частку трансакційних витрат в сільському 

господарстві припадає близько 25-30% загальних витрат. Тому управління 

трансакційними витратами з метою їх скорочення або оптимізації є 

суттєвим напрямком в зниженні собівартості продукції сільського 

господарства, підвищення рентабельності та фінансової стійкості 

сільськогосподарських підприємств. Управління трансакційними 

витратами - це процес розробки та реалізації комплексу заходів, 

заснованих на господарському механізмі, спрямованому на формування, 

планування, облік і аналіз трансакційних витрат, які дозволяють 

визначити довгострокові науково-обґрунтовані орієнтири, що впливають 

на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств. 

В сучасних умовах, визначення та управління трансакційними 

витратами сільськогосподарських підприємств мають особливе 

теоретичне і практичне значення. Це пояснюється сезонністю 

виробництва, змішуванням дій біологічних і економічних законів, 

низьким рівнем цін на сільськогосподарську продукцію, високими цінами 

на ресурси промислового походження і послуги, відсутністю 

кваліфікованих кадрів і т. і.  

Слід зазначити, що низький рівень інформаційності у сільському 

господарстві та її недоступність для господарюючих суб‘єктів, у зв‘язку зі 

слабким розвитком інформаційних елементів ринкової інфраструктури, 

обумовлює зростання величини трансакційних витрат. Необхідно 

відзначити, що некомпетентність джерела інформації, її асиметрія, 

невизначеність зумовлюють зростання кількості непередбачених і 

посередницьких трансакцій. Це веде і до зростання питомої ваги 

трансакційних витрат у кінцевій ціні або вартості виробленої 

сільськогосподарської продукції. 

Однак оцінка і облік цих витрат має труднощі. Тому що значна 

частина трансакційних витрат має прихований характер, не фіксується у 

відповідних бухгалтерських документах. Зазначені витрати повинні 

відображуватися в обліку, що покращить обліково-аналітичне 

забезпечення управління витратами підприємства в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 63 

 

УДК 352.071.5 

Добрянська Н.А., 

д.е.н., професор кафедри адміністративного менеджменту 

та проблем ринку 

Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса 

Попович В.В., 

д.е.н., професор кафедри менеджменту  

Одеського державного аграрного університету, м. Одеса 

Шевченко А.А., 

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства  

Одеського державного аграрного університету, м. Одеса 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 

Основним пріоритетним завданням регіональної політики, 

спрямованої на підвищення конкурентоспроможності регіонів, повинен 

стати розвиток науково-технологічного та інноваційного потенціалу 

регіонів. Процес поширення інновацій має перейти від централізованого 

до локального, коли окремі регіони, завдяки локальним інноваційним 

процесам, стануть основними ключовими елементами інноваційного 

зростання національної економіки. Для України, з її значною територією 

та відмінностями соціально-економічного розвитку, регіональні аспекти 

науково-технічної та інноваційної політики мають суттєве значення. 

Під терміном «інновація» розумілася особлива культурна цінність 

(матеріальна або нематеріальна), яка сприймалася людьми як нова саме в 

конкретний час та в конкретному місці. І лише на початку ХХ століття 

стали вивчатися закономірності виникнення інших інновацій – технічних, 

які стали відображатися терміном нововведення.   

Під «новиною» А. Арутюнов розуміє новий порядок, новий звичай, 

новий метод, винахід, нове явище. Такий підхід не суперечить і 

українському лексично-змістовному навантаженню цього терміну. 

Українське словосполучення «нововведення» в буквальному розумінні 

також означає «введення нового», а саме, процес запровадження певних 

новацій (інновацій) [1]. 

Отже, слід відзначити , що інноваційний розвиток містить три складові 

– інноваційний потенціал, процеси та інфраструктуру, то з одного боку, як 

інноваційні процеси, так і інноваційна інфраструктура, мають власний 

потенціал з певним ступенем його використання, і є складовими 

загального інноваційного потенціалу. З іншого боку, доцільним є 
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виокремлення ресурсної складової інноваційного потенціалу. Тому при 

наданні відповідних дефініцій до поняття «інноваційний потенціал» 

неминуче за логікою мають включатися його згадані складові: ресурси, 

процеси, відповідні інфраструктурні компоненти і взаємозв‘язки. 

Інноваційний розвиток країни забезпечується впливом безлічі 

об‘єктивних чинників, включаючи її географічний і демографічний 

потенціал, наявність природних, трудових, інтелектуальних та інших 

ресурсів, специфічних особливостей й тенденцій розвитку як державних 

інституцій, так і бізнесових структур. 

Найбільша кількість наукових організацій зосереджена у промислово 

розвинених регіонах: м. Київ – 31,4% загальної кількості, у Харківській 

області – 16,2%, Львівській – 7,2%, Дніпропетровській – 5,7%, Одеській– 

5,1%. Таким чином, на п‘ять регіонів припадає 65% загальної кількості 

наукових установ. Визначальною характеристикою розвитку 

інноваційного потенціалу є наукові кадри. Загальна кількість працівників 

організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи, на кінець 

2016 р. становила 109,6 тис. осіб, у т. ч. дослідників – 58,7 тис., техніків – 

10,7 тис. осіб. [2] 

У регіональному розподілі 46% працівників знаходиться у Києві, 

16,9% – у Харківській, 9% – у Дніпропетровській, 4,3% – у Львівській, 4% 

– у Запорізькій областях.  

У 2016 р. чверть загального обсягу витрат була спрямована на 

виконання фундаментальних досліджень, які на 96% фінансувалися за 

рахунок бюджетів різних рівнів, частка витрат на виконання прикладних 

досліджень становила 16,5% (понад дві третини профінансовано за 

рахунок бюджетів). Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, 

виконаних власними силами наукових організацій, склав у 2016 р. - 

10950,7 млн. грн. 

Протягом 2016 р. науковими організаціями України виконано 43 тис. 

робіт, більше двох третин із них впроваджено у виробництво. Із загальної 

кількості робіт 10,8% спрямовано на створення нових видів виробів; 7,5% 

– на нові технології; 2,5% – на нові матеріали.   

У 2016 р. інноваційну діяльність в Україні здійснювали 1609 

підприємств, або 16,1% загальної їх кількості, у 2015 р. – 1715 

підприємств, або 16,8%. У регіональному розрізі найбільша їх кількість 

зосереджена у Києві (168), Харківській (191), Львівській (129), 

Дніпропетровській (109), Запорізькій (108) областях. 

Із метою здійснення інноваційної діяльності вітчизняні підприємства 

витратили 7,7 млн. грн., більша частина коштів (66,4%) спрямовувалася на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; 15,9% – на 
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здійснення науково-дослідних робіт власними силами; 6,9% – на 

придбання результатів науково-дослідних робіт інших підприємств; 10,1% 

– на навчання та підготовку персоналу; 0,6% – на придбання інших 

зовнішніх знань. 

Інноваційні підприємства становлять, як відомо, основу виробничого 

комплексу регіону, тому про рівень його розвитку може свідчити 

інтенсивність інноваційної діяльності на рівні певного регіону [3].  

Слід відмітити зменшення загальної кількості осіб, що здійснюють 

винахідницьку діяльність, серед основних причин такого явища – 

застарілі форми організації фундаментальних досліджень, матеріально не 

забезпечені робочі місця з незначними можливостями кар‘єрного росту та 

визнання, загальна недооцінка суспільством ролі фундаментальних 

досліджень в економічному зростанні країни.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК НАПРЯМУ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Стратегічні цілі державної політики в галузі екології – забезпечення 

екологічної безпеки України, збереження природного середовища для 

сталого розвитку суспільства, підвищення якості життя, охорона здоров‘я 

населення і поліпшення демографічної ситуації. Тому, органічне 

виробництво, як складова екологобезпечного виробництва, яке 

досягається за умови становлення інтегральної еколого-економічної 

безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств, пропонується 

розглядати як необхідну умову сталого економічного розвитку 

підприємств агропромислового комплексу з урахуванням вимог 

екологічної безпеки з метою забезпечення населення якісним 

продовольством і поліпшення демографічної ситуації. У цьому контексті 

розвиток сільськогосподарських підприємств передбачає процес 

гарантованого забезпечення усіх членів суспільства екологобезпечними та 

якісними продуктами харчування з метою задоволення фізіологічних 

потреб людини, підтримки фізичного і психічного здоров‘я нації за умов 

екологічно врівноваженого використання, збереження та відтворення 

природних ресурсів. Нині це виступає однією з важливих сучасних 

тенденцій розвитку інноваційного підприємництва. 

Дослідження показали, що успішний розвиток органічного 

виробництва, окрім наявного в країні  потенціалу, значною мірою 

визначається формуванням відповідного інституційного середовища 

функціонування суб‘єктів органічного виробництва. В умовах 

поглиблення євроінтеграційних процесів, першочерговими завданнями 

аграрної політики залишаються удосконалення правових засад 

регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції, формування належної системи інспекції та контролю. 

Необхідно сформувати нові інституційні підходи у напрямі забезпечення 

органічного виробництва і широкого використання ринкових стимулів 

природоохоронної діяльності сільськогосподарських підприємств, які б 
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діяли незалежно від їхньої форми власності та підпорядкованості. 

Ряд авторів зазначає основні характеристики інституційного розвитку 

органічного виробництва в Україні, серед яких: 

- обмежене інституційне середовище впливу на національному і 

регіональному рівнях; 

- відсутність відділів органічного виробництва, відповідальних 

спеціалістів в  усіх державних органах влади національного і 

регіонального рівнів та координації між ними; 

-  відсутність чітких та прозорих правил та процедур для 

функціонування органічного сектору в Україні; 

- недостатній рівень компетенції у ключових залучених інституціях; 
- високий рівень недовіри до державного сектору; 
- недостатня база знань з питань правового забезпечення органічного 

виробництва [1]. 

Виробництво органічної сільськогосподарської продукції без 

державної підтримки практично неможливо. Інтереси учасників 

екологічного ринку повинні регулюватися на договірній і законодавчій 

основі. Нами визначено ряд недоліків, які заважають розвитку 

органічного виробництва, а саме: 

- відсутність Національного плану дій для розвитку органічного ринку 
в Україні; 

- неімплементоване та не гармонізоване з нормами ЄС органічне 
законодавство України; 

- відсутність державної підтримки для розвитку органічного 

виробництва та організації збуту; 

- високий рівень політичної і економічної нестабільності в Україні. 
Серед основних проблем, які гальмують  розробку інституційного 

забезпечення органічного виробництва є: 

- відсутність політичної волі відповідних ресурсів ( в т. ч. людських) 
системного підходу та підтримки держави у сфері органічного 

виробництва та організації збуту ; 

- формування державної політики в органічному сільському 

господарстві та позитивного іміджу України; 

-  несприятливий інвестиційний клімат та відсутність доступу у 

малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів та адаптованих 

технологій, які б дозволили розвиватися органічному агробізнесу; 

- обмежена пропозиція органічних продуктів для внутрішнього і 
зовнішнього ринків;  

-  низький рівень  обізнаності населення щодо органічних продуктів. 

Серед найважливіших заходів, які мають бути прийняті на державному 
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рівні і сприятимуть ефективному функціонуванню виробників органічної 

продукції можна виділити :  

- запровадження законодавчого та нормативно-правового забепечення 

і розробка перспективного плану розвитку для виробництва органічної 

продукції; 

- впровадження державної системи гарантування якості виробництва 

екологобезпечної продукції; 

- заходи, що передбачають субсидування виробників, за придбану 

спеціальну техніку та обладнання для переробки продукції; 

- забезпечення функціонування системи пільгового кредитування для 

фермерів, які займаються виробництвом органічної продукції;  

- розробка програми підтримки малих фермерських господарств 

протягом конверсійного періоду, яка полягає в кредитуванні на період 

проходження сертифікації та наданні консультативних послуг; 

- формування бази даних виробників органічної продукції; 

- проведення популяризації споживання органічної продукції серед 

населення; 

-запровадження органічного харчування в школах та дитячих 

садках; 

- розвиток ринку органічної продукції (проведення спеціалізованих 

ярмарок та виставок, створення спеціально відведених місць під 

реалізацію органічної продукції);  

- налагодження співпраці між учасниками виробничого ланцюга 

органічної продукції. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

 

Початок ХХІ століття ознаменувався інтенсивним розвитком 

інформаційних технологій, що спричинило розвиток інформаційної 

економіки та інформаційного суспільства. Україна не стоїть осторонь цих 

процесів, оскільки не лише нарощує обсяги виробництва інформаційних 

продуктів та ІТ технологій, але і ефективно впроваджує інформаційні 

засоби та технологій у різних сферах економіки, у тому числі і в 

державному управлінні.  

Яскравим прикладом ефективної співпраці «уряд-ІТ компанії-бізнес» є 

успішна для країн Європейського Союзу практика, яка реалізована в 

ініціативах ЄС щодо розвитку «цифрової економіки»: 

1. 1. «Індустріальна політика для ери глобалізації - 2020» (Industrial 
Policy for Globalisation Era);  

2.  «Цифровий порядок денний Європи» (Europe Digital Agenda);  

3.  Стратегія «Підприємницька діяльність - 2020» (The 

Entrepreneurship, 2020).  

Використовуючи позитивний досвід розвинутих країн за підтримки 

представників компаній в сфері інформаційних технологій, можна 

виділити п‘ять ключових напрямків, які закладені в опроект «Цифровий 

порядок денний України - 2020» як основу розвитку «цифрової» 

економіки в Україні до 2020 року:  

- «цифрова» індустрія, тобто сфера ІКТ як галузь економіки;  

- «цифрова» інфраструктура;  

- «цифровізація» бізнесу, промисловості;  

- «цифрові» навички, компетенції та лідерство;  

- «цифрова» культура [1].  

Розвиток електронного урядування в Україні фактично дозволяє 

реалізувати один з основних принципів «Цифрової України», який 

передбачає забезпечення кожному громадянинові рівних можливостей 

доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

За визначенням Державного комітету інформатизації України 

основною метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток 
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електронної демократії задля досягнення європейських стандартів якості 

електронних державних послуг, відкритості та прозорості влади для 

людини та громадянина, громадських організацій, бізнесу. Однак 

недосконалість законодавчої бази, відсутність фахової підготовки 

держслужбовців в сфері застосування ІТ та вплив інших ризиків дещо 

уповільнює ці процеси. Водночас в механізмі реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС комплексний розвиток електронного 

урядування згідно європейських вимог.  

В Концепції розвитку електронного урядування в Україні, що була 

прийнята в вересні 2017 року, визначені основні заходи із забезпечення 

розвитку електронного урядування в Україні: 

- запровадження електронних послуг, у тому числі адміністративних, в 
усіх сферах суспільного життя, а також надання інтегрованих 

електронних послуг за життєвими та бізнес-ситуаціями; 

- реалізація принципу єдиного вікна (―one-stop-shop―) шляхом 

забезпечення розвитку та функціонування Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг як єдиної точки доступу фізичних та юридичних 

осіб до електронних послуг; 

- розвиток електронних публічних закупівель, електронних договорів і 

рахунків, електронних аукціонів; 

- стимулювання використання електронних послуг фізичними та 
юридичними особами [2]. 

Узагальнивши основні тенденції з розвитку електронного урядування в 

Україні на перспективу, можна виділити такі очікувані результати, які на 

нашу думку матимуть позитивний вплив на здійснення господарської 

діяльності суб‘єктів господарювання: 

1. пришвидшення процесу реєстрації нових підприємств, спрощення 
процедури отримання дозволів, ліцензій тощо; 

2. зростання частки підприємств, які братимуть участь державних 
закупівлях, організованих з використанням електронних систем; 

3. зменшення ризиків, пов‘язаних з здійсненням митних операцій; 
4. підвищення якості формування та подачі електронної звітності 

підприємств до органів державної влади; 

5. спрощення процедур податків, миних зборів та платежів; 
6. підвищення якості інформаційної підтримки бізнесу на усіх рівнях; 
7. залучення бізнесу спільно з громадськістю до котролю та 

управління ресурсами місцевих громад тощо.  

Впровадження ефективної системи електронного врядування повинно 

прияти формуванню більш якісної взаємодії держави, бізнесу та 

суспільства. Покращувати інвестиційну привабливість, діловий клімат та 
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конкурентопроможність України на міжнародній арені. 
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СИСТЕМА ДОТАЦІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ВИРОБНИКІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СПЕЦРЕЖИМУ 

 

З 1 січня 2017 року втратила чинність ст. 209 Податкового кодексу 

України, якою визначався спеціальний режим оподаткування ПДВ 

діяльності у сфері лісового та сільського господарства, а також 

рибальства.  

Скасовуючи спеціальний режим ПДВ, законодавець вирішив 

«компенсувати» в певній частині потенційні втрати 

сільськогосподарських виробників, запровадивши спеціальні дотації на 

розвиток сільського господарства. У зв‘язку з цим, до Закону України 

«Про державну підтримку сільського господарства України» було 

включено розділ V
1 
«Державна підтримка виробників окремих видів 

сільськогосподарської продукції».  

Замість скасованого на вимогу МВФ спецрежиму ПДВ, Кабмін у 2017 

році провів через парламент закон про щорічну пряму фінансову 

підтримку галузі з бюджету в сумі не менше 1% ВВП на наступні 5 років 

(2017—2021). У 2017 році аграріям обіцяли 5,5 млрд. грн., з яких 4 млрд. 

грн. віддали на дотації товаровиробникам, котрі сплачують внутрішній 

ПДВ. Фактично ж виплатили 3,7 млрд. грн. Основними галузями, які 

https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80
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отримали дотації, були наступні:  

- тваринництво,  
- молочне скотарство,  
- садівництво,  
- виноградарство,  
- овочівництво,  
- ягідництво. 
Дотації мали нараховуватися автоматично на наступний календарний 

місяць після подання податкової декларації із зазначенням сум сплаченого 

ПДВ до бюджету. Після цього, без перевірки податкової, необхідно було 

проводити автоматичне перерахування сум бюджетної підтримки за 

фактично сплаченими сумами ПДВ до бюджету за реалізації даної 

продукції. Втім, на практиці виявилося, що не все так просто. Почався 

процес виплат і наприкінці літа 2017 року в інформпросторі виник 

дотаційний скандал. З‘ясувалося, що майже половину дотацій отримали 

дві компанії — найбільший виробник курятини (агрохолдинг 

«Миронівський хлібопродукт») та курячих яєць («Укрлендфармінг»).  

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, за січень 

— листопад держава виплатила загалом дотацій на 3,428 млрд. грн. (85% 

від закладеної на рік суми). Зокрема, за вересень Держказначейство 

надало дотації 1053 агровиробникам на суму 635 млн. грн. (рис.)  

 

 
 

Рис. Розподіл дотацій у вересні 2017 року, млрд. грн.* 

*узагальнено на основі [3]. 
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Для порівняння, у лютому загальна сума дотацій становила 79,8 млн. 

грн., у березні — 241,8 млн. грн., у квітні — 473,4 млн. грн., у травні — 

528,9 млн. грн., у червні — 590,7 млн. грн., у липні — 400,3 млн. грн., у 

серпні — 477,6 млн. грн. [4] 

Якщо птахівники успішно використовували бюджетні дотації від 

початку запуску програми, то решта виробників тільки спостерігали. 

Основною причиною цього став «дошліфований» у березні 2017 року 

Мінфіном та Мінагрополітики порядок розподілу дотацій. Суть проблеми 

полягала у двох нормах, які й спотворили всю процедуру. Перша — 

витрачання 50% дотації щомісяця на птахівництво, а друга — за яким 

саме принципом рахується дотація. 

Щодо 2018 року,  то ситуація також є неоднозначною. Загалом на АПК 

заплановано виділити дотацій в розмірі 6,3 млрд. грн., з них 1 млрд. грн. 

— на підтримку фермерства, 4 млрд. грн. — на програми тваринництва, 

945 млн. грн. — на фінансову підтримку сільськогосподарських 

виробників та 300 млн. грн.  на розвиток хмелярства, молодих садів, 

виноградників та ягідників.[1] 

Як бачимо, питання щодо порядку розподілу дотацій 

сільськогосподарським товаровиробникам залишається  не до кінця 

з'ясованим. Водночас впровадження дотацій хоча б якимось чином 

заміняє спецрежим ПДВ. Очевидним є і те, що очікувати стовідсоткової 

компенсації втрат сільськогосподарським товаровиробникам від 

скасування спецрежиму ПДВ не варто – як мінімум на це вказує та 

обставина, що бюджетна дотація не розповсюджується на підприємства, 

які займаються вирощуванням зернових культур.  
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

В УКРАЇНІ 

 

Згідно сучасних світових підходів, оцінка економічної діяльності 

повинна враховувати інтереси суспільства, користувачів лісу та 

виробників продукції, тобто сектор переробки деревини. Це означає, що 

управління лісами повинно бути спрямоване на одержання максимального 

чистого доходу для суспільства, що включає виробництво максимально 

можливих і стабільних обсягів лісопродукції в рамках невиснажливого 

користування лісами, забезпечення виконання ними екологічних та 

соціальних функцій і досягнення максимально можливих прибутків 

деревопереробним сектором [1, с.27].  

В структурі ВВП України лісове господарство займає незначну частку, 

яка коливається на рівні 0,4-0,5%. Однак постійними лісокористувачами 

щороку сплачується у вигляді податків та зборів до Державного бюджету 

понад 3 млрд грн, а деревина є одним із базових ресурсів для формування 

ряду підгалузей економіки та широко застосовується в промисловому 

виробництві, будівництві, сільському господарстві, транспорті та хімічній 

індустрії. Експорт деревини та виробів з неї приносить валютної виручки 

понад $1 млрд в рік. Проте даний показник не відображає повної 

економічної, соціальної та екологічної ролі лісового господарства і 

повинен бути удосконалений для відображення економічного значення 

так званих невагомих або екологічних функцій лісу. За площею лісів та 

запасами деревини Україна є державою з дефіцитом лісових ресурсів. 

Щоб досягнути оптимального показника лісистості в 20% нам потрібно 

створити ще понад 2 млн га нових лісів. 

Згідно Статті 1 Лісового кодексу України: «Ліси України є її 

національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням 

виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, 

оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для 
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задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах». Економічна 

діяльність лісового господарства в Україні складається з діяльності 

окремих лісогосподарських підприємств і спрямована на ведення лісового 

господарства згідно існуючих законодавчих вимог, в процесі якої 

підприємства отримують та реалізовують продукти лісу. 

Конкурентоспроможність лісових підприємств залежить, головним 

чином, від собівартості деревини та її відпускної ціни на ринку. Ціна 

знеособленого кубічного метра деревини є комплексним показником 

економічної кінцевої економічної ефективності підприємства оскільки 

вона включає суму повних витрат лісозаготівель та визначеного 

підприємством прибутку. Регіональні особливості, зокрема природні 

умови та умови ведення лісового господарства, деревна порода, що 

заготовлюється також впливають на цей показник. В середньому ціна на 

ділову деревину в Україні складається із заробітної плати (23-43%), 

податків (35-40%), господарських витрат (9-12%) та прибутку (4-5%). В 

залежності від місця реалізації ціна збільшується на 7% (в межах 100 км 

від підприємства) або 24 % – інша область. 

Протягом років після отримання незалежності частка видатків лісового 

господарства, яка фінансується з державного бюджету постійно 

знижувалась і нині, досягла 22% в цілому по галузі. Розподіл цих коштів є 

дуже нерівномірний. Більшість успішних, з економічної точки зору 

лісових підприємств Полісся та Карпат, частина підприємств Лісостепової 

зони повністю відмовились від бюджетного фінансування і ведуть лісове 

господарство за рахунок власних коштів, отриманих від продажу лісових 

продуктів. 

Лісові підприємства в Україні в рамках ведення лісового господарства 

сплачують податки, збори (за використання лісових ресурсів) та 

відрахування (пенсійні, соціальні та інші) які визначаються Податковим 

кодексом України та рядом нормативних документів. Податкова система 

України протягом останніх 20 років постійно реформувалась, що 

погіршувало можливості для довгострокового економічного планування 

діяльності лісової галузі. На даний час близько 98% суми сплачених 

податків підприємствами Держлісагентства надходить у вигляді 

наступних платежів: 1) єдиний соціальний внесок (50,8%); 2) збір за 

спеціальне використання лісових ресурсів (розподіляється між державним 

бюджетом та місцевими бюджетами) (20,5%); 3) податок з доходів 

фізичних осіб (17,7%); 4) податок на прибуток (5,8%) ; 5) податок на 

додану вартість (3,2%). З 2014 р. відбулася суттєва зміна порядку збору 

цього податку. Згідно із Законом України від 19.12.2013 № 713-VII "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 76 

 

податків", ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів було 

збільшено у 2 рази [2, с.72]. 

В цілому, треба констатувати, що протягом останніх років відбулося 

значне підвищення податкового навантаження на лісові підприємства 

Держлісагентства. Той факт, що лісові підприємства успішно витримали 

такі зміни податкового законодавства вказує на те, що протягом вказаного 

періоду Держлісагентству вдалося мобілізувати певні резерви та 

досягнути зростання економічної ефективності своєї діяльності. Дані 

успіхи можуть вважатися такими, що досягнуті в рамках сталого 

управління лісами у випадку існування доказів суворого дотримання 

лісівничих вимог та правил при проведенні всіх видів рубок та 

забезпечення виконання лісами різних категорій їх цільових функцій [3]. 

Проте сучасний стан лісів України, який є результатом численних змін 

нормативного регулювання та економічних рамок діяльності лісового 

господарства, протягом останніх десятиріч не може характеризуватись як 

задовільний. Це доводить нижчий на запас деревини у віці головного 

користування у порівнянні із запасом цільових еталонних насаджень, 

значна частка насаджень з недопустимо низькою участь головних порід у 

складі мішаних насаджень та незадовільна товарна структура насаджень. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗАСОБАМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Питання інноваційного розвитку, «інновацій» підприємств останніми 

роки набуло нового незаперечного значення, так як сьогодні у це поняття 

вкладається нова філософія розвитку економіки підприємств будь якої 

країни, що формують цю економіку. Сучасний розвиток науки трактує 

інноваційну безпеку підприємства та її гарантування через розгляд її як 

невід‘ємної частини системи економічної безпеки підприємства. 

З поміж cучасних науковців, що досліджують питання управління 

інноваційною діяльністю підприємств, слід відзначити вагомий внесок 

Березіна О. В. [1], Василенка В. П. [2], Іванюти Т. М. [3], Гришової І.Ю. 

[4] та інших. Важливе місце у їх дослідженнях займають і проблеми 

забезпечення ефективності інноваційної діяльності. Проте найчастіше 

звертається увага на ефективність інновацій як кінцевого результату їх 

комерціалізації. Однак не менш важливими є й питання взаємозв‘язку 

економічної безпеки та інноваційного розвитку підприємства. 

Вчені-аналітики намагалися узагальнити точки зору науковців, що 

розглядають інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, виділивши 

три умовні підходи до визначення інноваційного потенціалу [4]:  

1) ресурсний, відповідно до якого він трактується як сукупність 

ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, трудових, інформаційних та 

інших), необхідних для здійснення інноваційної діяльності;  

2) результативний, що асоціює інноваційний потенціал з можливістю 

ресурсів підготовлювати і здійснювати в широких масштабах ефективні 

нововведення в ключових сферах;  

3) діагностичний, що позиціонує інноваційний потенціал як міру 

готовності ресурсів виконати завдання, що забезпечують досягнення 

поставленої мети, тобто готовність ресурсів до здійснення інноваційної 

діяльності. 

Таким чином, взаємозалежність фінансової складової економічної 

безпеки підприємницької діяльності та ефективності управління 

фінансовими потоками підприємства обумовлена наступними 
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положеннями [5, с.30].  

1. Синхронізація фінансових потоків за обсягами і часом встановлює 

фінансову стійкість та фінансову платоспроможність підприємства.  

2. Фінансові потоки обслуговують усі аспекти підприємницької 

діяльності та виступають вирішальним агентом отримання високих 

фінансових результатів підприємства. 

3. Раціональність використання та забезпечення підприємства 

необхідним обсягом власного капіталу, що звільняє його від необхідності 

залучення додаткового позикового капіталу, залежить від ефективності 

управління фінансовими потоками, що підвищує його ліквідність.  

4. Раціональне формування та використання фінансових потоків 

сприяє ефективному розвитку підприємницької діяльності підприємства, 

зростанню її ритмічності та росту обсягів виробництва продукції та 

обсягів її реалізації. 

5. Фінансові потоки виступають в якості результативної ознаки 

підприємницької діяльності та впливають на ринкову вартість бізнесу в 

майбутньому, що свідчить про їх подвійну економічну природу.  

6. Ефективне управління фінансовими потоками також виступає 

важливим фінансовим інструментом впливу на швидкість кругообігу 

капіталу підприємства, що сприяє зростанню генерованого у часі обсягу 

прибутку.  

Економічна безпека – це такий стан потенціалу підприємства, за якого 

гарантуються найбільш ефективне його використання, стабільне 

функціонування господарської системи, її подальший розвиток. До 

головних цілей формування економічної безпеки підприємства належать 

[1, с. 296–297]:  

 досягнення фінансової стабільності та незалежності;  

 забезпечення лідируючих технологічних позицій;  

 досягнення високого конкурентного статусу;  

 зростання ефективності менеджменту;  

 досягнення оптимального використання потенціалу підприємства;  

 зведення до мінімуму руйнівного впливу зовнішнього середовища;  

 удосконалення діяльності підприємства в рамках правового поля;  

 забезпечення захисту власної комерційної таємниці.  

У реаліях сьогодення законодавче регулювання забезпечення 

економічної безпеки в Україні не відповідає ні міжнародним стандартам, 

ні сучасним соціально-економічним тенденціям, що притаманні світовій 

економіці. Саме тому виникла необхідність внесення пропозиції щодо 

розробки та прийняття окремого нормативно-правового акту, який би 
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регулював відносини у сфері забезпечення інноваційної безпеки держави. 

Найбільш прийнятними могли би стати відповідний закон про 

інноваційну безпеку, що встановлював би фундаментальні засади 

державного регулювання у сфері інноваційної безпеки, та від- повідна 

стратегія або державна програма, які б окреслювали подальші 

перспективи розвитку відносин у досліджуваній сфері як в економічному, 

так і в господарсько-правовому контексті. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

Формування власного капіталу підприємства – це ключовий аспект під 

час створення підприємства і його функціонування, оскільки його 
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достатність є одним з головних показників під час оцінювання 

кредитоспроможності, а також рівня фінансової безпеки підприємства. 

Управління власним капіталом підприємства в умовах нестачі фінансових 

ресурсів, дорожнечі позикових коштів стає особливим об‘єктом 

управління, адже сьогодні у важких економічних умовах підприємству 

необхідно вміти розраховувати лише на власні фінансові ресурси. 

Власний капітал виступає одним із найважливіших об'єктів 

фінансового та управлінського обліку, які є основою інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту. Він є також об'єктом 

фінансового аналізу підприємства. Роль показника «власний капітал» для 

підтримання нормального фінансового стану підприємства настільки 

значуща, що він отримав законодавче підтвердження в Цивільному 

кодексі України, зокрема в частині вимог щодо співвідношення 

статутного капіталу та чистих активів господарських товариств. У зв'язку 

з цим дослідження проблем формування власного капіталу підприємства 

має актуальність, особливо в умовах нестійкого ринкового середовища і 

кризових явищ в економіці. 

Проблеми обліку й аналізу формування та змін власного капіталу 

досліджуються в працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-

економістів. У сучасних умовах найбільш відомими розробками, 

присвяченими проблемам обліку власного капіталу підприємства, є праці 

І. Бланка, Ю. Брігхема, Ф.Ф. Бутинця, Ю.Воробйова, О.Єфимової, 

В.Ковальова, В.Савчука, В.В. Сопка, М.С. Пушкара, Н.М. Ткаченко, 

О.Терещенка, Д.Ван Хорна, Дж. Шима та інших сучасних учених-

економістів. Однак ряд важливих питань з наукової та практичної точок 

зору залишаються невирішеними і вимагають нового осмислення та 

вирішення в теорії і практиці бухгалтерського обліку та аналізу. 

Розглядаючи порядок формування та структуру капіталу, 

Н.С. Пласкова зазначає, що залучення власного капіталу має ряд 

недоліків, а саме: обмеженість його обсягу, висока вартість 

обслуговування у порівнянні з позиковими засобами (дивідендні виплати, 

що є для підприємства «платою» за користування власним капіталом, 

нараховуються із суми чистого прибутку, яка пройшла «податкове 

очищення», підвищує цінність дивідендів як мінімум на процентну ставку 

податку на прибуток), а також втрачена можливість від невикористання 

ефекту фінансового важеля [3, с. 68]. 

Стосовно зарубіжного досвіду, то структура власного капіталу в 

кожній державі відрізняється. Більшість країн до складу власного капіталу 

відносять статутний капітал, нерозподілені прибутки та резерви. 

Підприємства Японії приділяють велику увагу резервному капіталу в 
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структурі власного. Вони створюють резервний капітал; резерв 

законодавчий; інші резерви: урядових грантів, по страхових ризиках, 

ініціативні резерви (по збитках зарубіжних інвестицій, дивідендах, 

розширенню бізнесу, додатковому устаткуванню, викупу акцій, 

загальний); резерви на ремонт, гаранти, збитки, страхування, специфічний 

ремонт [1].  

Для своїх цілей економісти характеризують поняття капіталу з двох 

сторін. З однієї сторони, капітал підприємства характеризує загальну 

вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, 

інвестованих у формування його активів. При цьому характеризується 

напрямок вкладення засобів. З іншого боку, якщо розглядати джерела 

фінансування, можна відзначити, що капітал - це можливість і сукупність 

форм мобілізації фінансових ресурсів для одержання прибутку. 

Єфімова О.В. [2] відзначає, що в складі власного капіталу можуть бути 

виділені дві основні складові: інвестований капітал, тобто капітал, 

вкладений власниками в підприємство; і накопичений капітал, тобто 

капітал, створений на підприємстві поверх того, що спочатку авансовано 

власниками. 

Формування власного капіталу має свої переваги і недоліки. У сфері 

внутрішніх джерел є простота залучення, що стосується прибутку, який 

залишається в розпорядженні підприємства і амортизаційних відрахувань, 

проте ці джерела, як правило, є обмеженими. 

Достатність власного капіталу підприємства дає змогу говорити про 

його фінансову стійкість, зниження ризику банкрутства, однак досить 

великі обсяги власного капіталу знижують його рентабельність, тобто 

фактично головний показник для стратегічних інвесторів. Він дає змогу 

визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками 

підприємства. Власники отримують рентабельність від своїх інвестицій у 

вигляді вкладів до статутного капіталу. З позиції власників рентабельність 

найкращим чином відображається у вигляді рентабельності на власний 

капітал і є найбільш важливим для акціонерів компанії. Адже 

характеризує прибуток, який власник отримає з кожної одиниці вкладених 

у підприємство коштів. З боку зовнішніх джерел фінансування власного 

капіталу підприємства можна визначити такі недоліки, як збільшення 

кількості власників підприємства в разі додаткової емісії акцій, залучення 

додаткового пайового капіталу, що можуть призвести до втручання нових 

власників у фінансову політику підприємства, що не завжди позитивно 

впливає на фінансовий стан і стратегічну політику підприємства. Також 

необхідно відзначити, що за кризових явищ в економіці України пошук 

нових інвесторів підприємства є досить важким процесом, особливо в 
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умовах обмеженості фінансових ресурсів.  

Отже, створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої 

форми власності неможливе без формування достатнього обсягу власного 

капіталу. Власний капітал утворюється за рахунок особистої участі 

власників у його формуванні. При цьому, створюючи капітал 

підприємства, власник частково втрачає прямий зв'язок з капіталом, і він 

фактично стає власним капіталом підприємства, а не власника.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

В сучасних умовах кожен господарюючий суб‘єкт, здійснюючи свою 

діяльність, має на меті отримати максимальний прибуток при мінімальних 

витратах. Тому, будь-який підприємець повинен вміло використовувати 

дані фінансової звітності, оскільки на їх основі можна ретельно 

розглянути й оцінити фінансовий стан підприємства та прийняти виважені 

управлінські рішення. Фінансова звітність також є необхідною для 

зовнішніх і внутрішніх користувачів, оскільки, забезпечує їх повною, 

правдивою та неупередженою інформацією про господарюючий суб‘єкт. 

Такими користувачами можуть бути: банки, інвестори, власники, 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 83 

 

постачальники, замовники, працівники підприємства та органи 

державного управління. 

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, метою якої є 

надання користувачам необхідної інформації про стан і діяльність 

підприємства для прийняття користувачами управлінських рішень.  

Зміст, сутність та функціональну роль фінансової звітності у своїх 

працях досліджували О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. 

Голов, В.І. Єфименко, Л.М. Кіндрацька, В.М. Костюченко, Я.Д. Крупка, 

М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, М.Р. Лучко, О.А. Петрик, М.С. 

Пушкар, В.С Рудницький, В.В. Сопко, П.Я. Хомин, Л.В. Чижевська, М.Г. 

Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, І.Й. Яремко тощо. Їхні праці 

пов‘язані з вирішенням проблем методики формування адекватності 

показників фінансової звітності, передумовами її гармонізації та 

стандартизації. 

Відповідно до НП(с)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

згідно з яким фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітний період. Саме фінансова звітність повинна 

надавати повну, неупереджену та достовірну інформацію про поточний 

стан і результати фінансово-господарської діяльності підприємства. В той 

же час фінансова звітність повинна бути надійним джерелом аналітичних 

висновків щодо подальшого розвитку та визначення економічного 

потенціалу підприємства [1]. 

Інформація, яка викладена в фінансовій звітності підприємства 

дозволяє виробити необхідні заходи і процедури, спрямовані на: 

– виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби; 

– запобігання банкрутства і великих фінансових невдач; 

– лідерство в боротьбі з конкурентами; 

– росту економічного потенціалу підприємства; 

– ріст обсягу виробництва і реалізації; 

– максимізацію прибутку і мінімізацію витрат; 

– забезпечення рентабельної роботи підприємства. 

У цьому і полягає актуальність фінансової звітності. 

Для прийняття правильних управлінських рішень користувачам 

фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати 

діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначена 

інформація знаходить своє відображення у складових елементах 

фінансової звітності. Згідно НП(с)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», елементами (формами) фінансової звітності є: 

 баланс (звіт про фінансовий стан); 
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 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);  

 звіт про рух грошових коштів; 

 звіт про власний капітал;  

 примітки до фінансової звітності. 
Головні вимоги до звітності – це реальність, ясність, своєчасність, 

єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з 

минулими. Якісні характеристики фінансової звітності такі: інформація, 

яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована 

на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають 

достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації [2, с. 73].  

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам 

порівнювати: 

– фінансові звіти підприємства за різні періоди;  
– фінансові звіти різних підприємств.  
Фінансовий звіт має включати дату, станом на яку наведені його 

показники. Якщо період за який складено звіт і звітний період є різними, 

то причини цього повинні наводитись в примітках до фінансової звітності. 

В них необхідно розкрити додаткову інформацію до статей звіту, яка є 

важливою для кращого її розуміння; інформація, яка не наведена в звітах, 

але є обов‘язковою та облікова політика господарюючого суб‘єкта. 

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації 

попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її 

зміни. 

Для того щоб звітність була дійовим засобом управління та контролю, 

вона повинна відповідати всім вимогам, що висуваються до обліку. Вона 

має достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і 

фінансові результати діяльності. Показники звітності повинні бути 

об‘єктивними, обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку і 

підтверджені відповідними документами. 

Своєчасність складання та подання звітності – невід‘ємна умова її 

корисності. Найбільш достовірна інформація втрачає своє значення, якщо 

вона надана користувачам несвоєчасно, тому звітність повинна 

складатися і подаватися відповідним органам у строки, встановлені 

нормативними актами, які забезпечують ефективне її використання для 

управління та контролю.  

Окрім того, фінансова звітність є досить вагомою не тільки для 

зовнішніх, але і для внутрішніх користувачів, керівництва та персоналу 

підприємства. За допомогою наведених даних у звітності, можливо 

зробити детальний аналіз показників фінансового майнового стану 
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підприємства, його платоспроможності та рентабельності. 

Отже, основним призначенням фінансової звітності є використання 

для прийняття управлінських рішень, оскільки саме звітність надає повну, 

правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух коштів підприємства. 
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Розвиток інформаційних технологій, законодавчі вимоги щодо 

електронної подачі інформації про податкові платежі та електронну 

звітність змусили усі підприємства у певній мірі запроваджувати 

електронний документообіг. Переваги щодо зменшення масиву 

інформації, швидкості та ефективності її оброблення,  оперативності 

отримання даних не виключають виникнення проблем через ймовірність 

несанкціонованого доступу до інформації, некваліфікованих дій 

користувачів, технічних неполадок та вірусів, що руйнують систему 

(прикладом є вірус «Петя» 2017 р.). Проблеми впровадження 

електронного документообігу стосуються не лише відсутності методик 

експертизи їх справжності, а й неузгодженості значної кількості 

нормативно-законодавчих актив щодо роботи з електронними 

документами та відносин у сфері застосування інформаційних технологій. 

Це привертає особливу увагу до поглибленого вивчення нормативного 

регулювання електронного документообігу. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13


Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 86 

 

Електронний документообіг (обіг електронних документів) – це 

сукупність процесів створення, оброблення, редагування, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, використання та знищення 

електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки 

цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких 

документів [1]. При цьому під електронним документом розуміють 

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 

включаючи обов'язкові реквізити документа.  

У Наказі Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88 «Про 

затвердження Положення про документальне забезпечення записів» 

визначено, що первинні документи, створені в електронному вигляді, 

застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог 

законодавства про електронні документи та електронний документообіг. 

Порядок електронного документообігу визначається державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями усіх форм власності згідно з законодавством.  

Загальні питання електронного документообігу на підприємствах  

регулюються низкою законодавчих актів: 

- Законом України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22.05.2003 №851[1];  

- Законом України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 

№852 [3];  

- Наказом Міністерства Юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 «Про 

затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві 

та їх підготовки до передавання на ефективне зберігання» [4]; 

- Наказом  Міністерства Юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5 

«Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання 

документа у державних органах, органах місцевого самоврядування на 

підприємствах, в установах, організаціях» [5]. 

Сьогодні на підприємствах використовують такі види електронних 

документів: організаційно-розпорядчі, науково-технічні; фінансові; 

первинно-облікові, податкові, банкові, звітно-статистичні та електронна 

спеціальна інформація.  

Питання бухгалтерського обліку та первинного документування в 

електронному вигляді регламентовані Законом України №996 яким 

визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути 

складені на паперових або машинних носіях, мають юридичну силу і 

повинні мати обов'язкові реквізити (назва документа, дата складання, 

назва підприємства, зміст і обсяг господарської операції, одиниця виміру, 

посада і прізвища осіб, відповідальних за здійснення операцій, 
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електронний підпис) та інші необхідні реквізити.[2]. Відповідно до п.2.13 

Положення Мінфіну №88, перелік осіб, які є відповідальними за 

оформлення первинних документів на підприємстві може встановити 

керівник Наказом.  

При створенні паперових носіїв (копій електронного документа) 

керуються Ст.9 п.6 ЗУ №996 та ст..7 Закону 851.  У Податковому Кодексі 

України також визначені норми, що передбачають право посадовою 

(службовою) особою отримання від платника податків копії документів, 

що відносять до предмета перевірки (п.84.4. ,п.85.8 ст.85 ПКУ ). 

Ст.7 Закону 851 визначено, що копією електронного документа є 

візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в 

порядку, встановленому законодавством. Ст.9 п.6 ЗУ №996 визначено, що 

підприємство зобов‘язане виготовити копії документів за свій рахунок. 

Електронний документ завершується накладанням цифрового підпису, 

який є обов‘язковим реквізитом і використовується фізичними та 

юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для 

ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в 

електронній формі. 

Саме цифровий підпис створює правові основи електронного 

документообігу. Так, відповідно до Закону України №852 електронні 

підписи поділяються на[3]: 

- звичайний електронний підпис; 
- електронно-цифровий електронний підпис. 

Електронно-цифровий електронний підпис у свою чергу може бути 

особистий (коли фізична особа є його власником); службовим 

(використовується підприємствами лише для службових цілей, наприклад 

для податкових накладних, звітності, банківських документів); 

підприємницький (використовується підприємцем виключно для 

підприємницької діяльності).  

Електронні підписи отримують у центрах сертифікації ключем (СК) – 

установах, які наділені повноваженнями створювати спеціальний 

криптографічний електронно-цифровий підпис для застосування.  

Електронні цифрові підписи на умовах електронної подачі звітності 

отримують лише на відповідних посадових осіб (за їх згодою). 

Електронний документообіг стосується не лише підприємств, а й 

органів державної влади. Так, у рамках реалізації Національної програми 

інформатизації передбачено створення інтегрованої системи е-

документообігу, яка має забезпечити обіг документів та скоротити 

терміни підготовки і прийняття рішень органами державної влади. У 

зв‘язку з цим часто застосовується визначення терміну «електронне 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 88 

 

урядування», що не має чіткого визначення і передбачає можливість 

онлайн оплатити штраф, зареєструвати бізнес або ж зайняти місце в 

електронній черзі на оформлення закордонного паспорта тощо. Для цього, 

окрім вищерозглянутих Законів "Про електронні документи та 

електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис", були 

ухвалені  ЗУ "Про обов‘язковий примірник документів", "Про 

Національну програму інформатизації", "Про телекомунікації", "Про 

Національну систему конфіденційного зв‘язку", "Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах".  

Отже, незважаючи на ряд недоліків щодо нормативно-правового 

забезпечення, вважаємо, що в Україні створено умови для подальшої 

інформатизації та впровадження е-документообігу на практичному рівні 

як на підприємствах, так і у роботі держустанов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Запровадження у діяльність сільськогосподарських підприємств 

інноваційної моделі розвитку є необхідним інструментом стійкого 

зростання ефективності аграрного сектору економіки України. Інновації в 

АПК формують основу для забезпечення темпів і якості нарощування 

виробничого потенціалу країни та підвищення конкурентоспроможності 

аграрної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх продовольчих 

ринках.  

У відповідності з щорічними планами державних статистичних 

спостережень, органи статистики регулярно проводять обстеження 

інноваційної і технологічної діяльності підприємств. Однак відповідно до 

рекомендацій Євростату та ОЕСР щодо збирання й аналізу даних про 

інновації, статистичні одиниці, для яких основним видом діяльності є 

сільське господарство, не обстежують. Проте за ініціативи Державної 

установи ―Інститут економіки та прогнозування НАН України‖ спільно з 

Державною службою статистики України було проведено вибіркове 

обстеження аграрних підприємств, що дозволило зробити певні висновки 

щодо основних напрямів і проблем розвитку інноваційної діяльності в 

аграрному секторі. У рослинництві 88% інноваційно активних 

сільськогосподарських підприємств займалися впровадженням 

інноваційних продуктів. Серед інноваційно активних 

сільськогосподарських підприємств, що спеціалізуються на тваринництві, 

жодне з обстежених не вказало на впровадження інноваційних продуктів. 

Сільськогосподарські підприємства у рослинництві, які мають чистий 

дохід вище 50 млн.грн. фінансують інноваційну діяльність виключно 

власним коштом, підприємства ж із нижчими доходами додатково 

залучають кошти державного бюджету та кредити. Обстежені 

сільськогосподарські тваринницькі підприємства фінансують інноваційну 

діяльність за власні кошти, за кошти державного бюджету та кредити [1, 

с. 10]. 

Ситуація із впровадженням інновацій у аграрний сектор економіки 

значною мірою є наслідком загальнодержавних тенденцій інноваційного 

розвитку та інвестиційної активності суб‘єктів господарювання. 
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За підсумками 2017 р. WEF представив рейтинг країн за глобальним 

інноваційним індексом. Серед 127 країн світу найвище значення індексу 

було зафіксовано у таких країнах, як Швейцарія (0,6769), Швеція (0,6382), 

Нідерланди (0,6336). Україна в цьому рейтингу посіла 50 місце (0,3762), 

піднявшись у порівнянні з попереднім роком на 6 позицій і зайнявши 

найвищу позицію за останні 7 років [2, с. 20 ]. 

Обсяг капітальних інвестицій у сільське господарство України у 2016 

р. склав 49,7 млрд. грн., що становить 13,9% від їх загального обсягу. 

Значний приплив інвестицій (в тому числі й іноземних) в аграрний сектор 

насамперед пов'язаний із зростанням його експортного потенціалу, 

зумовленою сприятливою кон‘юнктурою світових продовольчих ринків. 

За рахунок інвестицій відбувається модернізація матеріально-технічної 

бази підприємств, розбудова виробничої інфраструктури, впровадження 

інноваційних технологій та нетрадиційних видів виробництва. До таких 

технологій, зокрема, можна, віднести у рослинництві – технологію 

обробітку ґрунту No-till, систему Minitill, органічне землеробство, 

механізоване збирання певних видів овочів, крапельне зрошування, 

використання дронів для контролю за виробничими процесами, GPS–

моніторинг сільськогосподарської техніки; у тваринництві – прогресивні 

технології утримання та годівлі тварин, системи забою птиці тощо. 

Інноваційними видами виробництва, які активно впроваджуються 

фермерами та підприємцями є вирощування спецій, лікарських трав, 

тютюну, малопоширених овочевих та ягідних культур (спаржа, різні види 

салатів, лохина), розведення страусів, декоративних тварин і птиці, 

хутрових звірів. Водночас обсяг інвестованих у аграрну галузь коштів 

далеко віддалений від оптимального. 

Багато експертів вважають, що головною причиною гальмування 

інноваційного розвитку є саме брак фінансових ресурсів. Проте існує ряд 

інших не менш важливих причин, таких як спад платоспроможного 

попиту на вітчизняну продукцію з боку держави та підприємницького 

сектору, непривабливість вітчизняних підприємств для іноземних 

інвесторів через невміння держави фінансово грамотно спрямувати 

грошові потоки та інші економічні та політико-правові проблеми. Також 

серед причин, що гальмують інноваційну діяльність, доцільно вказати на 

такі: негативний вплив інфляційних процесів, високі відсоткові ставки за 

банківські кредити, неплатоспроможність замовників, економічні ризики 

тощо [3, с.130]. 

Важливою проблемою є і відсутність реальної науково-технічної 

співпраці між суб‘єктами агробізнесу та галузевими науково-дослідними 

установами і навчальними закладами. Аграрії отримують доволі 
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обмежений обсяг інформації про результати наукових досліджень в 

університетах, практично не формують попиту на них та не готові 

фінансувати замовлення певних наукових розробок. Водночас, в умовах 

відсутності партнерських відносин, вчені позбавлені доступу до багатьох 

господарських процесів на виробничих об‘єктах для проведення 

фундаментальних та прикладних досліджень. 

Отже, активізація інноваційного розвитку підприємств аграрного 

сектору економіки потребує реалізації комплексу заходів інституційного, 

організаційного, інформаційного та фінансового спрямування. До 

першочергових, зокрема, належать: розробка довгострокової стратегії 

інноваційного розвитку АПК, формування регіональних консультаційних 

центрів з питань інноваційного розвитку, всебічна підтримка співпраці 

аграріїв з науково-дослідними інститутами, стимулювання підприємств до 

впровадження у виробництво власних інноваційних розробок, 

природоохоронних та ресурсозберігаючих інновацій, диверсифікація 

напрямів інноваційної діяльності підприємств, збільшення бюджетного 

фінансування інноваційної діяльності, розвиток системи інформаційного 

забезпечення та постійного моніторингу інноваційних процесів. 
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СПРИЙНЯТТЯ ГРОШЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ 

(ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Гроші традиційно розглядаються в руслі економічної галузі знань. З 

точки зору економістів, гроші - це специфічний товар, спеціальна 

споживча вартість. Крім чисто економічних функцій (міра вартості, засіб 

обігу, платежу, нагромадження, функція світових грошей), гроші є 

фактором формування психіки людини у виживанні, існуванні, 

самозадоволенні, занятті певного статусу в суспільстві і т.п.  

Гроші є узагальненою формалізованою стороною речового світу. 

Наявність різних речей у людей встановлює між ними певну ієрархію, яку 

вони сприймають природно і прагнуть зайняти в ній певне місце. 

Порівнюючи гроші з іншими матеріальними благами, А. Шопенгауер 

підкреслював, що тільки гроші - абсолютне благо: вони відповідають "не 

який-небудь необхідності in concreto, а потреби взагалі, in abstracto" [1, с 

.14]. 

Гроші - це особлива економіко - психологічна реальність, особливий 

символ. Їх своєрідність проявляється в тому, що в них збігається 

матеріальне і ідеальне, річ і думка, і це забезпечує їх об'єктивну і 

суб'єктивну представлену в свідомості общесущность. Тривожність 

виражається в турботі про витратах, економії, фантазіям на тему грошей. 

Аналогічне явище спостерігається і в групах дорослих [3].  

Громадська практика свідчить, що гроші є важливим регулюючим і 

детермінують механізмом процесу економічної соціалізації людини. У 

формі оплати праці вони завжди в значній мірі визначали соціальний 

статус людини і його можливості. Рівень доходів і якість життя, 

обумовлені соціально-стратификаційною функцією грошей, що регулює 

соціальні та міжособистісні відносини між людьми, визначає вибір 

особистістю моделі економічної, політичної і моральної поведінки. В 

літературі знаходимо спроби аналізу механізмів особистих інтересів і 

потреб через дослідження ставлення людини до грошей. А. Дейнека 

вважає ставлення до грошей важливим компонентом структури 
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економічної свідомості.  

Без розуміння відношення  людини до грошей важко зрозуміти 

механізм економічної поведінки, який є важливим компонентом процесу 

економічної соціалізації. Ставлення до грошей, яке визначається 

характером їх використання, обумовлює психологічний економічний тип 

особистості. У психології розроблені різні грошові типології особистості. 

Так, в типології, оформленої Меррілл і Рейд в результаті аналізу робіт К. 

Г. Юнга, представлено чотири типи, які виявляють характерні особливості 

відносин і поведінки у фінансовій сфері [3]: 

Особливо цікавим є дослідження по співвідношенню грошового 

поведінки з категоріями, що детермінують зовнішніми соціальними 

механізмами - цінностями, установками. 

Семенов М.Ю. відзначав, що "гроші в психологічному дослідженні 

можна розглядати в рамках різних стійких в психології предметах 

дослідження (предметна орієнтація): як ціннісна орієнтація в системі 

цілей життя (термінальна або інструментальна цінність) ..." [4]. Для 

дослідження місця грошей в житті людини вчений вважав за необхідне 

визначити складні відносини між особистісними цінностями, такими, як 

причина і наслідок, засіб і мета - філософські категорії, що відображають 

загально необхідний зв'язок між явищами. Унікальною характеристикою 

образу грошей є неодмінна спрямованість у майбутнє, оскільки вона 

втілює потенційні можливості, абстрактну купівельну спроможність. На 

відміну від всіх інших речей, які старіють, вимагають заміни або 

відновлення, гроші є постійною субстанцією (вони непомітно 

оновлюються). Константність в образі грошей поєднується з 

динамічністю. Гроші є одночасно і потужним мотиватором, і 

фрустратором.  

Інформаційна унікальність грошей виражається в їх універсалізм, а 

також в своєрідному прояві цілісності, яка трансформується в здатність 

поєднувати і одночасно роз'єднувати людей. Саме обмін створює зв'язок 

між індивідами і поряд з цим визначає їх приналежність до певної групи, 

спільноти або інституту, тобто роз'єднує. Характеристику грошей як 

соціально - психологічного феномена дає Ф. Хайек. На його думку, гроші 

- абстрактний з усіх економічних інститутів, через який опосредуются 

загальні, непрямі, віддалені наслідки індивідуальних дій, які 

сприймаються чуттєво [5]. 

Зайнявши місце універсальної "ланки між суб'єктами" економічних 

відносин, гроші позначають не природну, а соціальну значимість речей, а 

отже виступають як інформаційний інструмент в соціальній комунікації: 

- по-перше, гроші за походженням це товар, але не просто товар, а 
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носій певних суспільних відносин, формування яких зумовило виділення з 

широкого ряду звичайних товарів одного грошового; 

- по-друге, як результат тривалого еволюційного розвитку товарного 

виробництва і ринку гроші самі не можуть бути застиглим, раз і назавжди 

даним явищем, а повинні постійно розвиватися як по суті, так і за 

формами існування; 

по-третє, гроші не можуть бути скасовані або змінені рішенням 

держави доти, поки існують адекватні грошам суспільні відносини, так 

само, як і не можуть бути "введені" там, де таких відносин не існує. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  

 

Сучасний етап розвитку бухгалтерського обліку в Україні процес 

складний і потребує ефективної роботи законодавців, практиків і 

науковців. Даний процес  передбачає удосконалення системи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів і законодавства Європейського Союзу. З метою 

приведення норм національного законодавства до положень Директиви 
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ЄС № 2013/34/ЄС та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в 

жовтні 2017 р. були внесені зміни до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність»  [1]. 

Прийнятий Закон забезпечить удосконалення законодавчих засад 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

відповідно до положень європейського законодавства, а також 

підвищення рівня прозорості та співставності показників фінансової 

звітності вітчизняних компаній, що сприятиме покращанню 

інвестиційного клімату в Україні. 

Міжнародні стандарти є орієнтиром гармонізації та стандартизації 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності в усьому світі. В основному 

усі чинні П(С)БО та НП(С)БО за своєю структурою відповідають 

міжнародними стандартам, наприклад прийнятий П(С)БО 9  «Запаси» 

відповідає за назвою та дещо дублює МСБО (IAS) 2. Однак є такі, які 

відображають потреби практики обліку в Україні, наприклад, П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість», П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва», П(С)БО 16 «Витрати». Різниця між П(С)БО та 

МСБО, що стосується питання обліку витрат полягає в тому, що 

українські стандарти суворо регламентують перелік витрат і методи їх 

визнання, тоді як МСБО надають у цьому питанні більшу самостійність. 

Для прийняття управлінських рішень доцільно икористовувати МСБО, 

суть яких, загалом, полягає в тому, що підприємство обліковує витрати в 

обсязі і за видами, які дають йому змогу визначити реальну витратну 

частину, в тому числі — повну собівартість кожного виду продукції чи 

окремого виробу, не беручи до уваги обмеження, що їх встановлює 

українське законодавство. 

Варто відмітити, що Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

виникли внаслідок інтеграційних процесів в економіці й спрямовані на 

зближення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних країнах 

світу. 

Науковець І.В. Жолнер в своїх дослідженнях відмічає вагомі причини, 

що штовхають до переходу на єдині стандарти обліку [2]: 

- уникнення облікового хаосу, коли одне підприємство формує 
звітність за деякими національними та міжнародними вимогами, що в 

свою чергу може збити з пантелику інвесторів, кредиторів та інших 

користувачів інформації. Це дозволить не лише уникнути облікових 

непорозумінь, але й скоротити витрати суб‘єктів господарювання під час 

підготовки своєї звітності, особливо в умовах консолідованої фінансової 

звітності підприємства, що працюють у різних країнах; 
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- одразу виникають переваги для ринків капіталу, що надасть 

можливість швидше реагувати на коливання чи зміни в інформації; 

- допомога бухгалтерам у формуванні швидкої, правдивої, достовірної 
інформації. 

Структура стандарту визначається обсягом та змістом питань, які він 

розглядає. Національні П(С)БО, так само як і МСБО, складаються 

структурно з таких частин:  

1. Загальні положення, де визначаються методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про об'єкти обліку, 

указується, яким чином і які суб'єкти господарської діяльності їх 

застосовують, наводиться короткий глосарій уживаних термінів та їх 

тлумачення, що сприяє кращому розумінню змісту положення 

(стандарту).  

2. Визнання та класифікація об'єкта бухгалтерського обліку.  

3. Оцінка об'єкта бухгалтерського обліку, її складові та порядок 

визначення, указуються прийняті методи оцінки.  

4. Характеристика обліку об'єкта бухгалтерського обліку, виходячи із 

загальноприйнятих за МСБО принципів.  

5. Розкриття інформації про об'єкти бухгалтерського обліку у 

фінансовій звітності та примітках до звіту.  

6. Додатки (у разі необхідності), де наводяться форми фінансової 

звітності, методи та приклади розрахунків показників, різні переліки 

тощо.  

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

стандартам, вони все ж таки не повністю охоплюють усі вимоги МСБО 

щодо надання й розкриття інформації у фінансовій звітності. 

До однієї із суттєвих відмінностей між МСБО та П(С)БО варто 

віднести  увагу до деталей. Це обумовлено тим, що міжнародні стандарти 

містять низку приміток, що дозволяє деталізувати суть операцій: 

розкриття інформації про облікову політику, про виплати по закінченню 

трудової діяльності, про невикористані кредитні гроші, тощо.  

Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з МСБО, 

роблять її адекватнішою й здатною відобразити справжній майновий і 

діловий стан організації. У зв'язку із цим цінність МСБО важлива не 

тільки для іноземних, але й для національних інвесторів. 

Таким чином, стає зрозумілим, що процес гармонізації національного 

законодавства відповідно до міжнародних стандартів є вкрай необхідним 

для розвитку вітчизняної економіки. МСБО можна розцінювати як 

інструмент глобалізації економіки та посилення світових господарських 

зв‘язків.  Проте керівництво підприємства повинно сприяти підвищенню 
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рівня кадрового потенціалу, що забезпечить практичне застосування 

результатів реформи бухгалтерського обліку й фінансової звітності в 

Україні шляхом підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня 

спеціалістів бухгалтерського обліку. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУДИТУ ЯКОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

В умовах євроінтегрування підприємства агропромислового комплексу 

України повинні впроваджувати і виконувати вимоги міжнародних та 

європейських стандартів якості та безпечності продукції. Підтвердження 

відповідності якості продукції можна одержати за результатами 

контрольно-аудиторських процедур [1, с.45]. Тому актуальним є 

розкриття специфіки контрольно-аудиторських процедур якості продукції 

і вдосконалення оперативних методів контролю якості [2, с.6].  

На початку проведення аудиту доцільно скласти загальний перелік 

стандартів підприємства за кожним видом продукції. На підставі 

нормативних документів для аудиту на підприємстві потрібно розробити 

процедури з якості, які містили б вимоги до виконання робіт 

безпосередньо на даному підприємстві, вимоги до постачання виробничих 

ресурсів, вимоги до моніторингу виконання та вдосконалення процесів. За 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-viii
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кожним  пунктом загального переліку стандартів підприємства потрібно 

скласти  опис вимог [3, с.145]. 

Для дослідження якості овочів необхідні методики, які б мали широку 

область використання, високу чутливість, розподільчу здатність, просту 

підготовку проб та доступну по вартості та легкості роботу з приладом у 

виробничих умовах, значну швидкість проведення аналізу. Таким 

вимогам відповідають кондуктометричні методи дослідження. 

Кондуктометричний метод ґрунтується на вимірюванні електричної 

провідності об‘єктів контролю. Показники, що характеризують 

неелектричні властивості продукції, вимірюють, перетворюючи фізико-

хімічні властивості речовин та матеріалів на електричний сигнал за 

допомогою різних первинних перетворювачів (сенсорів). В основі 

запропонованого автором способу дослідження контролю показників 

якості овочевого соку лежить імітансний метод. На засадах 

кондуктометричного методу виконувалися експериментальні 

дослідження, суть яких полягає у подачі синусоїдального сигналу на 

досліджуваний розчин і аналізі відгуку на виході [4, с.32]. 

Основними показниками, які досліджувались, є: кількісний вміст іонів 

міді та натрію у моркв‘яному соці. 

Основними вузлами вимірювального засобу для імітансного контролю 

показників якості овочевого соку є ємнісний перетворювач, RLС-метр та 

блок опрацювання результатів та керування (комп‘ютер). У лабораторних 

умовах було створено модельні рідини – соки моркви відомих 

характеристик; модельні рідини поміщалися в ємнісний перетворювач з 

квадратними графітовими електродами, які повністю занурювалися у 

посудину (об‘єм рідини не впливав на ємність перетворювача); RLС-метр 

в асинхронному режимі роботи подавав тестовий сигнал на ємнісний 

перетворювач (в якості вхідного тестового сигналу подаємо сигнал 

синусоїдної форми); у відповідь на тестовий сигнал в асинхронному 

режимі одержуємо вихідний сигнал - на RLС-метр поступають 

характеристики досліджуваної модельної рідини (складові 

електропровідності соку). Вимірювали активну і реактивну складові 

провідності (адміттансу); дані з RLС-метра надходили на блок 

опрацювання результатів та керування, їх опрацьовував комп‘ютер і 

подавав дані експерименту у вигляді файлу з розширенням dat; далі 

порівнювали результати вимірювань та зроблено висновки про кількісний 

склад мінеральних речовин у модельній рідині. 

Встановлено залежності активної та реактивної складових провідності 

овочевого соку з домішками іонів міді та натрію від частоти 

електромагнітного поля у діапазоні частот 50 Гц-100 кГц [4, с.33]. 
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Виміряні значення співставляються із встановленими значеннями для 

порівняння. За результатами порівняння роблять висновок про вміст 

шкідливої речовини. Враховуючи отримані результати, проведемо 

математичне моделювання складових адмітансу при змінах опору та 

ємності об‘єкта неелектричної природи, ємності приелектродного шару у 

частотному діапазоні тестового сигналу. Використання встановлених 

залежностей покращують інформативність електричних досліджень, і 

таким чином підвищують оперативність аналізу показників якості овочів.  

На основі проведеного огляду методів контролю якості овочів 

визначено, що перспективним методом кількісного аналізу мінеральних 

речовин в овочах є електричний метод дослідження рідин, який базується 

на засадах кондуктометричного методу.  

Запропоновано структура вимірювального засобу для імітансного 

контролю показників якості овочевого соку. Описаний вимірювальний 

засіб та отримані залежності дають можливість провести експрес-метод 

контролю концентрації шкідливих та корисних мінеральних речовин в 

овочевих соках за електричними параметрами. 

Впровадження запропонованого методу дасть можливість оперативно 

контролювати якість овочів у виробничих умовах при незначних 

матеріальних ресурсах. 

Робочі документи аудитора, на думку авторів, мають містити загальні 

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

показники виконання вимог, розрахунок загальних показників виконання 

вимог. 

На підставі результатів аудиту реклмендуємо проводити маркування 

продукції, яке б відображало рівень її якості. Впровадження 

запропонованого методу дасть можливість оперативно контролювати 

якість овочів у виробничих умовах при незначних матеріальних ресурсах, 

що підвищить конкурентоспроможність вітчизняного аграрного сектора 

та виведе вітчизняного товаровиробника на європейський рівень. 
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МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Основними мотивами, які спонукають підприємства до здійснення 

інноваційної діяльності є одержання максимального прибутку, зниження 

витрат, збільшення об'єму вироблюваної продукції чи надання послуг. 

Сучасна вітчизняна практика відбору та оцінки інноваційних проектів 

обмежується визначенням ступеня впливу проекту на добробут його 

власників або інвесторів, що відображається у фінансовому аналізі 

проекту. 

Здійснюючи фінансовий аналіз інноваційного проекту починають з 

характеристики фінансової і комерційної його привабливості для 

інвестора та підприємства, які його реалізують. Тому всі витрати й 

доходи, одержані в результаті здійснення проекту носять явний характер і 

фінансову відчутність. Критеріями відбору інноваційних проектів за 

результатами фінансового аналізу є додаткові грошові потоки, що 

виникають: рентабельність та окупність вкладеного капіталу. 

Інноваційний проект аналізується в тому чи іншому діловому оточенні, 

нормативно-правовому полі, в якому він здійснюватиметься. 

Визначення економічної цінності проекту ґрунтується на оцінці 

впливу результатів проекту на розвиток економіки (економічної 

привабливості) підприємства; оцінці викорис-товуваних ресурсів і 

результатів проекту за цінами, що відображають їх справжню цінність; 

встановленні безпосередніх впливів проекту на економіку, а також 

опосередкованого впливу результатів проекту (рис.1). 
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Рис. 1. Чинники, що впливають на економічну цінність інноваційного 

проекту 

 

Оцінка результатів інноваційної діяльності є складною проблемою, 

тому що вона пов'язана, насамперед, з визначенням оціночних критеріїв. 

Особливістю оцінки результатів в інноваційній сфері є те, що вона 

носить багатокритеріальний характер і має не лише об'єктивні, а й 

суб'єктивні характеристики. Це пояснюється тим, що: 

• результати інноваційної діяльності можна оцінювати з економічної, 

соціальної, наукової, інформаційної, екологічної діяльності, тобто за 

допомогою різних критеріїв; 

•в процесі реалізації інновацій використовуються різноманітні ресурси 

матеріальних, фінансових, інтелектуальних та ін.;  

•в процесі реалізації інноваційної діяльності може бути багато 

учасників, які висувають свої вимоги  оцінки результатів діяльності. 

В даний час в нашій країні не існує універсальних методик оцінки 

інноваційної діяльності. Велика частина вчених розробляють приватні 

методики, виходячи з теорії економічної ефективності або існуючої 

методики оцінки інвестиційного проекту. Це пояснюється тим, що 

інноваційна діяльність в різних галузях економіки має свою специфіку і 

різні критерії оцінки. Проте теорія економічної ефективності дозволяє 

оцінювати результативність використання ресурсів, системи управління і 

вибрати оптимальну організацію її застосування в конкретних умовах. 

Економічна ефективність виражається в показнику рентабельності як 

співвідношення між отриманим протягом року прибутком і використаним 

капіталом. Цей показник є важливим для оцінки конкурентоспроможності 

інноваційного проекту. Порівняння результатів і капіталом.  
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Рис. 2. Послідовність економічної оцінки інновацій 

 

Цей показник є важливим для оцінки конкурентоспроможності 

інноваційного проекту. Порівняння результатів і витрат називається 

Визначення ринків на яких працює підприємство 

Вибір найбільш перспективних ринків 

Оцінка ємкості внутрішнього ринку 

Сегиентація внутрішнього і зовнішнього ринків 

Можливість створення нових ринків для продукції проекту 

Прогноз розвитку сигмента та його ємності 

Оцінка конюнктури по кожному з ринків, прогнозовані зміни та 

їх передумови 

Можливі дії у відповідь на очікувані зміни, оцінка потенціалу 

підприємства, тенденція зміни ринку 

Розробка середньо і довгострокових планів роботи на кожному  

сегменті ринку 

Аналіз існуючої частки продукції проекту  у важливіших 

сегиентах ринку і пргноз зміни обсягу продажу 

Попит на продукцію проекту і можливість впливу на них 
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ефективністю діяльності, а ресурсна ефективність показує, скільки 

продукції припадає на одиницю витраченого ресурсу. До цього виду 

ефективності можна віднести продуктивність праці, капітало- і 

материалоотдачу. 

Потенційна ефективність інноваційного проекту визначається з огляду 

на можливість досягнення поставлених цілей в результаті здійснення 

проекту. 

Здійснюючи фінансовий аналіз, проект вивчають з погляду фінансової 

і комерційної привабливості для інвестора та організацій, які його 

реалізують. Тому всі витрати й доходи, одержані в результаті здійснення 

проекту, мають явний характер і фінансову відчутність. Критеріями 

відбору інноваційних проектів за результатами фінансового аналізу є 

додаткові грошові потоки, що виникають при реалізації, його 

рентабельність та окупність вкладеного капіталу.  

Аналіз економічних аспектів покликаний визначити, чи сприяє даний 

проект здійсненню цілей розвитку національної економіки, а також чи 

існують альтернативні шляхи досягнення тих самих економічних вигід 

меншими витратами. Економічний аналіз має на меті оцінити 

відповідність проекту його економічному середовищу, що регламентує 

розподіл доходів, обмеження або стимулювання виробництва й торгівлі 

тощо, і безпосередньо впливає на його фінансову реалізацію проекту. 

Визначення економічної цінності проекту засноване на: 

- оцінці впливу результатів проекту на розвиток національної 

економіки (економічної привабливості); 

- оцінці використовуваних ресурсів і результатів проекту за цінами, що 

відображають їх справжню цінність; 

- встановленні безпосередніх впливів проекту на економіку країни 

(зміна попиту і пропозиції на окремі товари, зайнятості, платіжного 

балансу, економічної ситуації і т. п.), а також опосередкованого впливу 

результатів проекту (розвиток нових галузей, залучення до виробництва 

недовикористаних потужностей). Вони відображаються в економічній 

оцінці відчутних і невідчутних вигод та витрат проекту. 

Оцінку економічної привабливості проекту можна представити у 

вигляді послідовних етапів. 

На першому етапі встановлюються цілі розвитку і визначається їх 

пріоритетність. Вони, безперечно, є індивідуальними для кожного 

підприємства і визначаються керівництвом. Як критерії порівняння 

інноваційних проектів аналітики можуть використати такі: 

- необхідна величина інвестицій для створення робочих місць; 

- значення доданої вартості, створюваної в результаті проекту; 
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- зменшення (заощадження) використовуваних фінансових ресурсів; 

- платежі за використання місцевих ресурсів тощо. 

Після виділення пріоритетних критеріїв слід їх проранжирувати, 

визначивши величину питомої ваги кожного критерію у величині 

загальної економічної привабливості. 

Другим етапом оцінки є розрахунок кількісного значення 

встановлених раніше критеріїв, що дає змогу вимірювати ступінь 

сприяння проекту досягненню поставлених економічних цілей розвитку. 

Необхідні для визначення цих показників дані беруться з фінансових 

звітів, поданих після проведення фінансового аналізу проекту. 

На заключному, третьому етапі оцінка загальної привабливості 

кожного проекту розраховується як середньозважена величина індексів 

проекту. Найвище середньозважене значення свідчить про економічну 

привабливість проекту. 

Економічний аналіз проекту проводиться з метою встановлення його 

національної привабливості, оцінки економічної ефективності на підставі 

альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, і 

продукції проекту та визначення можливості сприяння проекту 

національному добробуту країни. 

Для визначення економічної цінності проекту використовують поняття 

альтернативної вартості, тіньових цін, невідчутних вигід і витрат, 

трансфертних платежів, споживчого надлишку і т.д. З'ясування 

економічної цінності проекту надає можливості оцінити, наскільки 

позитивні результати (вигоди) перевищують його негативні наслідки 

(втрати) для підприємства, якою буде величина зиску в разі реалізації 

проекту. 
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СУЧАСНІ ГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Організація бухгалтерського обліку на засадах міжнародних і 

національних стандартів потребує чіткого розуміння і застосування 

принципів фінансового та управлінського обліку. 

Принцип (від лат. «початок» або «основа») базове положення, яке 

передбачає всі подальші дії, що випливають із цього положення. 

Перша спроба сформувати принципи обліку була здійснена в США в 

1936 р., коли американська асоціація бухгалтерів розробила перші 

стандарти обліку. Від тоді в США і за їх прикладом у інших країнах 

(особливо англомовних) проводиться систематична робота зі створення 

бухгалтерських стандартів. Усі вони представляють розвиток окремих 

принципів, що складають початок і основу бухгалтерського обліку. 

За словами Р. Антоні, бухгалтерський облік основується на дев‘яти 

фундаментальних принципах, серед яких: принцип двохсторонності, 

принцип грошового виміру, принцип безперервності, принцип 

собівартості, принцип консерватизму, принцип матеріальності, принцип 

реалізації, принцип відповідності [1, с. 13]. Роберт Антоні підкреслює, що 

перераховані принципи не є загальноприйнятими в літературі з 

бухгалтерського обліку [1, с. 130]. І тим не менше, більшість бухгалтерів 

згодні, що ці принципи є підґрунтям бухгалтерського обліку. 

Заслуговує на увагу дослідження із цієї проблеми професора Санкт-

Петербурзького торгово-економічного інституту Я.В. Соколова [2, с. 19]. 

Він аргументує 14 взаємопов‘язаних принципів: цілісності, самостійності, 

реєстрації, безперервності, ідентифікації, відповідності, додатковості, 

контролю облікових даних, не протиріччя, ясності, комунікативності, 

інтерпретаційності. 

Первинна реєстрація фактів передбачає дію логічного закону, 

сформульованого великим німецьким філософом Г.В. Лейбніцом (1646-

1716): «Жодне явище не може бути істинним або дійовим, жодне 

твердження – справедливим без достатнього обґрунтування, чому саме 

так, а не інакше» [3, с. 347]. Для бухгалтерського обліку це означає, що 

жоден факт підприємницької діяльності не може бути дійсним, якщо він 
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не відображається у первинному документі. Тут повинно діяти класичне 

правило відомого німецького автора В. Швайнера: немає документа – 

немає бухгалтерського обліку [3, с. 401]. 

Щоб знищити сумніви відносно даних обліку, які виникають з дією 

визначених принципів, завоювати до них довіру, виникає потреба в 

застосуванні принципів контролю облікових даних, згідно з якими вся 

інформація, що надходить від підзвітних осіб, повинна бути підтверджена 

інвентаризацією, або даними з інших незалежних джерел. 

Великий італійський бухгалтер Ф. Беста (1845-1923) писав, що за 

допомогою контролю «… облік повинен змусити кожного працюючого на 

підприємстві бути чесним без його волі» [4, с. 385]. Принцип контролю 

зумовлений принципом не протиріччя, тому що в системі обліку не може 

бути норм, які б вступали в протиріччя одна з одною. На цей випадок 

юридичною наукою запропоноване правило: якщо два нормативних 

документа містять взаємовиключні норми, то діє норма документа, 

затвердженого вищим органом. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» 

передбачені такі основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, 

безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, 

превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, 

єдиний грошовий вимірник та інші принципи, визначених міжнародними 

або національними стандартами бухгалтерського обліку. 

Пошук, аналіз, передача і використання фінансової і не фінансової 

інформації, що пов‘язана з прийняттям рішень, з метою створення і 

збереження вартості для підприємництва в даний час є надзвичайно 

актуальною 

Саме для таких умов ведення бізнесу дві найавторитетніші 

бухгалтерські асоціації у світі АІСРА і СІМА спільними зусиллями 

створила Глобальні принципи управлінського обліку.  

В основу глобальних принципів управлінського обліку покладено 

фундаментальні цінності, норми і характеристики, які являють собою 

управлінський облік, а саме: 

-  комунікація породжує інформацію, що має вплив; 

- інформація є релевантною;  
- аналізується вплив на вартість;  
- розумне керування вибудовує довіру;  
- оцінка минулих і прогнозованих результатів, оптимізація планів і 

стратегій;  
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- система контролю за виконанням цільових показників на всіх рівнях 
організації, до яких відносяться проекти, господарські операції, процеси, 

обсяги продаж і прибутку, обсяги ресурсів, експлуатаційні витрати, 

активи, зобов‘язання, грошові потоки, а також інші нефінансові 

показники; 

- виконання довгострокових економічних показників при 

мінімальному впливі на довкілля, а також створення позитивної цінності 

для суспільства;  

- формування аналітичної інформації з метою розуміння впливу 
певних можливостей на вартість та пов‘язаних з цим ризиків; 

- стратегічний податковий контроль спрямований на активне 

управління податковим статусом підприємства для дотримання 

законодавства. 

Висновки. Застосування вищенаведених принципів та об‘єктів 

організації бухгалтерського обліку дозволить максимально наблизити 

національну методологію бухгалтерського обліку до міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ШАЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Багато змін у сфері розвитку туризму та рекреації за останні 20 років 

обумовлені об'єктивними  чинниками  змін  соціально-економічної  

системи  та  ринковими  реформами, відкриттям кордонів, зміною 

акцентів у структурі економіки на користь сфери послуг, а також  

комплексом  цілеспрямованих  заходів організаційно-управлінського та 

економічного характеру в галузі. 

Туризм на Волині є однією із складових частин національної 

економіки і соціально-культурного життя держави. Сьогодні він 

переживає складний період становлення в умовах ринку, адаптації до 

мінливих умов як всередині країни, так і за кордоном. Активно 

відбувається створення та розвиток туристичної бази. Саме через 

актуальність даної проблеми уряд планує створити на базі Шацьких озер 

курорт державного значення. 

Багато уваги розвитку даного регіону приділено в Стратегії 

транскордонного співробітництва Люблінського воєводства, Львівської 

області, Волинської області та Брестської області на 2014-2020 роки.  

Можливості розвитку туризму в даному регіоні визначаються, з одного 

боку, попитом, тобто рівнем туристичного руху, а з іншого боку - його 

туристичними ресурсами та туристичною інфраструктурою, які є 

вихідною точкою для створення туристичних продуктів (туристичної 

пропозиції). В аналізованій зоні наявні великі  екологічно чисті території з 

високими ландшафтними та природними достоїнствами. Істотним 

чинником для туристичної привабливості є прикордонне розташування 

Шацького району, що дає можливість розвивати спільні ініціативи в 

галузі транскордонного туризму. Однак серйозним обмеженням для цього 

є перешкоди в граничному русі, що включають відсутність відповідного 

транспортного сполучення, малих прикордонних пропускних пунктів, а 

також існування до недавнього часу  візового режиму.   

Кабмін розглядає пропозицію щодо надання статусу курортної зони 
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району Шацьких озер. Це, мовляв, дасть можливість використовувати 

кошти державного бюджету по державних програмах, залучити інвесторів 

та туристів із закордону на Волинь. 

Однак, для отримання нового статусу в зоні Шацьких озер потрібно 

забезпечити нормальний стан доріг та соціальних об‘єктів – лікарень, 

амбулаторій, ресторанів і відпочинкових комплексів. 

Одним із варіантів збільшення привабливості Шацьких озер для 

іноземців, зокрема поляків,  ми вважаємо  облаштування пішохідного 

переходу Адамчуки-Збереже. За попереднім планом його заплановано на 

2020 рік, що допоможе розвантажити такі переходи як Ягодин і Устилуг,  

дасть можливість створенню сприятливих умов для розширення 

міжнародної торгівлі, так і використання потужного потенціалу Шацького 

району для розвитку туризму. 

У 2017 році ДНДІ «Дніпромісто» розроблено техніко-економічне 

обґрунтування будівництва міжнародного автомобільного пункту 

пропуску «Адамчуки». МАПП «Адамчуки» призначений для 

прикордонного, митного, санітарно-карантинного, ветеринарного, 

екологічного та фіто санітарного огляду вантажних (вантажопідйомністю 

до 3,5 т) і легкових автомобільних транспортних засобів на добу. 

Реалізація проекту передбачається у рамках Програми прикордонного 

співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» Європейського інструменту 

сусідства за фінансовою схемою: 90 % – грант ЄС, 10 % – власний внесок 

(державний/обласний бюджет). 

Пріоритетним повинен стати економічний захист довкілля, включаючи 

лісові екосистеми. Екополітика має бути тісно інтегрована із економічною 

і соціальною політикою. В сукупності вони будуть спрямовані на 

посилення екологічної спрямованості всіх економічних  інструментів, що 

стане вирішальним чинником економічного зростання. Як наслідок - 

зросте економічне, екологічне і соціальне значення міжнародних, 

національних і регіональних екологічних стандартів та їх роль у 

забезпеченні екологічної безпеки. Вони будуть використовуватись для 

регулювання стану лісових екосистем, технологій відтворення і 

використання лісових ресурсів та організації лісового менеджменту. 

Таким чином, Шацький район Волинської області має величезний 

туристичний потенціал. Вже на сьогодні можна сказати, що Волинь 

впевнено прямує до того, щоб стати осередком туристично-рекреаційної 

діяльності.  

Потужним імпульсом до ще більш швидкого і впевненого руху у 

цьому напрямі повинне стати впровадження  ряду заходів: 

- посилити роль держави у регулюванні економічних, екологічних і 
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соціальних процесів, а також адміністративних інструментів екополітики; 

- забезпечити збільшення коштів, що надходять до місцевих бюджетів 

за рахунок справляння екологічного податку. 

Стратегія розвитку туризму та рекреації на Шацьких озерах може бути 

використана в якості пріоритетного напрямку розвитку даної сфери, що у 

свою чергу дозволить збільшити  його  конкуренто спроможність  як  

туристичного  центру  на  національному  і  міжнародному  рівнях.  Дана  

стратегія  дозволяє планувати і прогнозувати розвиток туризму в рамках  

регіональної  соціально-економічної системи Волинської  області  з  

урахуванням сталого розвитку території, допоможе вирішити  проблеми  

трудових  ресурсів,  приведе  до покращення  демографічної  ситуації  та  

зростання  соціально-економічних  показників  в цілому. 
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Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу 

як основної ланки діяльності господарського суб‘єкта є наявність і 

раціональне використання виробничих запасів. 

Багато економістів і вчених з усього світу доводять важливість 

покращення обліку виробничих запасів на підприємствах. Основною 
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гіпотезою дослідження цих науковців є припущення, що методика і 

організація обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими 

запасами потребує удосконалення. 

Так як облік використання сировини і матеріалів починається з 

моменту їх відпуску у виробничий процес, тому, однією з головних 

проблем, пов‘язаних з відпуском запасів, є недосконалість методів їх 

витрачання, що призводить до неточності розрахунку лімітів. Взагалі, 

лімітування видачі матеріалів попереджує створення надмірних запасів і 

сприяє більш економному їх використанню. Порядок розрахунку ліміту 

виробничих запасів передбачає використання даних про норми витрат, 

обсяги виробничої програми і залишки запасів в цехах на кінець місяця. 

Однак при розрахунку лімітів не враховуються дані про залишки запасів, 

які не використані в цеху на початок місяця. Покращити стан справ на 

підприємстві можливо, використовуючи для розрахунку ліміту запасів 

дані про залишки ліміту місяця, що слідує за попереднім [1]. 

Необхідне запровадження на підприємствах комплексного обліку, 

який би охоплював всі процедури руху виробничих запасів, починаючи із 

складання замовлень, надходження на підприємство і закінчуючи їх 

використанням. Це пов'язане з тим, що однією з найважливіших 

передумов дієвості обліку є координація всіх видів діяльності, пов‘язаних 

з наявністю й рухом виробничих запасів, оскільки роботи по 

забезпеченню виробництва сировиною і матеріалами виконуються 

різними функціональними службами управління. В основу матеріальних 

потоків підприємства покладений рух матеріалів відповідно об‘єктів 

обліку: постачальник - склад підприємства - використання. 

Також, для покращення обліку виробничих запасів в підприємствах 

необхідно встановлювати оптимально необхідну величину запасів, яка 

забезпечує безперервний процес виробництва [3]. Наявність на 

підприємствах виробничих запасів у межах норм позитивно впливає на 

ефективність використання засобів виробництва і трудових ресурсів, 

сприяє зростанню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції 

і підвищенню рентабельності підприємства.  

Слід зазначити, що до основних методик удосконалення використання 

і обліку виробничих запасів на підприємствах можна запропонувати 

також застосування сучасної досконалої та модернізованої технології, що 

допоможе скоротити витрати виробничих запасів. 

Важливим напрямком удосконалення організації оперативного й 

складського обліку виробничих запасів на підприємствах є раціоналізація 

форм документів, документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації 

й обробки документів. 
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В підприємствах насамперед, повинні бути уніфіковані документи, на 

основі яких виробничі підрозділи одержують сировину, матеріали, 

покупні готові вироби із заводських складів (лімітно-забірні картки, 

забірні картки, вимоги і накладні). 

Представляється доцільною розробка єдиної форми документа (на 

відпущення матеріалу), призначеної для машинної обробки. У цей 

документ варто включити всі об‘єкти основного і допоміжного 

виробництва під відповідними кодами, які б указували напрямок 

використання матеріальних ресурсів – основні вироби, запасні частини, 

товари народного споживання, разові замовлення, ремонтно-

експлуатаційні потреби [2]. 

Відмітимо, що важливою передумовою обліку виробничих запасів в 

підприємствах є обґрунтоване їх оцінювання при надходженні і вибутті, 

що безпосередньо пов'язано з визначенням собівартості і ціни продукції, 

виконаних робіт. 

Отже, оцінку придбання виробничих запасів необхідно проводити за 

первісною вартістю. Порівняння різних методів оцінювання виробничих 

запасів при їх вибутті дає підстави обґрунтувати такі аспекти: 

 найменш ризикованим і найпростішим для використання є 

середньозважений метод оцінки запасів. 

 самим логічним і обґрунтованим вважаємо оцінку матеріалів за 

методом FIFO. Це пояснюється тим, що на практиці в більшості випадків 

доцільніше витрачати спочатку ті запаси, які надійшли раніше. 

Відповідно, у всіх випадках, чим швидше виробничі запаси, що 

надійшли, відпускаються у виробництво, тим меншою буде різниця в їх 

оцінці при застосуванні того чи іншого способу. Таким чином, 

підприємство повинно будувати свою господарську і облікову політику 

таким чином, щоб запаси матеріалів на складах підприємства були 

обгрунтовано мінімальними, тоді можна уникнути особливих 

складностей, пов'язаних з оцінкою вибуття запасів, та розв‘язання 

ситуації, коли рух вартості виробничих запасів в процесі їх обігу може як 

співпадати, так і не співпадати з фізичним рухом матеріалів, які 

придбаються з метою використання їх у господарській діяльності [1]. 

Також необхідно ввести більш точний контроль за обліком 

виробничих запасів, щоб кількість випущених запасів зі складу 

відповідала затратам. 

Отже, облік виробничих запасів на підприємствах України необхідно 

покращувати за допомогою: контролю за їх рухом та зберіганням у 

процесі їх заготовлення, визначення фактичної собівартості придбаних і 

використаних виробничих запасів, вчасним та правильним 
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документуванням їх руху, контролю за одержанням лімітів відпуску і 

норм виробничих запасів, виявлення відхилень від норм їх витрачення в 

процесі виробництва та перевірки правильності списання на собівартість 

продукції, і методики оцінки виробничих запасів. 
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ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

У кожній державі сільське господарство є життєво необхідною галуззю 

національної економіки, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної 

людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок 

продукції сільського господарства. Тому, виробництво її є найпершою 

умовою існування людства. 

Метою діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання є отримання 

прибутку для подальшого його розвитку. Важливим завданням 

підприємства є правильно організувати і вести бухгалтерський облік 

готової продукції, так як від об‘єму виробництва та реалізації залежить 

показник прибутку підприємства. 

Основу побудови обліку готової продукції становить визначення 

терміну «готова продукція». Найповніше сутність готової продукції 

розкриває Бутинець Ф.Ф. На його думку, готовою вважається продукція 

повністю закінчена обробкою, укомплектована, яка пройшла необхідні 
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випробування (перевірки), відповідає діючим стандартам або 

затвердженим технічним умовам (має сертифікат чи інший документ, що 

засвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю підприємства 

та здана на склад або ж прийнята замовником (якщо готова продукція 

здається на місці) відповідно до затвердженого порядку її приймання 

(оформлена встановленими здавальними документами) [1 с. 324]. 

Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого 

процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – 

утворюють незавершене виробництво. Заключним етапом кругообігу 

готової продукції підприємства є реалізація (продаж) виробленої 

продукції, яка здійснюється відповідно до договорів про поставку. Від їх 

виконання залежать кінцеві результати діяльності колективу – прибуток і 

його розподіл. Саме завдяки реалізації продукції у підприємства 

створюється можливість відновити цикл виробництва, використовуючи 

дохід від реалізації продукції для придбання нових виробничих запасів 

для оплати праці працівників, розрахунків з постачальниками, бюджетом 

по податках і інших платежах. 

Відповідно до п. 6 П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція належить до 

запасів. З метою бухгалтерського обліку запаси включають готову 

продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і 

відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно − правовим актом [3]. 

При організації обліку готової продукції одим з основних моментів є 

визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за 

формою (уречевлена, результати виконаних робіт чи наданих послуг), 

ступенем готовності (готова продукція, напівфабрикати та незавершене 

виробництво) та технологічною складністю (проста, складна). 

Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні 

яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та 

реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за 

коротші проміжки часу, контроль за цілісністю і своєчасним 

відвантаженням готової продукції покупцям [1, с. 291]. 

Доцільно на підставі первинних документів складати реєстри 

документів з реалізації готової продукції. Реєстри необхідно формувати за 

напрямками реалізації, видами продукції, покупцями та замовниками. 

Щоденне заповнення цих реєстрів дасть змогу здійснювати оперативний 

контроль за реалізацією продукції, застосуванням цін та їх змінами, 

надходженням виручки. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку 

інформації про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 «Запаси» та 16 
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«Витрати». 

Облік готової продукції здійснюється на основі первинних документів 

– актів, накладних, відомостей випуску продукції; документів, що 

засвідчують якість. З використанням комп'ютерної техніки на багатьох 

виробничих підприємствах прийнято вести облік реалізації готової 

продукції без застосування узагальнюючих документів. Виняток 

становить формування оборотно-сальдової відомості за рахунком 26 

«Готова продукція». Цей документ характеризує інформацію щодо 

оборотів і залишків готової продукції [2, с. 651]. 

Основною задачею сільськогосподарського підприємства є 

задоволення та забезпечення попиту суспільства високоякісною готовою 

продукцією. Темпи збільшення обсягу виготовленої продукції, зростання 

її якісних властивостей безпосередньо мають вплив на основні економічні 

показники діяльності господарства. 

Обсяг виробництва та об‘єм реалізації продукції є взаємопов‘язаними 

показниками, які в результаті утворюють готову продукцію. В міру 

нагромадження ринку та посилення конкурентної боротьби не 

виробництво визначає обсяг продажу, а навпаки, можливий обсяг продажу 

є основою розроблення виробничої програми. Господарство повинно 

виробляти лише ту продукцію і в такому обсязі, які воно може 

реалізувати.  

Отже, бухгалтерськиий облік готової продукції повинен забезпечити 

контроль за правильним і своєчасним документальним оформленням 

операцій з надходження та відпуску продукції; здійснювати формування 

даних для калькуляції фактичної собівартості готової продукції; 

здійснювати контроль за своєчасністю розрахунків покупців і замовників; 

контролювати виконання кошторису витрат, пов'язаною з відвантаженням 

і реалізацією продукції; здійснювати контроль за збереженням готової 

продукції в місцях її зберігання і на всіх етапах руху. 

Одночасно, з метою підвищення ефективності виробництва 

підприємства повинні, як і раніше, активно вести управлінський облік. 

Для цього необхідно насамперед визначити номенклатуру витрат для 

планування й обліку конкретного цеху, ділянки; розробити методику 

підрахунку й оцінки залишків незавершеного виробництва, а також 

порядок визначення результатів господарської діяльності.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМХ ПІДПРИЄМСТВ У УМОВАХ 

НИЗЬКОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

З кінця 90-х років минулого століття в нашій країні значно посилилася 

соціальна спрямованість державної економічної політики, яка потенційно 

призводить до зростання грошових доходів населення, підвищення рівня 

його платоспроможності. Більша частина сільського населення змушена 

вести широкомасштабне особисте господарство, яке дозволяє частково 

компенсувати обмеженість сімейних бюджетів. Це призводить до 

подальшого погіршення структури сільськогосподарського виробництва, 

втрати його конкурентоспроможності.  

Термін ―платоспроможність підприємств‖ інтенсивно 

використовується для характеристики їх реальної можливості покривати 

свої чергові платежі поточними грошовими надходженнями. Аналіз 

платоспроможності населення дозволяє встановлювати такі аспекти 

функціонування домогосподарств, які випадають з контексту дослідження 

при оцінці їх доходів, споживання, а також попиту на продовольчі та 

непродовольчі товари й послуги[1]. Саме тому є необхідність у виділенні 

такого терміна, як ―платоспроможність населення‖, під якою ми 

розуміємо його здатність оплачувати необхідні товари і послуги 

відповідно до розміру наявних грошових засобів. Населення організовує 

своє споживання, консолідує доходи і витрати через домогосподарства. 

Упродовж 2011-2016 рр. грошові витрати середньостатистичного 

домогосподарства України зросли з 3124 до 4949 грн. З розрахунку на 

http://www.zakon3.rada.gov.ua./
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одну еквівалентну особу вони збільшились з  1481 до 2345 грн., тобто на 

58,3 відсотків. Грошові витрати на придбання продуктів харчування на 

одну особу за досліджуваний період зросли з 709 до 1122 грн. – теж на 

58,3 відсотків. Порівняння грошових витрат населення і розрахункової 

вартості раціонального (РПК) та мінімального (МПК) продовольчих 

кошиків показало надзвичайно низький рівень платоспроможності 

міських і сільських жителів щодо придбання продовольчих товарів у 

закладах торгівлі (табл..). В умовах значного зростання вартості житлово-

комунальних послуг це свідчить про значне поширення бідності. 

 

Таблиця  

Співвідношення грошових витрат населення на придбання продуктів 

харчування та вартості розрахункового раціонального та 

мінімального продовольчого кошиків* 

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

2016 р. до 

2011 р., 

% 

Грошові витрати на одну 

еквівалентну особу за 
місяць, грн. 1481 1564 1656 1758 2108 2345 158,3 

Грошові витрати на 

харчування на одну 
особу в місяць, грн. 709 735 773 841 1046 1122 158,3 

Індекс інфляції (рік до 

року),% х 100,6 99,7 112,1 148,7 113,9 113,9 

Нагромаджений індекс 
інфляції (рік до року),% х 100,6 100,3 112,4 167,2 190,4 190,4 

Грошові витрати на 

харчування на одну 

особу в місяць в цінах 
2011 р., грн. 709 731 771 748 626 589 83,1 

Вартість РПК, грн. 1457 1505 1545 1699 2494 2896 198,8 

Вартість МПК, грн. 1060 1063 1061 1190 1762 2012 189,8 

Кількість РПК, яку 
можна придбати за один 

місячний грошовий дохід 1,02 1,04 1,07 1,03 0,85 0,81 79,4 

Кількість МПК, яку 

можна придбати за один 

місячний грошовий дохід 1,40 1,47 1,56 1,47 1,20 1,17 83,6 

*Розраховано авторами на основі даних джерела [2]. 

 

У 2016 р. ці показники ще знизилися відповідно до 0,81 та 1,17. Таким 

чином, навіть витративши всі наявні грошові кошти на придбання 

продовольчих товарів, середньостатистична сім‘я у країні за відсутності 
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особистого господарства не змогла б забезпечити собі харчування на рівні 

раціональних продовольчих потреб. Очевидно, що серед інших 

показників платоспроможності населення саме це й дозволяє дати 

найреальнішу її оцінку. 

Істотне підвищення рівня платоспроможності населення вимагає 

переходу на споживчо-інвестиційну модель розвитку національної 

економіки. У результаті використання трендових моделей та 

нормативного методу встановлено, що при збереженні існуючих 

тенденцій зростання грошових доходів населення та темпів інфляції до 

2025 р. вони досягнуть 6 тис. грн. на одну особу в місяць. Для формування 

споживчо-інвестиційної моделі, посилення впливу платоспроможності 

населення на ефективність сільського господарства грошові доходи 

повинні досягти 24 тис. грн. на одну особу в місяць, а темп їх 

середньорічного приросту – 15%. При цьому грошові витрати населення 

на придбання продовольчих товарів досягнуть 1200 млрд. грн., сільські 

товаровиробники зможуть отримати від реалізації своєї продукції 600 

млрд. грн. Ці кошти стануть основою інвестицій в розвиток і підвищення 

ефективності сільського господарства. 

Досягнення перспективних параметрів платоспроможності населення 

можливе лише за реалізації кардинальних змін у соціально-економічній 

політиці держави. Особливе значення для збільшення грошових доходів 

населення мають: розробка і реалізація державної програми 

стимулювання зайнятості населення, створення додаткових робочих місць 

у найбільш конкурентоспроможних секторах економіки; реорганізація та 

раціоналізація сфери підготовки та перепідготовки кадрів з метою 

забезпечення потреби в них та підвищення рівня конкурентоспроможності 

робочої сили на ринку праці; встановлення обґрунтованого рівня 

мінімальної заробітної плати не нижче від прожиткового мінімуму, 

визначеного в результаті публічного обговорення в засобах масової 

інформації; відновлення державного нагляду за нормуванням праці в усіх 

галузях народного господарства, а також за дотриманням законодавства в 

цій сфері; виведення заробітної плати з ―тіні‖. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Інноваційна політика держави повинна забезпечити узгодженість 

погоджених інтересів усіх, хто приймає участь у інноваційній діяльності 

та інноваційних процесах суб'єктів на рівні всієї національної економіки. 

Така збалансованість громадських та приватних інтересів може бути 

успішною інвестиційною діяльністю і трансформуватися у національну 

інноваційну систему. 

У економічному розвитку України  важливим є визначення місця та 

ролі інновацій, інноваційної діяльності, основними з яких є: 

- зміст інновації, її якісні зміни, які приводять до покращення 

(удосконалення) технологічного процесу виробництва або якості 

продукції; 

- невід'ємна частина процесу економічного розвитку, що відчувається 

внаслідок технологічних змін, організаційно-економічних відносин; 

- забезпечення інноваційного ефекту технічного, економічного, 

екологічного, соціального. 

Згідно узагальнення визначенням вітчизняними вченими національна 

інноваційна система - це сукупність взаємопов'язаних організацій 

структур зайнятих виробництвом і комерціалізацією наукових знань і 

технологій у межах національних кордонів, малих та великих 

підприємств, університетів, технопарків як комплексу інститутів 

правового, фінансового і соціального характеру, що забезпечують 

інноваційні процеси і мають потужне національне коріння, традиції, 

політичні та культурні особливості.[2] 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку необхідною умовою 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників є 

ведення господарської діяльності на інноваційній основі. Із досвіду 

провідних країн світу у сільському господарстві основними виробниками 

продукції є фермерські господарства підприємницького типу або їх 

корпорації. Історично сформувалась інфраструктура, що забезпечує 

інформацію про інноваційні нововведення.  

У розвинутих країнах основним важелем економічного стимулювання 

наукового технічного прогресу в АПК є податкові пільги на інвестиції, 

пільгові кредити та бюджетні асигнування. Держава підтримує розвиток 
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фундаментальних і найважливіших прикладних досліджень. 

Інвестиційна проблема в сільському господарстві України досить 

важлива. Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому 

комплексі України полягає в поширенні інноваційних нововведень, 

спрямованих на зростання і вдосконалення продуктивних сил, підвищення 

продуктивності праці, економії ресурсів, забезпечення 

конкурентоспроможності та прибутковості продукції, наукові підходи до 

використання землі, покращання стану платоспроможності аграрними 

підприємствами, поліпшення фінансового й матеріально-технічного 

забезпечення за рахунок раціонального використання досягнень аграрної 

науки. Але аграрна наука працює в критичних умовах: недостатнє 

фінансування, незацікавленість учених у власних розробках, відповідно 

зменшення прикладних наукових розробок, гостра проблема житла, 

низька заробітна плата, залишення молодими ученими наукову діяльність 

(перехід у інші сфери або від'їзд у зарубіжні країни). 

Все це впливає на обрання тем і напрямів дослідження, частина яких є 

модифікацією існуючих, що призводить до зниження кваліфікаційного 

рівня й неефективного використання наукового потенціалу в аграрній 

науці [3] 

В агропромисловому комплексі України необхідно суттєво підвищити 

попит на нововведення, впровадження принципово нових техніки й 

технологій, проектних і конструкторських розробок. Але вирішення цих 

проблем потребує державної підтримки науково-технічних та 

інноваційних процесів. 

У програмі розвитку України зазначено, що досягнення 

конкурентоспроможності України в системі глобального світового 

господарства потребує посилення інноваційного спрямування 

промислової політики. За мету ставиться подолання суттєвої розбіжності 

між наявним потенціалом інноваційного розвитку (значні можливості для 

ефективних науково-дослідних і дослідно-констукторських робіт за 

показниками розвитку вищої освіти, рівня науково-дослідних установ, 

чисельності та кваліфікації вчених інженерів тощо) та низькою 

ефективністю його використання. [3] 

Перспективними шляхами управління розвитком національної 

інноваційної системи України можуть бути: 

- облік та оцінка складових інноваційного потенціалу України;  

- удосконалення освітньої політики, формування інноваційно активних 

фахівців для прогресивного науково-технічного розвитку України; 

- удосконалення законодавчого забезпечення ринку прав на об'єкти 

інноваційної діяльності; 
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- відродження системи пільгового оподаткування інноваційних 

підприємств, науково-дослідних установ та організацій інноваційної 

структури у сформованих територіальних зонах високих технологій 

України з метою більш ефективного розвитку організаційних форм та 

інтенсифікації інноваційної діяльності; 

- розроблення та впровадження механізму стимулювання 

пріоритетного інвестування виробництва товарів і послуг як 

вітчизняними, так і іноземними інвесторами, залучення позабюджетних і 

недержавних коштів для фінансування інноваційної діяльності; 

- ввести в дію механізм кредитування фермерських господарств, 

запровадити державну систему інформаційних послуг для 

сільгоспвиробників, у т.ч. фермерів, залучати в агропромисловий 

комплекс іноземні інвестиції; 

- створити державну інформаційно-консультаційну службу АПК при 

Міністерстві аграрної політики України «поширення нововведень». 

Чинниками неефективності функціонування науково-дослідних робіт 

є: 

1 . Відсутність зв'язку між наукою та практикою господарювання, 
формальність наукових досліджень у більшості вищих навчальних 

закладів.  

2 . Відсутність механізмів ефективної реалізації та оцінки ефективності 
національних науково-технічних програм (фінансування бюджетів 

дослідницьких організацій, недосконалість законодавчої бази 

стимулювання інноваційного розвитку.  
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ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

На даний час спостерігається зміна пріоритетів в економіці та 

суспільстві з інформаційної закритості на відкритість. Бізнесу, як і 

органам державного управління, доводиться реагувати на збільшення 

запиту суспільства на прозорість, який багато в чому зумовлений 

усвідомленням транспарентності, як загальної ідеї сучасної цивілізації, 

масовістю інтересів та бурхливим розвитком засобів масової комунікації. 

Зважаючи на той факт, що найбільш вагома інформація про суб‘єкти 

господарювання, яка необхідна користувачеві для прийняття рішень, 

міститься, перш за все у бухгалтерській звітності, то важливою сферою, 

яка потребує збільшення рівня транспарентності, є сфера фінансового 

обліку та звітності [1]. 

Сучасна зміна фінансових умов вимагає прозорішої системи реалізації 

грошово-кредитної політики, зрозумілих правил та процедур для 

уникнення зайвої ринкової невизначеності та нестійкості мінімізації 

витрат на реалізацію антиінфляційної грошової кредитної політики. 

Прозорість грошово-кредитної політики повинна характеризуватися 

відсутністю таємниці, повнотою надання інформації, враховуючи 

уточнення цілей політики, процедур та забезпечувати своєчасність 

звітності. 

Транспарентність походить від англійського transparency і 

визначається у словниках як достовірність, ясність і можливість легкої 

перевірки відомостей про що-небудь; відсутність секретності. Поняття 

транспарентності часто вживають поряд з поняттями прозорість (clarity, 

clearness), відкритість (openness), гласність (disclosure), публічність 

(publicity), підзвітність (accountability). І хоча кожне з них має свою 

специфіку застосування, деякі дослідники розглядають ці терміни як 

синонімічні в контексті відкритого суспільства. Інші не просто розділяють 

ці терміни, але і трактують їх як атрибутивні характеристики 

транспарентності [3]. 

На нашу думку, транспарентна фінансова звітність – це головний 

фінансовий документ, який максимально повно та прозоро відкриває всі 

вагомі дані про діяльність підприємства, що надається внутрішнім та 
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зовнішнім користувачам для прийняття економічних рішень. 

Транспарентна фінансова звітність є важливою складовою розвитку 

економіки та суспільства в цілому. 

Зовнішній ефект зростання транспарентності фінансової звітності 

полягає в отриманні достовірної та всеохоплюючої інформації щодо 

підприємства та його діяльності, формуванні іміджу «відкритого» 

підприємства, підвищенні довіри ринку та інвесторів, найбільш повному 

задоволенні інформаційних потреб існуючих та потенціальних інвесторів, 

кредиторів та позикодавців. 

Внутрішній ефект зростання транспарентності фінансової звітності 

полягає в зниженні вартості доступного залученого капіталу, підвищенні 

корпоративної культури і, найголовніше, покращенні якості управлінської 

інформації і зниженні витрат на ведення управлінського обліку. 

З розгортанням світової фінансової кризи у багатьох міжнародних 

підприємствах поширюється хибна практика фальсифікації фінансової 

звітності, навмисного перекручення її показників, що призводить до 

неправдивості облікових даних [3]. Запровадження Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) є сьогодні державним 

пріоритетом. Високий рівень транспарентності фінансової звітності за 

МСФЗ сприяє зростанню прогнозуючої та підтверджуючої цінності 

інформації, що за Концептуальною основою фінансової звітності є 

одними з найважливіших якісних характеристик. 

Важливо розуміти, що транспарентність фінансової звітності окремих 

акціонерних компаній та інших учасників фондового ринку не означає 

транспарентність всього фондового ринку країни, хоча останнє і є 

державним  пріоритетом впровадження МСФЗ з метою залучення 

іноземних інвестицій, зростання рейтингів економіки, покращення 

інвестиційного середовища. 

Метою МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів» є забезпечити, щоб 

перша фінансова звітність суб‘єкта господарювання, складена за МСФЗ, 

та його проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією 

фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію, яка: є прозорою 

для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах; забезпечує 

прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ; за витратами на її 

отримання не перевищує вигоди для користувачів [2]. 

Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового 

стану та фінансових результатів діяльності суб‘єкта господарювання. 

Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, 

фінансові результати діяльності та грошові потоки суб‘єкта 

господарювання, яка є корисною для широкого кола зовнішніх та 
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внутрішніх користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 

Фінансова звітність також демонструє результати того, як управлінський 

персонал суб‘єктів господарювання розпоряджається ввіреними йому 

ресурсами [4]. 

Транспарентність має і зворотний бік – комерційна таємниця, 

конфеденційна інформація і т.п. Слід звернути увагу, що жоден 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку чи МСФЗ не містить 

вимог щодо розкриття такої інформації. Тому, намагаючись підвищити 

транспарентність фінансової звітності, можна не побоюватися зачепити 

комерційні інтереси укладача фінансової звітності. 

В цілях нівелювання можливих негативних наслідків збільшення рівня 

транспарентності фінансової звітності для підприємств вважаємо за 

доцільне наступні міри: відмова від «сірих» схем діяльності, суворе 

слідування законодавству у сфері бізнесу, в тому числі в області 

оподаткування; раціональна організація переходу до транспарентності 

своєї фінансової звітності; поетапність процесу транспарентності звітної 

інформації.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

Розвиток конкурентоспроможного сільськогосподарського вироб-

ництва – невід‘ємна складова економічних досліджень, спрямованих на 

пошук шляхів підвищення ефективності його діяльності. 

Інноваційний тип розвитку характеризується перенесенням акценту на 

використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до 

випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними і 

управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності щодо як мікро-, так і 

макроекономічних процесів розвитку — створення технологічних парків, 

технополісів, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, центрів трансферу 

технологій, кластерів, проведення політики ресурсозбереження та 

інтелектуалізації всієї виробничої діяльності[1].  

Аграрна інновація – це різновид інновації, що реалізується в 

аграрному секторі економіки з метою підвищення ефективності його 

діяльності та забезпечення стабільного розширеного відтворення 

сільськогосподарського виробництва. 

Стан інноваційної діяльності аграрних підприємств в Україні не 

найкращий. Причинами гальмування інноваційного розвитку є:  

 брак фінансових ресурсів; 

 спад платоспроможного попиту на вітчизняну продукцію з боку 

держави та підприємницького сектору; 

 непривабливість вітчизняних підприємств для іноземних інвесторів 
через невміння держави фінансово грамотно спрямувати грошові потоки; 

 відсутність обґрунтованої й дієвої інноваційної політики держави; 

 відсутність системного управління інноваційним процесом з боку 
держави; 

 недосконалість нормативно-правової бази регулювання інноваційної 

діяльності; 

 відсутність фінансового механізму інноваційної діяльності.  
Особлива роль у посиленні інноваційної активності в аграрній сфері та 
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вирішенні окреслених проблем належить державі [3], яка у процесі 

вироблення економічної, науково-технічної й соціальної політики 

визначає пріоритети базисних інновацій на федеральному та 

регіональному рівнях, формує ринковий механізм її реалізації.  

Застосування новітніх досягнень науки й техніки, прогресивних 

технологій та високотехнологічних напрацювань, випуск нових і 

екологобезпечних видів продуктів харчування, що мають неабиякий 

попит на внутрішньому та зовнішньому ринках, дадуть змогу досягти 

високої ефективності сільського господарства й отримати необхідні 

кошти для вирішення складних завдань соціального розвитку й 

інфраструктурної перебудови села. Для підвищення ефективності 

інновацій потрібні державна та інвесторська підтримка й законодавче 

забезпечення.  

Для інвесторів пріоритетними є галузі та підприємства з високим 

інноваційним потенціалом, спроможні забезпечити приріст 

рентабельності капіталу, що функціонує у процесі виробництва.  

Найприбутковішими сферами агропромислового комплексу, у тому 

числі й для іноземного інвестування, є:  

 впровадження високопродуктивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур й утримання худоби та птиці;  

 відновлення і модернізація на базі нових технологій підприємств 
переробної та харчової промисловості, а також тих, що займаються 

заготівлею і зберіганням сільськогосподарської продукції;  

 створення сучасних технологій зберігання сільськогосподарської 
продукції, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв;  

 розвиток сільськогосподарського машинобудування і виробництво 
технологічного обладнання для переробки рослинної та тваринної 

продукції; 

 виробництво ефективних хімічних та біологічних засобів захисту 
сільськогосподарських рослин і тварин;  

 надання консультаційних і виробничих послуг 

сільськогосподарським та іншим агропромисловим підприємствам. 

Одна з найважливіших передумов ефективного господарювання під 

час упровадження інноваційної моделі розвитку економіки – інвестиційна 

політика, ощадливе використання коштів, планування обігу і прогноз 

прибутків. У період упровадження інтенсивних інвестицій простежуються 

активний розвиток технічного прогресу, зростання продуктивності та 

зниження капіталоозброєності виробництва[2]. 

Важливим чинником підвищення ефективності інноваційної діяльності 
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є кредитування сільськогосподарського виробництва. Нині 

сільськогосподарським товаровиробникам недоступні банківські кредити 

через високі відсоткові ставки; в Україні немає спеціалізованого банку 

для фінансування і кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників.  

Модернізацію української економіки на засадах інноваційного 

розвитку має забезпечувати комплексне застосування всіх доступних 

важелів економічної політики та запобігання конфлікту між їхніми 

впливами й між вирішенням стратегічних та поточних завдань. Потрібно 

усунути негативний імідж аграрного бізнесу серед молоді, постійно 

наводити приклади високої рентабельності сільськогосподарського 

виробництва як галузі економіки. За таких умов інноваційна стратегія як 

така, що приводить до підвищення рівня прибутковості національних 

підприємств, може стати реальною платформою для багатогранної 

співпраці держави і бізнесу, а також дасть змогу отримати позитивну 

динаміку виробництва валової продукції сільського господарства [3]. 

Отже, здійснення інноваційної діяльності підприємствами аграрної 

сфери дасть змогу підвищити рівень їхньої конкурентоспроможності, 

зміцнити позиції на міжнародному ринку аграрних товарів та покращити 

ефективність виробничо-господарської діяльності загалом. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Музика П. М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному 

секторі економіки України. Економіка АПК. 2005. №8. С. 42–45.  

2. Саблук П. Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового 

виробництва в Україні в постіндустріальний період. Економіка АПК. 

2008. № 4 (162). С. 19–37.  

3. Зубець М. В., Саблук П. Т., Тивончук С. О. Інноваційно-

випереджувальна модель якісно нового розвитку агропромислового 

виробництва. Економіка АПК. 2008. № 12 (170). С. 3–8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 128 

 

УДК 339.138:659.1 

Романів М. П., 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

1-й курс, факультет № 8, група МО-11 

Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів 

Романишин М. І., 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

2-й курс, факультет № 5, група МО-11 

Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів 

Науковий керівник: Живко З. Б., 

д.е.н.,професор, завідувач кафедри менеджменту 

Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів 

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ ІНТЕРНЕТ 

 

Основою досліджень у середовищі Інтернет є веб-сервер 

підприємства. Тому довкола нього, як головного елемента, 

відбувається побудова всієї системи маркетингових досліджень. 

Для забезпечення ефективності маркетингових досліджень 

необхідно вирішити кілька послідовних завдань: вибір місця 

розміщення веб-сервера; вибір провайдера послуг Інтернет; 

формування основної ідеї веб-сервера; визначення цілей розміщення 

веб-сервера в середовищі Інтернет; визначення критеріїв досягнення 

поставлених цілей і завдань. 

Вибір місця розміщення веб-сервера. Існує три можливих варіанти 

розміщення сервера: на веб-сервері провайдера, власний сервер з 

розміщенням його в провайдера, власний сервер з розміщенням його 

на території підприємства. 

Перший спосіб вимагає найменших витрат. Найбільш дорогим є 

останній варіант, що вимагає значних інвестицій на придбання 

сервера, програмного забезпечення, оплату адміністрування, установку 

захисного програмного забезпечення від несанкціонованого доступу в 

Інтернет, оренду каналів зв'язку й т.д. 

Вибір провайдера послуг Інтернет. Будь-яке використання Інтернет 

забезпечується за допомогою спеціалізованих компаній, називаних 

інтернет-провайдерами або провайдерами послуг Інтернет. 

Інтернет-провайдери роблять послуги, пов'язані з використанням 

Інтернет, основними з яких є наступні. Забезпечення доступу до 

Інтернет по телефонних лініях, що комутують. Забезпечення доступу 

до Інтернет по виділених телефонних лініях і цифрових каналах 
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зв'язку. Реєстрація доменного імені сервера клієнта. Надання в оренду 

дискового простору для розміщення веб-сервера або веб-сторінок. 

Адміністрування й підтримка сервера, розташованого на орендованому 

просторі. 

Формування основної ідеї веб-сервера. Для досягнення поставленої 

мети необхідно висунути унікальну ідею сервера, його дизайну або 

моделі продажів, для того щоб користувачі Інтернет могли однозначно 

ідентифікувати його серед безлічі інших серверів Інтернет. 

Запропонована на цьому етапі ідея є вихідним пунктом для проведення 

наступних заходів і може бути значно модифікована надалі. На цьому 

етапі є важливим досвід роботи в Інтернет, і у випадку його 

відсутності необхідно витратити якийсь час на його придбання.  

Визначення цілей розміщення веб-сервера в середовищі Інтернет. 

Для успішної реалізації й наступного функціонування веб-сервера 

першочерговим завданням є визначення основних цілей розміщення 

веб-сервера в Інтернет. Навіть після короткого знайомства з різними 

типами веб-серверів можна виділити основні концепції, що лежать в їх 

основі. Виходячи із цього, можна сформувати власну концепцію, що 

найбільш повно відповідає потребам організації. 

Визначення критеріїв досягнення поставлених цілей і завдань.  

Визначивши основні цілі присутності компанії в Інтернет, необхідно 

сформулювати критерії, по яких можна визначити досягнення 

поставлених цілей. 

Такими критеріями можуть бути: кількість відвідувачів сервера за 

певний період часу, у випадку якщо головна мета складається, 

наприклад, у розвитку іміджу підприємства; збільшення прибутку за 

деякий період часу як результат розширення системи маркетингу за 

рахунок Інтернет і залучення більшої кількості клієнтів.  

Для підприємства, що вже має власний веб-сервер в Інтернет і 

планує розвинути на цій основі електронну комерцію: організувати 

електронну комерцію в межах певного строку й виділених коштів.  

Фахівці вивчають Інтернет переважно як середовище електронної 

торгівлі, інформаційної й рекламної діяльності. Оскільки вітчизняний 

віртуальний ринок перебуває в стадії формування, більшість українських 

авторів приділяють основну увагу можливостям і способам проведення 

маркетингових досліджень, а також оцінці результатів, створенню 

функціонального веб-сайту, його вартості й контенту, варіантам 

просування в Інтернеті, рекламі та її ефективності. Однак у віртуальній 

економіці, що динамічно розвивається, для успішного ведення бізнесу 

необхідно також розуміти особливості формування товару, специфіку 
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поширення його у віртуальному просторі та мотивації покупок. 

Виникнення онлайнового маркетингу висуває інші вимоги до роботи 

маркетолога. Насамперед це розширення меж власної свідомості, 

внутрішнє усвідомлення глобальності позачасового ринку, що не має 

державних, митних й інших кордонів, а характеризується культурними та 

національними особливостями. Тому великого значення набуває вивчення 

маркетологом мотивації покупок через Інтернет. У. Руделіус [1] 

виокремлює шість основних чинників такого вибору споживачами: 

зручність; низькі витрати; широкий вибір товарів; можливість 

безпосереднього спілкування із продавцем і виробником у діалоговому 

режимі, персоналізовані онлайнові ради; адаптація товару відповідно до 

конкретного споживача, особливо в промисловому маркетингу; контроль 

над процесом ухвалення рішення про покупку. Зростанню рівня мотивації 

споживачів сприяє посилення інтерактивності інтернет-економіки, 

надання зв'язку в реальному часі в напрямах від компанії до споживача й 

від споживача до компанії; створення відносин «один до одного». 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

В умовах глобалізації, коли загострюється конкурентна боротьба і 

ускладнюється забезпечення сировинними ресурсами формуються дві 

основні моделі розвитку економіки: сировинна та інноваційна. Сировинна 

модель є залежною від ситуації на ринку сировини і може зазнати краху 

через вичерпність природних ресурсів. Інноваційна модель зорієнтована 

на створення нових високотехнологічних товарів і послуг, вкладення 

коштів в наукові дослідження, підготовку і перепідготовку кадрів і 

спрямована на далеку перспективу. 

http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=49
http://www.management.com.ua/books/vydav.php?id=49
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Інноваційна економіка – тип економіки, заснованої на потоці 

інновацій, на постійному технологічному вдосконаленні, та 

виробництві та продажі високотехнологічної продукції, з дуже 

високою доданою вартістю. При такому типі економіки прибуток 

створює не тільки матеріальне виробництво і концентрація фінансів, а 

передусім інтелект новаторів і вчених. Інноваційна економіка 

базується на економічній творчості, яка впливає на прийняття рішень 

фірмою. 

Для розвитку інноваційної економіки і стимулювання процесу 

формування нових ринків необхідно створювати особливу інноваційну 

інфраструктуру та інститути підтримки інноваційних процесів: 

1. Розвиток конкуренції з метою формування попиту і пропозиції 

інновацій. 

2. Створення ефективних наукомістких виробництв і галузей. 

3. Модернізація економіки та інфраструктури 

4. Модернізація і підвищення ефективності людського капіталу в 

напрямку підвищення його креативності та інноваційного потенціалу 

5. Незалежна експертиза дослідних проектів, напрямків 

досліджень, а також наукових та інженерних колективів. 

6. Створення центрів та розробка дорожніх карт, які дозволять 

знизити ризики впровадження нових продуктів і координувати зусилля 

колективів розробників  

 7. Створення експертних та прогнозних організацій, спільнот, що 

дозволять формувати бачення майбутнього 

8. Формування спеціалізованих освітніх центрів, інститутів і шкіл, 

що дозволяють готувати не тільки вчених, а й підприємців, здатних до 

просування інноваційних проектів. 

9. Розвиток центрів комерціалізації технологій і 

розробок.(вікіпедія) 

Ключове значення  у формуванні інноваційної економіки мають 

інституційні фактори – фактори, що пов‘язані з управлінням, 

регулюванням окремих сфер, галузей економічних суспільних 

відносин. Саме вони мають значний вплив на економічне зростання, 

вони формують систему мотивації економічних суб‘єктів-новаторів, 

сприяючи інвестуванню в інтелектуальний і людський капітал, 

інновації, організацію виробничого процесу.  

Можна запропонувати наступну класифікацію інституційних 

факторів інноваційної економіки: 

1. Інституційно-економічні – формальні інститути інноваційного 

розвитку, які здійснюють позитивний вплив на довгострокове 
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економічне зростання; система податкових пільг і канікул для суб‘єктів 

господарювання, діяльність яких пов‘язана з ризиком. 

2. Інституційно-політичні і правові – законодавчо-нормативні та 

інструктивні документи, націлені на формування і практичну реалізацію 

структурно-інноваційної моделі розвитку економіки; формальні і 

неформальні правила і традиції; методи взаємодії і кооперації між 

бізнесом і державою; якість конституції; політична культура. 

3. Інституційно-соціальні – порівняно стабільні характеристики 

суспільства, що розвивається. 

4. Інституційно-психологічні та культурні – національна культура; 

види етичної поведінки; ментальність населення, його традиції, звички; 

психологічні риси індивідів, якіє його рушійною силою. 

5. Загально-інституційні – безпосередньо розвиток суспільства; 

домінуюча та ключова ідея суспільства. 

 Одним з найбільш дієвих механізмів державного впливу на 

забезпечення інноваційної перебудови структури економіки є законодавче 

стимулювання інноваційної діяльності на всіх її етапах і створення 

нормативно-правового середовища, найбільш сприятливого для 

високотехнологічних галузей виробництва, становлення та розвитку 

специфічної інфраструктури інноваційної діяльності.  

В Україні формування нормативно-правової бази наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності незавершене і позбавлене системного 

підходу, що підтверджує відсутність цілеспрямованої, послідовної 

державної політики у цих сферах і стримує створення інноваційної 

інфраструктури.  

 Водночас, нормативно-правова база інноваційної діяльності є 

фрагментарною, суперечливою і неповною мірою відповідає засадам 

економіки, ―що ґрунтується на знаннях‖. До цього часу:  

- відсутні достатня ефективність захисту прав інтелектуальної 

власності;  

- не створені правові умови для функціонування венчурного капіталу 

як ринкового інституту; 

-  процедури створення окремих суб‘єктів інноваційної діяльності 

безпідставно ускладнені;  

- відсутні законодавчо встановлені критерії інноваційності проектів і 

розмежування інвестиційних та інноваційних проектів; 

- недостатньо внормовані питання об‘єктивної експертизи та 

конкурсних засад у бюджетному фінансуванні наукових, науково-

технічних, інноваційних програм і проектів.  

Цілком імовірно, що внаслідок цього можна очікувати на припинення 
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реалізації ряду інноваційних проектів, значне скорочення потоку 

ринкових інвестицій в інноваційну діяльність та зменшення 

інвестиційної привабливості вітчизняних проектів для іноземного 

капіталу загалом.   
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Сучасний стан економіки в країні та світі засвідчує, що запровадження 

ефективної системи фінансового контролінгу є практичною необхідністю. 

Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості 

підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та 

помилкові дії керівництва є причиною банкрутства великої кількості 

суб‘єктів господарювання. Істотним фактором, який зумовлює прийняття 

неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних 

підприємствах ефективної системи фінансового контролінгу. 

Комплексний підхід до управління підприємством за допомогою системи 

фінансового контролінгу, як свідчить досвід діяльності підприємств у 

розвинутих країнах, є одним з кращих сьогодні способом досягнення 

високих результатів у бізнесі.  

Фінансовий контролінг є новою концепцією в управлінні 

підприємством, яка здатна забезпечити підтримку економіки 

підприємства в цілому й ефективного його розвитку шляхом формування 

об‘єктивної інформації про витрати та доходи, що дає змогу приймати 

оптимальні управлінські рішення. Використання фінансового контролінгу 

переводить управління підприємством на новий рівень, інтегруючи та 

спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів на досягнення 

найважливіших завдань.  
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У наукових працях спостерігається різне трактування сутності 

окремих складових управління фінансами, в тому числі і контролінгу. В 

результаті відбувається ототожнення способів, методів, механізмів і 

функцій фінансового управління, що створює труднощі їхнього 

практичного застосування в діяльності підприємств.  

В сільськогосподарських підприємствах основне завдання контролінгу 

полягає в побудові такої системи управління, яка б забезпечувала координацію 

дій, а в невеликих господарствах – самостійну розробку управлінських рішень 

щодо організаційної структури управління, виробництва, постачання, збуту, 

планування та контролю з метою інтеграції й координації їх на досягнення 

поставлених фінансовою стратегією підприємства цілей, зокрема:  

- формування і забезпечення функціонування інформаційної системи 

фінансового контролінгу на основі організації обліку та обробки 

внутрішньогосподарських даних та формування спеціальної системи 

спостереження за зовнішнім підприємницьким середовищем;  

- формування прогнозних показників діяльності підприємства та 

забезпечення їх корегування в залежності від мінливих умов розвитку 

підприємства; 

 - здійснення внутрішнього консалтингу та формування методичного 

забезпечення щодо планування, контролю та прийняття управлінських 

рішень;  

- розробка методичного забезпечення фінансової діагностики 

підприємства;  

- визначення методології та організації стратегічного аналізу і 

планування фінансово-економічної діяльності підприємства;  

- організація контролю відхилень фактичних показників від 

запланованих та виявлення слабких місць у діяльності підприємства [1, с. 

197]. 

Фінансовий контролінг має забезпечити процес моніторингу, аналізу, 

планування і контролю за рухом усіх фінансових ресурсів підприємства та 

своєчасного виявлення і усунення вузьких місць у процесі діяльності. [2, 

с. 197]. Фінансовий контролінг як одна з основних складових контролю 

являє собою регуляторну керуючу систему, яка координує взаємозв‘язки 

між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим 

плануванням та внутрішнім фінансовим контролем, що забезпечує 

концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах 

фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень 

фактичних її результатів від передбачених і прийняття оперативних 

управлінських рішень, спрямованих на її нормалізацію [3, с. 144].  

Використання фінансового контролінгу як інструменту управління 
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фінансами підприємства сприяє розв‘язанню низки таких проблем, насамперед:  

–  адаптацію системи управління підприємством до нестабільних умов 

господарювання; 

 – підвищення ефективності інформаційної підтримки прийняття 

управлінських рішень;  

– поліпшення координації діяльності різних підрозділів підприємств;  

– створення на підприємстві ефективної комунікаційної системи;  

– забезпечення ефективності моніторингу діяльності підприємства як у 

цілому, так і за окремими напрямами;  

– формування підсистем планування, організації, контролю, орієнтованих 

на задоволення потреб споживачів;  

– забезпечення конкурентоспроможності підприємства;  

– ефективне використання потенціалу підприємства з метою забезпечення 

його успішного розвитку й тривалого функціонування на ринку [4, c. 362].  

Фінансовий контролінг, в управлінні підприємством сприяє уникненню 

кризових економічних ситуацій, ідентифікації причин фінансових проблем та 

ефективному їх усуненню. Результативність вирішення проблеми залежить від 

чіткості координації дій різних рівнів управління з використанням обраних 

контролінгових інструментів їх реалізації. 

Отже, в ринкових умовах господарювання, сільськогосподарським 

підприємствам слід впроваджувати сучасні системи забезпечення ефективного 

управління підприємством, з метою забезпечення ефективної діяльності та 

розвитку. 
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Приплив іноземних інвестицій став одним з головних чинників 

прискорення розвитку світової економіки. На такий сценарій розвитку 

вплинули певні умови, серед яких можна виділити, по-перше, 

поглиблення міжнародного поділу праці під впливом нового етапу 

науково-технічного розвитку, що матеріалізується в транснаціоналізації 

процесу виробництва; по-друге, зростання ролі транснаціональних 

корпорацій і мультинаціональних фірм; по-третє, поглиблення 

інтернаціональних процесів світової економіки і формування на цій 

основі економічних просторів, спільних ринків; по-четверте, розвиток 

світової валютної системи і її функціонування на принципах 

мультивалютного ринкового механізму з включенням із 1999 р. 

моновалютної системи «євро»; по-п'яте, практика самофінансування 

інвестицій, у тому числі і за рахунок реінвестицій; по-шосте, як не сумно, 

проблема існування, співіснування «тіньової економіки» (яка займає в де-

яких національних економіках до 40–70% і питома вага якої у світовій 

економіці в цілому теж за останні роки не має тенденції до швидкого 

скорочення). Саме в цій сфері відбувається «відмивання» великих грошей 

шляхом їхнього міжнародного переміщення, у тому числі, у вигляді 

прямих інвестицій . 

Залучення й використання іноземного капіталу в економіці переробних 

підприємств України представляється закономірністю інвестиційного 

процесу на сучасному етапі. При цьому залучення іноземних інвестицій 

повинне здійснюватися на основі принципів соціально-економічної 

ефективності, екологічної й економічної безпеки, взаємовигідності й 

підтримки пріоритетності державної структурної й відтворювальної 

політики. 

Опираючись на ці принципи, варто визначити критерії правильного 

вибору оптимальних форм інвестиційної діяльності. До цих критеріїв 

відносяться: 

-  сфера діяльності й вид продукції (наукомісткі, технічно складні 
тощо масштаби проекту (дрібний, середній, великий); 
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- стратегічна мета залучення (від імпорту устаткування до 

використання виробничо-управлінського досвіду) [1, 2]. 

Під стимулюванням іноземних інвестицій у широкому сенсі слова 

можна розуміти процес створення максимально сприятливих умов, 

гарантій і стимулів для їхнього широкого залучення в економіку країни. У 

цей час це завдання стало ключовим і вимагає вироблення нових підходів 

і механізмів для свого рішення. Стимулювання прямих іноземних 

інвестицій забезпечується, на нашу думку, здійсненням заходів, 

спрямованих на вдосконалення фінансово-кредитних, податкових важелів 

і стимулів, а також такими не фінансовими методами, як маркетинг, 

загальна оптимізація ринкової інфраструктури, що забезпечує нормальне 

функціонування іноземного капіталу. Це забезпечення необхідними 

чинниками виробництва, інформацією, різними комунікаціями, службами 

управління, транспортом, поліпшення банківського обслуговування тощо. 

Таким чином  іноземні інвестиції для України в умовах інтеграції до 

світової економіки мають такі позитивні аспекти: 

1. Політичний аспект – підвищення політичної довіри до країни, 

встановлення й розширення політичних зв'язків. 

2.  Економічний аспект – економічне зростання за рахунок розвитку й 

інтенсифікації процесів у галузях народного господарства. 

3.  Соціальний аспект – підвищення рівня добробуту й соціальної 

захищеності громадян країни за рахунок розвитку суспільства. 

4.  Правовий аспект – можливість розвитку нормативно-правового 

поля відповідно до світових стандартів, взаємодія з міжнародними 

системами. 

5.  Культурний аспект – взаємне збагачення культури, можливість 

популяризації своїх традицій, звичаїв, релігії. 

6.  Науковий аспект – скорочення періоду просування країни в процесі 

інтеграції національних знань для здійснення спільних досліджень, 

випробувань, відкриттів. 

7.  Технічний аспект – поліпшення технічного стану народного 

господарства, підвищення його продуктивності й потужності. 

8.  Технологічний аспект – можливість одержання нових високих 

передових технологій, які є екологічно безпечними. 

9.  Екологічний аспект – зниження негативного впливу на навколишнє 

середовище й здоров‘я населення за рахунок використання новітніх 

технологій і передового устаткування і техніки. 

10. Загальний аспект – наближення до групи розвинених країн, 

поліпшення іміджу держави, підвищення конкурентоспроможності 

держави, можливість міжнародного співробітництва. 
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До ринку інвестицій доцільно застосовувати окремі цільові 

маркетингові стратегії, які повинні враховувати динамічні зміни. Нижче 

наведено деякі можливі базові варіанти маркетингових стратегій табл. .  

 

Таблиця  

Базові маркетингові стратегії переробних підприємств на ринку 

венчурних інвестицій* 

 

Стратегія  Зміст можливої діяльності  

Маркетинг іміджу Діяльність, спрямована на створення, 

підтримання та позитивні зміни іміджу фірми, 

території, регіону  

Маркетинг 

персоналу 

Формування патріотизму, а також створення 

приязної мотивації до клієнтів 

Маркетинг 

інфраструктури 

Довготерміновий та найбільш стабілізуючий 

елемент маркетингу  

* Сформовано автором 

 

Отже для стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій в 

економіку України необхідно здійснювати не тільки заходи, що 

спрямовані на вдосконалення фінансово-кредитних, податкових важелів і 

стимулів, а також впроваджувати такі не фінансові методи як маркетинг 

та загальна оптимізація ринкової інфраструктури, що сприятиме 

ефективному функціонуванню іноземного капіталу в Україні.  
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НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ В ОБЛІКОВОМУ ТЕОРЕТИЧНОМУ 

ЗНАННІ 

 

Однією з форм наукового знання в історії та методології науки 

вважається наукова картина світу, яка описує предмет дослідження на 

різних етапах розвитку науки і систематизує знання.  Філософські основи 

теорії обліку тісно переплітаються з науковою картиною світу але не 

замінюють її, оскільки формування наукової картини світу відбувається 

шляхом узагальнення важливих наукових досягнень на основі 

філософських підходів.  

Система цінностей облікової науки і її світоглядні орієнтири 

формують «культурну матрицю науки», в основі якої лежить людська 

діяльність, праця, трактування людини та її діяльності як «процесу 

креативного та інноваційного впливу на перетворення об‘єктів реального 

світу» та створення благ, формування реальності як «упорядкованого поля 

об‘єктів, які є матеріалом і ресурсами господарської діяльності; цінність 

інновацій і прогресу, цінність наукової раціональності» [1, С. 49–54], 

подолання ентропії та усунення ефекту інформаційної асиметрії; 

формування певного типу економічного світогляду під впливом 

особливих рефлексій та світоглядних категорій певного типу розвитку 

суспільства.  

Облікова наука в процесі своєї еволюції набуває світоглядних функцій 

і створює особливу картину світу яка впливає на світорозуміння чи то 

світогляд та діяльність людства. Розуміння обліку як соціального явища 

та його здатність впливати на діяльність людини,  вимагає від науки про 

облік розуміння своєї функції як індикатора змін, учасника пошуку і 

формування світоглядних орієнтирів та стратегій цивілізованого розвитку 

в поєднанні з іншими соціальними та природничими науками. 

Наукова картина світу вивчається в динаміці, адже старі знання 

модифікуються при виявленні нових фактів про світ, а нове знання 

базується на вже існуючих принципах та постулатах. Ускладнюється 

категоріальний апарат науки: флуктації, біфуркації, дисипації, 

апперцепції ускладнюють наукову картину світу.  

Спеціальні картини світу це певні сфери дійсності, які вивчає 
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конкретна наука. Облікова наука формує облікове бачення економічної 

реальності, що дозволяє їй називатися наукою. Облікове бачення 

реальності обумовлено певним стилем і способом мислення, при зміні 

способу мислення виникає потреба у заміні старих парадигм новими і 

формування облікової картини економічної реальності з врахуванням усіх 

аспектів суспільно-економічного устрою.  За Т. Куном це відбувається в 

процесі зміни теорій, моделей та гіпотез, а наукова революція дозволяє 

включати в існуючу облікову картину реальності нові знання [2].  

Наукову картину світу облікової науки формують наукові онтології, 

тобто певні уявленні про світ, що мають форму теоретичного знання і 

задають бачення предметного поля науки на відповідному етапі її 

розвитку. Під «бухгалтерською науковою картиною світу» професор С. Ф. 

Легенчук розуміє «узагальнену модель предметної області обліку» [3], в 

чому ми з ним погоджуємося лише з тим зауваженням, що предметом 

обліку є економічна реальність. Таким чином, мова йде про облікове 

відображення або облікову картину економічної реальності і 

відображення об‘єктів реального світу та природи лише як об‘єктів 

господарської діяльності або засобів і предметів праці крізь призму 

економічної доцільності. 

Облікова реальність – це теоретизований світ, сукупність теоретичних 

об‘єктів, які репрезентують властивості реального світу в межах теорії 

обліку. Облікова реальність формується засобами спеціальної знакової 

мови. Різні теретичні підходи до обліку приводять до того, що одна і та ж 

реальність може бути описана різними засобами і досліджена різними 

методами.  

Основою формування облікової картини економічної реальності на 

різних рівнях узагальнення (світ, держава, галузь, підприємство, 

домогосподарство) є фундаментальні принципи обліку. Феномен 

інформації проявляє себе у фізичній реальності, в структурі якої 

об‘єктивно існують як фізичні так і ідеальні процеси. В цьому полягає 

дуалізм, як властивість  обліку. 

Вчені доводять, що інформація може впливати на об‘єкти і процеси 

фізичної реальності. В обліковій системі внаслідок особливого способу 

мислення формуються специфічні об‘єкти, не існуючі в реальності, 

наприклад «Запаси» - це облікова категорія, яка в реальності не існує, а 

складається з різнорідних предметів праці, а в обліку оцінюється за 

певними підходами. Або ВВП чи ВВП на душу населення – це об‘єкт 

створений мисленнєвими засобами та інформаційними узагальненнями на 

рівні держави. Таким чином, формуючи облікову економічну реальність 

ми маємо справу з природними або реально існуючими об‘єктами і 
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продуктами облікового мислення, які є частиною цієї реальності. Проф. 

Я.В. Соколов з цього приводу писав, що ― категорії факту і моделювання 

дозволяють в світлі сучасної традиції розглядати бухгалтерський облік як 

― реальність, винесену за дужки ‖, що робить бухгалтерію 

субстанціональною [4]. 

Невідповідність мислення існуючому розвитку науки і суспільства та 

недостатня розвинутість облікової теорії приводить до того, що 

фундаментальні наукові абстракції уявляються кінцевими і незмінними 

[1]. Саме спосіб мислення дозволяє адекватно відображати реальність. 

Традиційні способи облікового відображення реальності та формування 

наукової картини світу мають значні обмеження через спосіб мислення.  

В суспільній свідомості змінюється розуміння економічних процесів, 

змінюється наукова картина світу. Людина не пристосовується до 

середовища існування, а сама змінює його, створює світ навколо себе, 

економічні явища розглядаються як такі, що створені людською 

поведінкою, а економіку відносять до групи поведінкових наук: 

підприємства формують свої ринки, створюють свого споживача, 

економіка – це наука про поведінку людини в процесі створення та 

задоволення свої потреб. 

Постіндустріальне суспільство приводить до кардинальної зміни 

способу мислення, а, отже, наукова картина світу облікової науки 

потребує уточнення методології, розширення меж знань, адекватного 

відображення економічної реальності.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК І АУДИТ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Останні роки світова спільнота не на жарт стурбована станом 

природного довкілля та необхідністю виробництва екологічної продукції. 

Однак в нашій державі погано контролюються показники та системи 

обліку, які б повною мірою відображали взаємодію економіки та 

природного довкілля. Для вирішення цієї проблеми необхідно на 

підприємствах сільського господарства, налагодити систему екологічного 

обліку. 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, 

вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, 

оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність 

підприємства в галузі природокористування з метою передачі її 

внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень 

[1]. 

Проте, як зазначає вітчизняний науковець Л.М. Пелиньо, є наступні 

перешкоди, що заважають національним підприємствам впроваджувати 

екологічний облік: 

- витрати підлягають вирахуванню з суми оподатковуваного податком 

доходу лише після того, як вони проведені. Внаслідок цього немає 

стимулу враховувати зобов'язання, зокрема екологічні; 

- оскільки інвестори уважно стежать за величиною прибутку виходячи 

з однієї акції, підприємства відкладають вживання заходів, які могли б 

призвести до зменшення прибутків; 

- відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання інформації 

про природоохоронну діяльність і організацію екологічного обліку на 

підприємствах; 

- надмірна складність виділення витрат на природоохоронні заходи із 

загальних витрат[4]. 

На мою думку, екологічний облік має знайти відображення в загальній 

системі бухгалтерського обліку, тільки у цьому випадку він стане 

ефективним інструментом на підприємстві. В праці В. С. Лень можна 

віднайти пояснення необхідності застосування підсистеми 
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бухгалтерського обліку екологічної діяльності, котра має формувати та 

передавати інформацію про господарські операції, пов‘язані з 

використанням природного середовища та впливом господарської 

діяльності на його стан[2]. 

Отже , екологічний облік підприємств галузі повинен діяти як цілісна 

система , що включає такі складові: фінансовий облік; управлінська 

звітність за екологічними показниками; екологічний контролінг; 

екологічний аудит. При цьому, фінансовий екологічний облік охоплює 

традиційну німецьку систему екобалансів: баланс "витрати-випуск"; 

баланс процесів; баланс продукції; баланс місця розташування 

виробництва, яку пропонуємо доповнити балансом сировини (рис.) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Система екологічних балансів підприємства  

 

Під екологічним аудитом варто розуміти – документально 

оформлений, системний незалежний процес оцінювання об'єкта 

екологічного аудиту, що охоплює збирання і об'єктивне оцінювання 

доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, 

законів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем 

та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону 

навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного 

аудиту [5]. Під час проведення екологічного аудиту особливої уваги 

заслуговує процес перевірки облікової інформації, яка в узагальненому 

вигляді міститься у формах звітності підприємства. В Україні на сьогодні 

складання узагальненої екологічної звітності не є обов'язковим, тобто має 

добровільний характер. 

Необхідно зазначити, що у країнах Європейського Союзу поширеним 

видом екологічної звітності є екологічна декларація, яка визнається 
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чинною за результатами зовнішнього екологічного аудиту. Екологічна 

декларація – обов'язковий вид звітності при участі підприємства у схемі 

екологічного менеджменту і аудиту згідно EMAS Постанови. Саме тому 

поруч із впровадженням СЕМ і сертифікуванням відповідно до ISO 14001 

доцільно паралельно брати участь у схемі EMAS. 

Отже, налагодження системи екологічного обліку в Україні на 

підприємствах сільського господарства сприятиме формуванню дійової 

системи екологічного аудиту, участь в якій даватиме підприємствам 

більші шанси одержувати реальні прибутки при одночасному 

гармонійному ставленні до довкілля. Виділення окремих екологічних 

рахунків дасть змогу контролювати плановий кошторис витрат і 

акумулювати дані про загальну суму екологічних доходів і витрат з 

подальшим відображенням її в звітності та більш адекватного розподілу 

між видами продукції. Крім цього це дасть змогу реального стану 

екологічного виробництва в державі, що забезпечуватиме споживачів 

повною і достовірною інформацією, а разом з цим відкриватиме нові 

ринки збуту та реалізацію продукції в повному обсязі. 
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ПОТЕНЦІАЛ НТП У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБЄКТІВ  

 

Сьогодні в Україні найбільш гостро відчувається нестача інноваційно-

інвестиційних вкладень. Економічна криза відчутно вдарила по 

можливостях підприємств здійснювати інвестиції, значно обмежила 

інноваційно-інвестиційні інтереси суб‘єктів господарювання. Так, в 

Україні у 2015-2017 рр. спостерігалася негативна динаміка обсягів 

промислового виробництва – в цілому темпи падіння склали 0,1% за 

2017р., у добувній промисловості темпи зниження – 5,8%, у постачанні 

електроенергії, газу та пари – 6,5% відповідно [1]. За попередніми даними 

Державної служби статистики України індекс сільськогосподарської 

продукції у 2017 р. склав 97,3% у відсотках до відповідного періоду 

попереднього року. Зазначені тенденції свідчать про відсутність у 

підприємств України базових передумов для здійснення найбільш 

важливих для стійкого економічного розвитку витрат – інноваційних, 

прямо пов‘язаних із фінансуванням та розвитком науки і досліджень. 

Зазначене підтверджують показники інноваційної активності підприємств 

(див. рис. ). Зокрема, частка підприємств, у яких наявні інноваційні 

інтереси, постійно знижувалася упродовж 2001-2006 рр. і у 2006р. була 

найменшою за період, що досліджується, склавши 11,2%. У 2016р. 

зазначений показник вперше досяг рівня 2000р. і склав 18,9% [2].  

Таким чином, інноваційна активність економічних суб‘єктів в Україні 

є вкрай низькою, що свідчить про обмеженість їх інноваційних інтересів, 

відсутність основи для досягнення інтенсивного економічного розвитку 

шляхом переходу до шостого технологічного укладу.  

В структурі інноваційних інтересів підприємств найвищі показники 

займає придбання машин, обладнання і програмного забезпечення, 

витрати на які у 2016 році досягли максимального значення – 85,36%. 

Одночасно з цим, частка досліджень і розробок впала до 10,58%, а 

придбання зовнішніх наукових продуктів взагалі знаходиться на 

мізерному рівні – 0,28% від загального обсягу інноваційних витрат, що 

порівняно з 2000р знизилося в 1,43 та в 14,8 разів відповідно [2]. Із 

загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок у 
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2016 р. 58,5% приходилося на науково-технічні розробки і 22,2% на 

прикладні наукові дослідження та 19,3% на фундаментальну науку. З боку 

держави витрати на фінансування наукових досліджень значно знизилися, 

у науково-дослідних установах відсутнє необхідне обладнання, реактиви, 

програмне забезпечення, що тим самим унеможливлює будь-який 

науково-технічний прогрес. 

 
 

Рис. Інноваційна активність підприємств та витрати на інновації в 

Україні у 2000-2016рр. (%)* 

*Побудовано автором на основі даних Державної служби 

статистики України [2] 

 

Таким чином, сьогодні інноваційні інтереси підприємств 

задовольняються переважно через купівлю готових інноваційних 

продуктів, засобів виробництва. Власні інноваційні розробки 

підприємствами практично не здійснюються у зв‘язку з необхідністю 

значних витрат на фінансування науки, експериментальних досліджень і 

розробок, а також багато часу на отримання готового інноваційного 

продукту.  

НТП та інновації як основний чинник його досягнення детермінують 

інтенсивні зрушення у відтворенні економічних інтересів на всіх його 
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щаблях і одночасно зачіпають вбудовані та суміжні з ними сфери, 

зумовлюють результативність інтенсивних змін та закладають основи для 

нового кругообігу економічних інтересів на якісно новій основі. 

Відповідно йдеться про те, що НТП є не лише передумовою, а і 

безпосереднім компонентом архітектоніки інтенсивного відтворення 

економічних інтересів, оскільки поряд із підвищенням результативності, 

ефективності створення економічних/соціальних благ, концентрації на 

раціонально-інноваційних змінах факторів і способів виробництва, 

економічної діяльності та економічної поведінки визначає базові 

параметри безперебійного руху і розвитку економічних інтересів. 

З іншого боку, ступінь застосування потенціалу НТП, використання 

наявних інноваційних можливостей науки, техніки, технології визначає 

ступінь схильності до переважно інтенсивного відтворення економічних 

інтересів. Тобто НТП одночасно виступає мірою глибини та інтенсивності 

відтворювальних змін економічних інтересів акторів і наближення 

відтворення економічних інтересів до переважно інтенсивного типу, 

скорочення розриву між потенціалом формування економічних інтересів 

та реальними економічними/соціальними результатами його реалізації. 

Одночасно значний вплив на створення прогресивних науково-

технічних і технологічних продуктів, а також імплантацію і 

розповсюдження досягнень НТП чинить людина. З одного боку, 

виступаючи носієм робочої сили і підприємницького таланту, тобто 

трудових, інтелектуальних і креативне-творчих здібностей, людина 

впливає на інтенсивні характеристики відтворення економічних інтересів 

на основі підвищення продуктивності праці, розширення підприємницької 

і ділової активності, розробки нових технологій, ноу-хау, інших науково-

технічних продуктів.  

І одночасно як носій знань, інформації, досвіду людина застосовує їх в 

процесі формування і реалізації економічних інтересів, безпосередньої 

економічної діяльності та економічної поведінки, що має своїм підсумком 

якісні зміни результатів, організації, управління і ходу самої економічної 

діяльності, підвищення рівня економічної віддачи і рівня економії, а 

також якісні зміни самої людини. Останнє положення стосується процесу 

постійного розвитку людини, оволодіння новою інформацією та новими 

способами її передачі, новими навичками, отримання додаткової освіти і 

знань, імплантації у свою діяльність нових форм економічної поведінки та 

способів отримання додаткового доходу, що підвищує не тільки якість 

робочої сили, але й трансформує якість самої людини. 

Таким чином, інтенсивні зміни відбуваються не тільки в якості робочої 

сили та підвищенні віддачі від неї, але й у ендогенній наповненості 
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людини, в рівні її інтелектуального, професійного, економічного і 

соціального розвитку, в її якісних трансформаціях і зростанні, якості її 

життя, тобто в її інтенсивному самовідтворенні. Останнє одночасно стає 

позитивним імпульсом для інтенсивного впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу в економічну діяльність та наближення 

акторів до інтенсивної моделі відтворення економічних інтересів. 
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Як відомо, аграрні підприємства при формуванні і використанні 

фінансових ресурсів повинні виконувати різні завдання з огляду на 

протиріччя між платоспроможністю і дохідністю: з одного боку, 

збільшувати обсяг фінансових ресурсів для забезпечення постійної 

платоспроможності підприємства, а з іншого боку    забезпечувати 

ефективність виробництва продукції і її конкурентоздатність шляхом їх 

раціонального використання. Таким чином, від ефективності управління 

фінансовими ресурсами залежить фінансовий стан підприємства і його 

положення в ринковому середовищі. 

Для побудови ефективної системи управління фінансовими ресурсами  

сільськогосподарських підприємств важливо  точно  визначити  цілі і 

завдання цієї системи.  

До критеріїв формування  цілей віднесемо: 

 максимум рентабельності власного капіталу; 
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 максимум ліквідного резерву.  
Реалізація вище перелічених цілей дасть можливість 

сільськогосподарським підприємствам сформувати єдину систему 

цільових показників рентабельності і платоспроможності і в рамках цієї 

системи та побудувати систему орієнтованих на рентабельність і 

платоспроможність економічних оціночних показників. Цілі управління 

фінансовими ресурсами обумовлюють такі завдання: 

1. у короткостроковому періоді:  

а) необхідність забезпечення загальної ліквідності, тобто таке 

управління грошовими потоками і поточними зобов‘язаннями, яке 

забезпечило б платоспроможність в будь–який момент часу;  

б) забезпечення економного використання фінансових ресурсів 

шляхом організації постійного контролю за витратами і обсягами продажу 

з метою забезпечення прибутковості підприємства. 

2. в  довготерміновій перспективі - досягнення оптимальної структури 

капіталу як гарантії довготермінової платоспроможності підприємства і 

рентабельності його капіталу. 

Це дозволяє фінансову діагностику складу і структури капіталу 

проводити в єдиному технологічному процесі, який концептуально може 

включати наступні етапи:  

1. підготовка необхідної для діагностики інформації: нормативи, 

планові завдання і фінансова звітність. На основі підготовлених даних 

визначаються величини цільових і оціночних показників; 

2. проводиться відбір елементів балансу або показників, які в 

більшому ступені не відповідають нормативним співвідношенням і 

пороговим значенням; 

3. визначаються фактори, які впливають на перший із обраних і 

розташованих в пріоритетному порядку показників і визначається 

допустимість зміни величин впливових факторів (із використанням 

кореляційно-регресійного аналізу як методу дослідження взаємозв‘язку 

фінансових показників); 

4. здійснюється розрахунок абсолютної величини обраного фактору 

для даного показника, при якому значення даного показника досягне 

порогової величини; 

5. у відповідності з отриманою розрахунковою величиною фактору 

впливу здійснюється перерахунок решти показників, в алгоритм 

розрахунку яких цей фактор входить.  

6. на основі розрахунку робиться висновок про досягнутий рівень 

оптимізації складу і структури капіталу і формується подальша стратегія 

дій.  
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В основу методів діагностики і управління платоспроможністю 

покладена схема оперативної роботи з актуальною ліквідністю, валовим і 

чистим грошовим потоком, досягнення синхронності позитивного і 

негативного валового грошового потоків [2, С. 69-72].   

Механізм управління рентабельністю підприємства повинен 

будуватися на основі тісного взаємозв‘язку цього показника з обсягом 

продажу, прибутків і витрат підприємства. Система цього взаємозв‘язку 

широко використовується в економічно розвинутих країнах і отримала 

назву „Взаємозв‘язок витрат, обсягу реалізації і прибутку‖ („CVP‖) [1, С. 

112-117].  

Тактика управління з використанням системи „CVP‖ основана на її 

залежності від наступних основних факторів:  

а) обсягу продаж у вартісному чи натуральному вимірі;  

б) суми постійних витрат;  

в) суми змінних витрат [3, С. 281-284].  

Із факторів, які вище названі можливість підприємства впливати на 

формування собівартості продукції є найбільш суттєвою, тому система 

„CVP‖ основана на нових для керівників підприємств України методах 

розрахунку собівартості.  

Отже, поряд з традиційною методикою – методом повних витрат 

(„стандарт–кост‖), за рубежем використовується метод сум покриття 

(„директ–костінг‖). Ця методика побудована на розрахунку собівартості 

за методом „директ–костінг‖. Застосування  цього методу дає можливість 

диференційовано підійти до ролі кожного виду продукції в формуванні 

прибутку підприємства [1, С. 215-219]. Особливістю розвинутого „директ-

костінгу‖, який дістав поширення в сучасних умовах, є його тісна 

інтеграція з елементами методу „стандарт-кост‖, коли в управлінському 

обліку головною стає система нормативів, причому визначається не 

тільки нормативна собівартість, а й нормативна виручка, оскільки це 

єдиний спосіб порівняти витрати та доходи і визначити нормативну 

маржу, тобто забезпечити модель: Витрати → Випуск → Прибуток. 

Сучасний фінансовий стан підприємства та його роль у ринковому 

середовищі в  конкурентних умовах залежить від ефективного управління 

його фінансовими ресурсами. Керуючись науково обґрунтованою 

організацією процесу управління фінансовими ресурсами суб‘єктів 

господарювання, його вдосконалення  є нагальним, та як виступає одним 

із пріоритетних факторів покращення ефективності фінансової діяльності 

підприємств. Отже, управління фінансовими ресурсами повинно 

ґрунтуватися на розробленій довготерміновій фінансовій політиці, в якій 

розставлені цілі і пріоритети для кожного рівня управління і етапу 
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розвитку сільськогосподарського виробництва. Запропонована система 

діагностики і оптимізації методів управління фінансових ресурсів 

дозволить суб‘єктам господарювання  зміцнити фінансовий стан і своє 

положення в ринковому середовищі. 
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ОБЛІКОВА МЕТОДОЛОГІЯ Й МЕТОДИКА: УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЧИ ЇХНЯ ІМІТАЦІЯ? 

 

Попри те, що вітчизняна система  бухгалтерського  обліку 

реформована, вона  не може вважатися досконалою. Насамперед  вона не 

узгоджується із зарубіжною, не дивлячись на те, що в Україні прийнято 

низку положень ( стандартів), які нібито ґрунтуються на міжнародних. 

Але в такому разі дивним виглядають майже перманентні зміни й 

доповнення до вітчизняних П(С)БО, які ніяк не можуть перейти рубікон, 

що відділяє їх від методики його ведення в країнах-партнерах. 

 Окрім того, успадковані  від минулого всі  негативні риси  

бухгалтерського обліку: громіздкість, надмірна деталізація, відсутність  

індуктивного  й дедуктивного  осмислення     мети тих чи інших  

операцій,  а також раціоналістичності формування даних, відтак у 

більшості облікових працівників, особливо низового рівня, хронічне 

відставання  з їхнім поданням  для аналітичної інтерпретації задля  

інформаційного забезпечення  менеджерів,  не тільки не усунуті, а 

навпаки,  вони зазнали кумуляції  через недостатнє методологічне 
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обґрунтування  диверсифікації  його цілісної системи на підсистеми, 

зокрема фінансового й податкового обліку.  

Та й загалом в обліковій теорії склалася парадоксальна ситуація: при 

методологічній невирішеності насущних питань методика  ведення 

бухгалтерського обліку формується стихійно, а через це стала вкрай 

нераціональною.  Зокрема, подвійний запис господарських операцій від 

Луки Пачолі до наших  днів не тільки не удосконалений, а перетворився в 

‘‘четвірну бухгалтерію‘‘, якщо зважити на кількість записів у 

різноманітних документах і реєстрах. 

До цього в останні роки додається прагнення доведення  вітчизняної 

облікової  методологі\ й методики, кажучи латинською, ad absurdum. Як 

видається, воно вже настільки увійшло в кров окремих ‘‘реформаторів‘‘ і 

‘‘теоретиків‘‘, що позбутись  його ніяк неможливо. Досить згадати 

введення невідомо для  чого  початково трьох(?!) примірників  

податкових накладних у 1997 році, чи пізніше – громіздких розрахунків  

податкових різниць. хоч при цьому  ніяк не вдається розробити реєстри 

аналітичного обліку витрат і доходів, які забезпечили би узгодження  

методики їхнього відображення за приписами Податкового кодексу 

України й П(С)БО  в системі кореспонденції рахунків. А про скорочення 

фіскальної звітності вже навіть не мріється, не дивлячись на те, що вона 

давно втратила її ознаки перетворившись у конгломерат звітних форм і 

напіваналітичних  облікових реєстрів.  

 Проте в наукових публікаціях марно шукати вирішення таких 

нагальних практичних питань, оскільки автори здебільшого уникають 

конкретики, водночас залюбки поринають у компіляції з навіяних мабуть 

у снах  марень про можливість вирішення всіх відзначених  (і не) проблем 

шляхом заміни назви бухгалтерський облік на якусь іншу. Й тут 

парадоксом є те, що хоча в Україні стали доступними книги зарубіжних 

авторів, ба більше,  видано десятки підручників і посібників  з обліку в 

зарубіжних країнах, однак їх усіх затьмарила  загалом непримітна за 

рубежем, але внаслідок рекламного трюку  з назвою при перекладі на 

російську, книга Б. Райяна[1], в змісті якої немає жодних натяків на 

‘‘стратегічний управлінський облік‘‘. Натомість йдеться  про 

‘‘Взаимосвязь стратегии компании и управленческого учета‘‘– глава І, 

‘‘Стратегию планирования‘‘– глава ІІ ,‘‘Управленческий учет в контексте 

стратегического менеджмента‘‘  – глава ІІІ, ‘‘Учет конкурентов‘‘ із 

розкриттям теми ‘‘Что такое конкуренция‘‘ чи ‘‘Моделирование 

олигополии‘‘ тощо.  

Зрештою в анотації теж чітко зазначено: ‘‘Книга посвящена 

применению управленческого учета в стратегическом менеджменте‘‘. І 
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лише після цього додається: ‘‘Кит Уорд рассматривает стратегический 

управленческий учет как единый процесс анализа, планирования и 

контроля‘‘, що при всьому бажанні приписати це як функцію бухгалтерам 

виглядає дилетантським підходом до розуміння стратегії й менеджменту, 

навіть якщо не брати до уваги її призначення в першу чергу ‘‘для 

менеджеров, высших управляющих, специалистов по стратегическому 

планированию‘‘.  

Та саме вона  стала Fata morgana для тих вітчизняних ‘‘теоретиків‘‘, 

які не уявляють тамтешніх особливостей облікової методології й 

методики, як і того, що Кит Уорд був першим, хто написав подібний 

посібник. Тому-то, крім наведення Плану рахунків чи то США,чи Франції 

та інших країн, нічого конкретного ні про первинний облік,ні тим паче 

про аналітичний,   із таких джерел почерпнути  не можна. В той час, як 

принаймні реверсивні записи, еліміновані кимось із вітчизняної теорії 

бухгалтерського обліку, що створило додаткові можливості для 

маніпуляцій при оподаткуванні прибутку підприємств, варто було би нині 

впровадити в методику бухгалтерського обліку. Та згадка про них у 

більшості цих ‘‘теоретиків‘‘ викликає реакцію, подібну до метафори В. 

Маяковського: ‘‘Глядят, как в афишу коза‘‘, адже тут треба знати, що 

воно таке ці реверсивні записи, а Б. Райян про них не писав.  

А ця книга, якщо її прочитати, може придатися, коли  мова  йтиме про 

стратегію розвитку підприємства, регіону, галузі тощо, оскільки її зміст у 

певній мірі відповідає етимології слова   ‘‘strategi‘‘ (з лат.) – мистецтво 

генерала, котру, на відміну від тактики, можуть формувати лише 

менеджери вищих ешелонів управління. Роль бухгалтера, навіть 

висококваліфікованого, тут набагато скромніша, вона витікає з мети 

бухгалтерського обліку – забезпечення менеджерів достовірною 

інформацією про минулі події. Й нікуди від цього не подітися, бо 

Нострадамуса в бухгалтерського обліку зробити неможливо, попри 

дзвінкість такого визначення.  

Причому треба зауважити, що й роль бухгалтерського обліку в 

забезпеченні стратегічних рішень теж не варто переоцінювати Адже 

ніколи ситуації в господарській діяльності підприємств не повторюються, 

а виникають нові. Тому при всій повазі до професіоналів-бухгалтерів, 

треба визнати, що їм уготована роль Несторів-літописців, а не Йоанів-

предтеч. Змоделювати майбутнє за описом минулого ще нікому не 

вдалося і не вдасться, бо завіса майбутнього темна й непроникна. Якщо ж 

бухгалтерський облік перестане бути ‗‘панахидою‘‘ по фактах 

господарського життя, що відбулися, то це вже виявиться чимось  іншим, 

приміром, плануванням, прогнозуванням, або ж банальним угадуванням. 
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Але тоді про науку говорити не доводиться, хіба що мова йтиме про 

ясновидців. 
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ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ ТА КАПІТАЛІЗАЦІЯ 

 

Визначення фінансових витрат наведено в п. 3 П(С)БО 31 – це витрати 

на проценти та інші витрати підприємства, пов‘язані із запозиченнями [2]. 

Відповідно до П(С)БО 31 [2] і Методичних рекомендацій № 1300 [1] до 

фінансових витрат відносять: відсотки за користування 

короткостроковими і довгостроковими позиками банків, банківським 

овердрафтом; відсотки за випущеними облігаціями, виданими векселями; 

дисконт за облігаціями, амортизація інших знижок, пов‘язаних з 

позиками; відсотки за фінансову оренду активів. 

Розподіл фінансових витрат залежить від суб‘єктів господарювання, 

які їх здійснюють: юридичні особи - суб‘єктів малого підприємництва, 

представництва іноземних суб‘єктів господарювання, а також юридичних 

осіб, що не займаються підприємницькою діяльністю, фінансові витрати 

визнаються витратами звітного періоду, за який вони нараховані; для 

інших юридичних осіб фінансові витрати визнаються витратами звітного 

періоду, за який вони нараховані, крім фінансових витрат, що 

капіталізуються [1]. 

П. 3 ПБО 31 визначає капіталізацію фінансових витрат, як включення 

їх до собівартості кваліфікаційного активу (тобто активу, який в 

обов‘язковому порядку потребує суттєвого часу на його створення 

(суттєвим вважається період часу, який становить більш як три місяці [2]. 

Приклади кваліфікаційних та некваліфікаційних активів представлено 

у табл.  



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 155 

 

Таблиця  

Приклади кваліфікаційних та некваліфікаційних активів [1]  

Актив Приклад 

Кваліфікаційні активи 

Незавершене виробництво 

продукції з тривалим (суттєвим) 

операційним циклом 

Вино, коньяк, що потребує кілька років 

(місяців) технологічної витримки 

Незавершені капітальні інвестиції 

Будівництво приміщень, будинків, 

будівель, споруд, виготовлення і монтаж 

устаткування, розробка (створення) 

програмного продукту та інших 

матеріальних активів, які 

тривають.Вирощування багаторічних 

насаджень 

Інвестиційна нерухомість 

Будівля, яка потребує добудови, 

реконструкції, реставрації та іншого 

поліпшення 

Некваліфікаційні активи 

Фінансові інвестиції 
Інвестиції в боргові цінні папери або 

інструменти власного капіталу 

Незавершене виробництво 

продукції з коротким 

(несуттєвим) операційним циклом 

Незавершені вироби 

Активи, які готові для 

використання із запланованою 

метою або продажу 

Активи придбані для продажу 

Готова продукція (взуття, меблі, одяг 

тощо). Сировина, матеріали, конструкції 

тощо, придбані для використання у 

виробництві продукції (робіт, послуг) та 

в іншій операційній діяльності 

 

Капіталізація фінансових витрат починається за одночасної наявності 

таких умов: визнання витрат, пов‘язаних зі створенням кваліфікаційного 

активу; визнання фінансових витрат, пов‘язаних зі створенням 

кваліфікаційного активу; виконання робіт зі створення кваліфікаційного 

активу, включаючи технічні й адміністративні заходи, що виконуються до 

початку створення такого активу. 

Капіталізація фінансових витрат здійснюється тільки протягом періоду 

створення кваліфікаційного активу [1]. Якщо активна діяльність на 

створення кваліфікаційного активу переривається на тривалий час, то на 

період такого переривання зупиняється й капіталізація фінансових витрат. 

І тоді фінансові витрати визнаються витратами звітного періоду, за який 

вони нараховані [1, 2].  
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Припиняється капіталізація фінансових витрат в разі введення в 

експлуатацію забудовником об‘єктів основних засобів; введення в 

експлуатацію об‘єктів основних засобів і нематеріальних активів, 

створених на підприємстві; оприбуткування готової продукції із суттєвим 

за часом операційним циклом; завершення підрядником виконання робіт з 

будівельного контракту. 

Для капіталізації витрат визначається норма - частка від ділення 

середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених 

запозичень (крім тих, що безпосередньо пов'язані з кваліфікаційним 

активом або мають цільове призначення) підприємства протягом звітного 

періоду [1, 2]. 

Наприклад, підприємство отримало позику банку 100000 грн. терміном 

на один рік. Ставка відсотка за позикою становить 12 % річних. Протягом 

року відсотки за позику, відповідно, становили 12000 грн. (100000 х 0,12). 

Капіталізації, тобто включенню до собівартості кваліфікаційного активу, 

підлягає уся сума фінансових витрат (12000 грн.) [1].  

За наявності у підприємства однієї позики, безпосередньо пов'язаної 

або не пов'язаної зі створенням кваліфікаційного активу, норма 

капіталізації дорівнює відсотковій ставці за користування позиками. Так, 

за умовою пункту 4.2 цих Методичних рекомендацій норма капіталізації 

становить 0,12 (12 %) за рік, або 0,01 (1 %) за місяць [1]. 

Отже, у процесі дослідження обґрунтовано сутність та види 

фінансових витрат, порядку їх капіталізації фінансових витрат. Вставлено, 

що в залежності від особливостей використання позикового капіталу для 

створення кваліфікаційного активу методика розрахунку сум фінансових 

витрат, що підлягають капіталізації, може бути різною. За таких умов, 

визначення суми витрат на позики та відсотків по них потребує 

спеціального уточнення. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових 

витрат, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 01 лист. 

2010 р. № 1300 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1116/37/. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові 

витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 

квіт. 2006 р. № 415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ РІЗНОУКЛАДНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Зміни в економічних формаціях мають достатню історію для 

встановлення певних закономірностей розвитку укладів.  

На сьогодні спостерігається увага вчених до історичних аспектів 

формування різноукладних відносин, серед яких необхідно відмітити 

праці: І. Ф. Баланюка, В. Х. Бруса, В. В. Зіновчука, І. В. Прокопи, 

В. М. Скупого, П. Т. Саблука, В. В. Юрчишина та ін. Разом з тим дотепер 

залишаються неузгодженими історичні аспекти розвитку укладів.  

Безпосередньо в Карпатському регіоні будувалися процеси, які 

засвідчували формування у них реформаційного та багатоукладного 

середовища. 

В період панування Польщі на Західних землях України переважали 

переважно кооперативні субуклади. Кількість господарсько-споживчих 

кооперативів (до них також входили кооперативи зі сметанковими 

станціями) в 1912 р. складала 90 од. Для порівняння у 1928 р. їх 

нараховувалося – 1832 кооперативи. До молочно-споживчих кооперативів 

входили районові молочарні і молочно споживчі кооперативи, що 

переробляли у молочарські продукти [1, с. 4]. 

Найгустіша сітка кооперації спостерігається в Східній Галичині. 

Розподіл кооперативів на 1928 р. подано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Розподіл кооперативів на 1928 р.  

Воєводство 
Кількість 

повітів 

Кооперативи 

господарсько-

споживчі 

молочарсько-

споживчі 
Інші 

Львівське 1668           502 137 01 

Станіславівське 
929           481 100 

6

9 

 

Розміщення молочних кооперативів на Західних землях подано в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Розміщення молочних кооперативів на Західних землях 

Повіт 
Роки 

1925 1926 1927 1928 

Богородчани 10 9 9 8 

Городенка – 1 1 2 

Долина 4 7 8 8 

Жидачів 9 14 24 5 

Калуш 6 11 14 12 

Коломия 1 1 1 3 

Косів  – – – 1 

Надвірна 2 3 4 4 

Печеніжин – 1 2 4 

Рогатин – 3 9 1 

Сколє 1 2 2 2 

Снятин 2 1 2 1 

Станіславів 9 10 9 7 

Стрий 1 2 3 6 

Товмач 3 4 6 6 

Станіславівське воєводство 48 69 94 100 

Березів – 1 1 4 

Бібрка – 2 4 4 

Городок – – 1 2 

Добромиль – 1 1 2 

Дрогобич 1 4 5 6 

Жовква  1 2 5 6 

Любачів – – 1 2 

Львів 6 8 13 16 

Мостиська 4 4 8 8 

Перемишль 6 5 7 7 

Рава Руська 1 4 6 9 

Рудки 13 16 27 29 

Самбір 11 16 18  

Сокаль 4 15 14 6 

Яворів – 2 4 4 

Ярославль – 1 3 1 

Львівське воєводство 47 81 118 137 

Згруповано на однові даних [1, с. 27]. 

 

Соціальний склад членів господарсько-споживчих кооперативів на 100 

осіб у 1928 р. припадало 91,6 % рільників, 2,2 % ремісників, 2,4 % 
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робітників, 2,6 % урядників, 1,2 % інших [1, с. 15]. 

Після розподілу панських земель у 1938 р. у Львівській області було 

наділено землею 133123 господарство. Переважали господарства з 

площею землі на одне господарство 2-3 га, які становили 25,6 %, 3-5 га 

(22,6 %) та 1-2 га (18,1 %). До 1 га землі мал12,5 % господарств, а більше 

30 га тільки 0,2 %.  

Забезпеченість господарств Львівської області землею на 1938 р. подано 

в табл. 3. 

Таблиця 3 

Забезпеченість господарств Львівської області землею на 1938 р. 

 

Кількість землі 

на 1 

господарство, га 

К-сть 

господарств 

До загальної 

кількості 

господарств, 

% 

Площа, 

га 

На одне 

господарство 

землі, га 

0-1 16653 12,5 8633 0,52 

1-2 24064 18,1 45772 1,9 

2-3 34051 25,6 80472 2,4 

3-5 30068 22,6 102320 3,4 

5-7 15297 11,5 75406 4,9 

7-10 8163 6,1 56952 6,9 

10-15 2986 2,2 32752 11,0 

15-20 1364 1 19773 14,5 

20-30 269 0,2 7244 27,0 

30 і більше 208 0,2 7360 35,4 

Разом 133123 100,0 436684 3,28 

 

Форма власності визначала приналежність до певного виду укладу, які 

існували у регіоні. Кожен із видів укладів займав певну позицію у 

виробництві сільськогосподарської продукції. 

Історично склалися різні етапи формування укладів на селі зумовлені 

історичними, культурними національними особливостями, менталітетом 

народу та традиціями суспільства. Історичний досвід розвитку укладів є 

основою в подальших досліджень.  

 

Список використаних джерел: 

 

1. Українська кооперація під Польщею в році 1928. Статистика 

союзних кооперативів. – Львів.: Ревізійний союз Українських 

кооперативів, 1928.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В умовах ринкової економіки ефективність фінансової діяльності 

підприємства виражається у його фінансових результатах. Кожний 

господарюючий суб'єкт є окремим товаровиробником, тобто самостійно 

формує свою економічну діяльність, а саме: вибирає сферу діяльності, 

створює товарний асортимент, формує витрати та ціни, враховує виручку 

від реалізації, тим самим, отримує прибуток або збиток за результатами 

діяльності. Отримання прибутку є ключовою метою діяльності суб'єкта 

господарювання, реалізація якої можлива тоді, якщо суб'єкт 

господарювання виробляє продукцію (роботи, послуги), які за своїми 

споживчими властивостями відповідають потребам суспільства.  

Таким чином, вивчення сутності поняття «фінансові результати», його 

трактування різними вченими є важливим і актуальним питанням 

сьогодення (табл.).  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що поняття «фінансові 

результати» науковці трактують неоднаково. Так, більшість авторів 

ототожнює фінансовий результат з прибутком (збитком), інші – зі зміною 

власного капіталу в наслідок діяльності підприємства. Одержані дані було 

проаналізовано на основі виділення дескриптивних чинників поняття 

«фінансові результати» за певними ознаками, а саме: складові фінансової 

діяльності, результати діяльності, прибутки (збитки), приріст (зменшення) 

капіталу. 

Отже, дослідження показали, що фінансовий результат визначається 

шляхом співставлення доходів і витрат діяльності підприємства. Це може 

бути прибуток або збиток, що призводить до зростання або зменшення 

власного капіталу. Саме отриманий фінансовий результат характеризує 

якість діяльності підприємства, тому поняття  «фінансові результати» 

можна охарактеризувати як якісний показник функціонування 

підприємства, що визначається різницею між доходами та витратами і 

призводить до зростання або зменшення власного капіталу. 

 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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Таблиця  

Розкриття сутності поняття «фінансові результати» в літературних 

джерелах 

 

Аналіз нормативно-правової бази дає змогу зазначити, що в 

законодавстві недостатньо приділяється уваги сутністній характеристиці 

поняття «фінансові результати». Зокрема, в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» обґрунтовано лише сутність понять «прибуток» 

та «збиток»: прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з 

ними витрати; збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для 

отримання яких здійсненні ці витрати [5]. Саме це, на нашу думку, 

спричиняє розмитість у визначенні сутності, ролі та значення фінансових 

результатів в сучасних умовах господарювання. 

Таким чином, поняття «фінансові результати» стосуються всіх 

суб‘єктів фінансово-економічної діяльності. Саме ефективність діяльності 

підприємства виражається у фінансових результатах, а економічний 

підсумок його господарської діяльності у грошовій формі є фінансовим 

результатом. З метою визначення фінансового результату в системі 

бухгалтерського обліку відбувається послідовне зіставлення доходів і 

витрат, а якість прийняття управлінських рішень щодо кінцевих 

результатів діяльності підприємства залежить від якості інформації, що 

формується в  цій системі. 

 

№ 

п/п 
Джерело Визначення 

1. Бутинець  

Ф. Ф. [1] 

- прибуток (збиток) від реалізації готової продукції 

(робіт, послуг). Співставлення доходів та витрат 

підприємства відображених у звіті. 

2. Вороніна 

О.О. [2] 

- якісна характеристика фінансово-господарської 

діяльності, яка в цілому характеризує результат 

економічних відносин підприємства. 

3. Загородній 

А.Г. 

Вознюк Г. Л. 

[3] 

- різниця між доходами та витратами підприємства 

чи його окремого підрозділу за певний час; 

- приріст чи зменшення вартості власного капіталу 

підприємства внаслідок діяльності у звітному 

періоді. 

4. Пушкар М.С. 

[4] 

- прибуток чи збиток, отримані в результаті 

господарської діяльності. 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 162 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський облік [Текст] / Ф.Ф. Бутинець, Л. 

В. Чижевська, С. Л. Береза. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.  

2. Вороніна, О.О. Управлінняфінансовим результатом 

промисловогопідприємства [Текст] : автореферат : спец. 08.00.04 – 

економіка та управлінняпідприємствами / О.О. Вороніна; Харківський 

нац. економічний ун-т. – Харків, 2009. – 25 с.  

3. Загородній А. Г. Фінансово- економічний словник : навчальний 

посібник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2010. – 

1072 с.  

4. Пушкар, М. С. Фінансовийоблік [Текст] : Підручник / М. С. 

Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. 

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
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07.02.2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua 
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Щербата І.В., 
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УНИКНЕННЯ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ ЗЕРНОВИРОБНИКІВ 

ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ЗЕРНОСХОВИЩ 

 

Виробництво продукції рослинництва в Україні традиційно належить 

до стратегічних галузей розвитку не тільки сільського господарства, а й 

усього народногосподарського комплексу країни. Найважливішим є 

зеновиробництво, яке відноситься до основних пріоритетів розвитку 

продовольчого сектора економіки країни, є важливим джерелом 

прибутковості сільськогосподарських підприємницьких структур та 

одним із найбільш важливих стратегічних напрямів експорту вітчизняної 

аграрної продукції. Лише забезпечивши високу економічну ефективність 

виробництва продукції рослинництва в кожному сільськогосподарському 

підприємстві, можна розраховувати на потужне, високоефективне 

сільське господарство країни в цілому. 

Рослинництво є високорентабельною галуззю, однак харктеризується 

високими ціновими ризиками. Реалізація зерна безпосередньо після 

збирання впливає на його якість і відповідно ціну. Закупівельні ціни на 

http://zakon.rada.gov.ua/


Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 163 

 

зерно трейдерів і переробників у західному регіоні – одні з найнижчих в 

Україні. Для отримання справедливої ціни за вирощену продукцію 

потрібна достатня забезпеченість сільськогосподарських виробників 

потужностями з доробки й зберігання зерна. Ці потужності мають бути 

максимально наближеними до місць виробництва. Це дозволить зберегти 

якість урожаю, запобігти втратам та реалізувати зерно в найвигідніший 

ціновий період. Однак, Львівщина, як і весь західний регіон, - один із 

найменш забезпечених у країні потужностями для зберігання збіжжя. 

Будівництво зерносховищ в господарствах створить додаткову зайнятість 

населення в міжсезонний період, що дозволить вирішувати не тільки 

виробничі, а й соціальні проблеми.  

Забезпеченість потужностями із зберігання зерна у Львівській області 

становить 60-65% потреби. Сьогодні в наявності 710 зерносховищ, 

загальна потужність яких зі зберігання становить трохи більше за 900 

тис.тонн. Серед них 22 сучасних елеватори з повним технологічним 

циклом, де може одночасно зберігатись 561,6 тис.тонн зерна. 

Сільськогосподарські підприємства й фермерські господарства мають 306 

власних зерносховищ, здебільшого це склади підлового зберігання, 

пристосовані приміщення, у яких може зберігатись до 500 тонн збіжжя. 

Протягом останніх трьох років база зберігання зерна збільшилась на 170 

тис.тонн. За нинішніх обсягів виробництва зерна додаткова потреба в 

потужностях для зберігання становить близько 300 тис.тонн одночасного 

зберігання [2]. 

Сільськогосподарські виробники, розуміючи важливість забезпечення 

потужностями зберігання зерна, вкладають кошти в будівництво сучасних 

елеваторів із високим рівнем механізації для проведення 

завантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт, установками 

для активного вентилювання природним і штучно охолодженим повітрям. 

Будівництво сучасних елеваторів із високим рівнем механізації потребує 

значних коштів, що вимагає державної підтримки. Загальна сума 

інвестицій у будівництво нових елеваторів перевищує 200 млн.грн. [3]. 

Держава відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку 

вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» 

компенсуватиме аграрним виробникам 20% вартості придбаного 

елеваторного обладнання вітчизняного виробництва. 

Розрахунок основних кількісних показників ризику  для складання 

розподілу імовірностей чистого прибутку при реалізації рішення щодо 

інвестування в будівництво зерносховища доводить, що в цілому 

будівництво зерносховища є заходом з низьким рівнем ризику. 

Ймовірність збитків незначна і звичайний рівень прибутку на інвестиції 
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буде забезпечено. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 

В Україні фінансова звітність готується з урахуванням специфіки, 

передбаченої в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 

МСФЗ. Метою доповіді є визначення вимог до якості інформації, 

представленої у фінансовій звітності, яка забезпечує реальну оцінку 

ефективності господарювання, дає можливість використовувати дані для 

побудови обґрунтованих прогнозів і визначення тенденцій розвитку. 

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" головною метою ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове 

становище, результати діяльності й рух грошових потоків підприємства. 

Саме у формуванні корисної, якісної та всебічної інформації про 

господарську і фінансову діяльність підприємства та своєчасному її 

наданні заінтересованим користувачам полягає загальне призначення 

обліку. Практичними завданнями обліку на рівні підприємства є: 

охарактеризувати результати діяльності за звітний період, забезпечити 
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необхідною інформацією управлінців, акціонерів, засновників для 

прийняття поточних, тактичних і стратегічних рішень. 

Відповідно МСФЗ  фінансова звітність повинна надавати інформацію 

про основу складання фінансової звітності й конкретні облікові політики 

(п.112а); повідомляти про основну (або основи) оцінки, застосування 

фінзвітності, інші застосовані облікові політики, що є доречними для 

розуміння фінансової звітності (п.117); розкривати інформацію про 

судження (крім тих, які пов‘язані з оцінками), що їх використав 

управлінський персонал у процесі застосування облікових політик 

суб‘єкта господарювання та які мають найсуттєвіший вплив на суми, 

визнані у фінансовій звітності (п.122); розкривати інформацію про 

припущення, що стосуються майбутнього, та інші основні джерела 

невизначеності оцінки на кінець звітного періоду, які становлять значний 

ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та 

зобов‘язань у наступному фінансовому році, і  стосовно таких активів та 

зобов‘язань примітки повинні містити докладну інформацію про: їхній 

характер; їхню балансову вартість на кінець звітного періоду (п.125). 

Якість бухгалтерського обліку складається з рівнів якості його 

складових елементів, під якими розуміється обов'язкове виконання 

правил, вимог, що передбачені офіційними документами, які 

регламентують організацію обліку. При організації облікового процесу на 

технологічній стадії виділяють три етапи. Першим етапом є первинний 

облік. Його якість залежить від вибору раціональних облікових 

номенклатур, форм первинної документації, упорядкування 

документообігу. Другим етапом облікового процесу є поточний облік як 

реєстрація даних первинного обліку в системі рахунків і облікових 

регістрів. Важливо розробити такий робочий план, який міститиме 

стільки синтетичних та аналітичних рахунків, скільки необхідно для 

відображення господарської діяльності відповідно до вимог своєчасності 

й повноти обліку і звітності. Підприємство самостійно обирає форму 

ведення бухгалтерського обліку з урахуванням характеру та масштабу 

діяльності, потреб управління, обсягу інформації, яка обробляється. 

Третій етап облікового процесу – підсумковий, де узагальнюються 

дані у звітних формах за період з метою оцінювання результатів роботи 

підприємства і виявлення тенденцій розвитку. Організація підсумкового 

обліку залежить від якості організації первинного й поточного обліку. 

Перед складанням річного звіту проводиться великий обсяг підготовчих 

робіт, який передбачає відповідні обов'язкові процедури (інвентаризація 

активів і зобов'язань, закриття рахунків витрат, доходів, калькуляція, 

складання контрольних таблиць). 
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Організаційна стадія бухгалтерського обліку спрямовується на вибір 

форми його організації, формування бухгалтерської служби. Головний 

бухгалтер залежно від обсягів діяльності підприємства планує структуру 

бухгалтерії, визначає її штатну чисельність. Робота облікових працівників 

регламентується посадовими інструкціями, що підвищує ефективність 

діяльності бухгалтерії та її функціональну спрямованість. 

Згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 

встановлено чотири якісних характеристики фінансової звітності: 

дохідливість, доречність, достовірність і зіставність.  Законом України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" й НП(С)БО 1 

"Загальні вимоги до фінансової звітності" передбачено десять принципів, 

якими слід користуватися при організації облікового процесу і 

формуванні фінансової звітності: автономність, періодичність, обачність, 

повне висвітлення, послідовність.  

Вважаю, що найбільш значущими якісними оцінками фінансової 

звітності є доречність і достовірність інформації. 

Таким чином, об'єктом оцінки якості обліку і складання звітності 

повинен бути увесь обліковий процес, його складові частини та елементи. 

Для забезпечення мети фінансових звітів необхідно досягти 

відповідної збалансованості всіх якісних характеристик інформації. 

Важливою передумовою забезпечення якісних характеристик фінансової 

звітності є надання користувачам повної інформації щодо облікової 

політики, якою керується підприємство. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ  

 

Облік грошових коштів достатньо регламентований законодавчими та 

нормативними актами України, проте його постійно потрібно 

вдосконалювати, в зв‘язку з тим, що розширення форм і методів 

здійснення розрахунків, властивостей та функцій грошових коштів як 

інструментів забезпечення оперативної платоспроможності стали 

основною причиною уточнення й деталізації відображення в 

бухгалтерському обліку та контролю операцій з ними. Виникає 

необхідність у застосуванні конкретних прийомів управління грошовими 

коштами, джерелом якого є достовірне інформаційне забезпечення. 

Проблемою обліку грошових коштів підприємства в Україні є повнота 

та своєчасність їх відображення у системі обліку. Адже, якщо грошові 

кошти не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого 

відображення наявності коштів. А далі неправильне відображення 

податкових стягнень. І одна помилка тягне за собою ряд інших, які 

можливо буде виявити вже при інвентаризації. Проблеми обліку 

грошових коштів є досить важливим питання, тому що від достовірності 

та оперативності обліку залежить вся фінансова діяльність підприємства. 

Побудова належного обліку грошових коштів передбачає правильність 

здійснення й відображення всіх етапів їх руху, починаючи з нормативно-

правових вимог, заповнення первинних документів, узагальнення та 

систематизації інформації в регістрах і завершуючи складанням звітності. 

Для аналізу грошових потоків на підприємстві використовують «Звіт 

про рух грошових коштів» (Ф.№3), де відображаються джерела 
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надходження і напрямки використання грошових коштів. Він розповідає 

про вплив різноманітних операцій на грошові потоки і надає інформацію, 

звідки надходять і куди прямують грошові кошти. Але, у звіті про рух 

грошових коштів до фінансових інвестицій не включають купівлю тих 

фінансових інвестицій, що визначаються еквівалентами грошових коштів 

(депозитний сертифікат). 

Звіт про рух грошових коштів дозволяє разом із Балансом і Звітом про 

фінансові результати найповніше розкрити фінансовий стан підприємства, 

оцінити його ліквідність і платоспроможність. Так, за даними Балансу 

можна розрахувати та проаналізувати низку показників на певну дату. 

Потребує вдосконалення синтетичний облік грошових коштів. 

Досліджуване підприємство ще не перейшло на нові спеціалізовані 

регістри передбачені наказом від 4 червня 2009 року № 390 та 

методичними рекомендаціями щодо їх застосування.  

Для обліку операцій за рахунками 31 «Рахунки в банках» та 33 «Інші 

кошти» також пропонують вести Журнал-ордері № 1 с.-г. та відомостях № 

1.2 с.-г., 1.3 с.-г.     

Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, 

використовувати Журнал-ордер № 1 с.-г. і відомості до нього, які 

заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної 

валюти, в якій здійснювалися операції, вести Журнал-ордер   № 1 с.-г. і 

відомості до нього, які позначаються  назвою валюти, в якій вони 

заповнюються. 

Однією з основних умов правильної постановки бухгалтерського 

обліку є раціональна організація документообороту. Документ, як носій 

інформації, виступає як неодмінний елемент внутрішньої організації будь-

якої установи, підприємство, фірма, забезпечуючи взаємодію їх частин. 

Інформація є підставою для ухвалення управлінських рішень, служить 

доказом їх виконання і джерелом для узагальнень, а також матеріалом для 

довідково-пошукової роботи. 

До того ж, документування у багатьох випадках є обов‘язковим, 

наказує законом і актами державного управління, тому воно є одним із 

засобів зміцнення законності і контролю. 

Від чіткості і оперативності обробки і руху документів зрештою 

залежить швидкість ухвалення рішень. Тому в раціональній організації 

документообороту завжди приділяється велика увага, особливо в 

бухгалтерії, де невчасна обробка фінансових документів може привести 

до негативних економічних наслідків. 

Встановлення того або іншого порядку документообігу залежить від 

характеру і особливостей господарських операцій і їх облікового 
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оформлення, а також від структури підприємства і його облікового 

апарату. 

Для кожного виду або роду документів (вимог, накладних, рахунків і 

т.д.) розробляється особлива схема документообороту у формі графіка 

руху документів. У цьому графіку указуються, через які інстанції (робочі 

місця) і в якій послідовності проходить документ, і які при цьому 

здійснюються в кожній інстанції процеси по обробці документа і 

бухгалтерським записам на його основі. 

Правильно організований документооборот повинен задовольняти дві 

найголовніші умови: 

1) для кожного документа встановлюється найкоротший шлях 

проходження, тобто мінімальна кількість окремих інстанцій (робочих 

місць), через які він повинен пройти без зайвих і повторних рейсів; 

2) для кожного документа визначається мінімальний термін 

проходження, обмежений межами часу, необхідного для виконання 

роботи з документом на кожній інстанції (складання, оформлення, 

обробка, облікові записи і т.п.). 

Досить важливим є побудова графіку документообігу, який 

оформлюється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки 

та обробки документів, що здійснюються кожним підрозділом 

підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх 

взаємозв'язку і терміну виконаних робіт. 

Отже, урізноманітнення сучасних методів здійснення розрахунків 

обумовлюють формування потреби всіх рівнів управління у своєчасній і 

достовірній інформації про стан і структуру грошових надходжень як 

найбільш ліквідних активів. А особливістю формування достовірної та 

своєчасної інформації про облік грошових коштів є дотримання норм і 

процедур документування операцій з ними та чіткої організації їх потоку. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА 

ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

 

Інноваційний розвиток є сукупністю науково-технічних, 

організаційно-управлінських, технологічних, екологічних і соціальних 

змін, що відбуваються в процесі розробки нововведень і доведення їх до 

використання безпосередньо в аграрному виробництві з метою 

підвищення його ефективності і отримання якісно нової 

конкурентоздатної продукції. 

На основі вивчення зарубіжних і вітчизняних класифікацій слід 

зазначити, що до числа основних недоліків можна віднести неістотність і 

другорядність окремих класифікаційних ознак і відсутність чітких меж, 

що виділяються авторами класифікацій між видами інновацій. Тобто в 

залежності від конкретних умов можна спостерігати приналежність однієї 

і тієї ж інновації до різних груп.  

За спрямованістю результатів інноваційної діяльності, які 

застосовуються як науковий інструментарій, інновації в сільському 

господарстві поділяються на інновації-процеси (технології) та інновації-

продукти. 

За ступенем новизни інновації можуть бути засновані на нових 

відкриттях або бути створеними на основі нового способу, застосованого 

до існуючих явищ. Класифікація інновацій за ступенем новизни полягає в 

розподілі сукупності інновацій на однорідні групи за порівняльним рівнем 

новизни з метою оцінки їх значимості. Поняття новизни інновації може 

відноситися до продукту або технологічного процесу в цілому у разі його 

абсолютної новизни, або тільки до деяких його елементів, змінюючи 

функції і характеристики існуючого продукту або процесу.  

За характером потреб, що задовольняються інновації, можуть бути 

орієнтовані на існуючі потреби або можуть створювати нові. 

Для сільськогосподарської діяльності пропонуємо наступні 

класифікаційні ознаки та групи агроінновацій, табл. 
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Таблиця  

Класифікаційні ознаки та групи агроінновацій 

Класифікаційна ознака Класифікаційна група 

Ступінь результативності 

• Базові • Поліпшуючі 

• Вторинні • Псевдоінновації 

Предмет та сфера 

застосування інновацій 

• Біологічні • Економічні 

• Технічні • Технологічні   

• Соціальні • Управлінські 

• Маркетингові • Екологічні 

Вплив на процес виробництва 

 

• Інновації, що вимагають великих вкладень 

• Інновації, що вимагають мінімальних витрат 

• Інновації можливі без додаткових витрат 

Величина витрат 

 

• розширюючи 

• змінні 

• раціоналізуючи 

Ступінь спеціалізації інновації 

 

• Вузькоспеціалізована 

• Спеціальна 

• Універсальна 

«Чистота» інновації  • Патент 

• Ліцензія 

• Пропозиція 

• Роялті    

   • Ресурсні 

• Процесні 

• Ринкові 

Об‘єкт реалізації інновації 

   

 

Ступінь новизни інновацій 
• Нові для підприємства 

• Нові для регіону 

• Нові для області 

•  Нові для галузі 

   

   

Спрямованість використання • Прибуткові 

• Неприбуткові   

Ступінь ризику характер 

потреб, що задовольняються 

• Відсутність 

• Повна невизначеність 

• Невизначеності 

• Орієнтовані на існуючі потреби 

• Можуть створювати нові 

Обсяг реалізації 

інноваційного проекту 

• Внутрішній ринок 

• Зовнішній ринок 

 

За спрямованістю впливу на величину витрат інновації поділяються 

на: розширюючі, раціоналізуючі і змінні. Розширюючі інновації націлені 

на більш глибоке проникнення в різні галузі та ринки наявних базисних 
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інновацій (наприклад, комп'ютеризація від обмеженого використання 

великих ЕОМ до масового застосування персональних комп'ютерів і 

мережі Internet). Раціоналізуючі суттєво близькі до поліпшуючих. Змінні 

інновації призначені для заміни одних (старих) продуктів або технологій 

іншими (новими), заснованими на виконанні тих самих функцій.  

Комплексний характер інновацій, їх складна природа, різноманітність 

сфер та способів використання обумовлює виділення чітких критеріїв 

класифікацій інновацій в агропромисловому виробництві, що дозволить 

більш конкретно, повно й об‘єктивно оцінити агроінновації, визначити їх 

результативність і спрямованість інноваційного розвитку, а також 

визначити методи управління за кожною з класифікаційних груп.  

Отже, відмінною рисою інновацій в агропромисловому виробництві є 

наявність окремої групи нововведень, пов‘язаних з присутністю в 

агровиробничій системі біологічних елементів, до яких слід відносити не 

лише сільськогосподарські культури і тварин, але й сільськогосподарські 

угіддя. Земля – найголовніший засіб виробництва в даній сфері – є 

особливим об‘єктом інновацій. 

Інноваційний процес не завершується безпосередньо впровадженням, а 

триває й після нього, оскільки в процесі дифузії нововведення 

удосконалюється, набуває нових споживчих властивостей, зростає його 

ефективність, а також формуються нові споживчі потреби.  

Основними особливостями формування і розвитку агроінноваційних 

процесів є:  

- різновидність продукції, відмінності в технологіях виробництва  

сільськогосподарської продукції;  

- технологія виробництва залежить від природних і погодних 

чинників;  

- відокремленість виробників від розробників агроінновацій; 
- відсутність ефективного організаційно-економічного механізму 

трансферу агроінновацій виробникам, різноманіття організаційних форм 

виробництва, які мають суттєві відмінності за характером функціонування 

і фінансування. 

Ефективне управління підприємством передбачає отримання 

інформація щодо витрат й вигод, які можуть принести ті чи інші 

інноваційні процеси, та частини витрат, на яку вони можуть вплинути.  

Для цілей бухгалтерського обліку визначальне значення є поділ 

інновацій за видами об'єктів інноваційної діяльності, способами 

створення, термінами реалізації проектів, що підвищує аналітичність 

інформації. 

Практика останніх років доводить, що існуючий рівень організації 
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обліку не здатний задовольнити всі вимоги щодо обліку витрат на 

агроінновації та надати необхідну інформацію у повному обсязі.  

Тому сільськогосподарське підприємство, яке має на меті впровадити 

систему суцільного управління агроінноваціями повинно розробити 

власну систему заходів по організації фінансування, обліку  та 

калькулювання витрат на агроінновації, що в свою чергу сприятиме 

підвищенню якості продукції, рівню її конкурентоспроможності та 

ефективності діяльності в цілому. Оскільки від величини витрат залежить 

прибутковість підприємства, то ефективне управління витратами і, 

зокрема, витратами на агроінновації, яке передбачає мінімізацію їхньої 

загальної величини є надзвичайно важливим. 
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УПРАВЛІННЯ РУХОМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
 

Одним з механізмів управління і дії на персонал організації є 

регулювання руху трудових ресурсів. Рух кадрів є індикатором 

адекватності управління підприємством. 

Неспівпадання очікувань і реалій виробничого життя призводить до 

незадоволення і, як наслідок, до звільнення працівників, яке фіксується в 

звітах як "плинність кадрів". Це явище може бути використане як 

інтегральний показник стану справ на підприємстві, організації праці і 

виробництва, через призму сприйняття працівниками цього підприємства. 

Явище руху трудових ресурсів підприємства активно розробляється 

вітчизняними дослідниками. Зокрема, такими як: Л.В. Балабанова, О.В. 

Сардак, Н.А. Єлисєєва, С.О. Коцалап, В.Ю. Уласевич, О.Г. Вагонова, В.С. 

Досужий, та інші [1-4]. 

На нашу думку, управління рухом трудових ресурсів - це сукупність 

управлінських дій, спрямованих, по-перше, на формування задоволеності 

працівником організації в цілому і конкретним робочим місцем, а по-

друге, на цільову організацію і раціональне регулювання 

внутрішньовиробничого руху персоналу. Основою управління рухом 

персоналу є встановлення закономірностей процесу плинності кадрів і 

залежності інтенсивності плинності від соціально-демографічних 

характеристик працівників. Знання цих закономірностей дозволяє 

знаходити шляхи пом'якшення негативної дії названих чинників. 

Знання чинників-детермінант явища руху трудових ресурсів 

теоретично дозволяє вводити превентивне управління, але 

багатокомпонентність дії предикторів ускладнює його практичну 

реалізацію. Тому в розвитку теоретико-прикладного підходу до 

управління рухом трудових ресурсів діагностується напрям, 

зосереджений на процесній дії. 

Враховуючи результати аналізу літератури, пропонуємо модель 

реалізації процесу управління рухом трудового потенціалу промислових 

підприємств, що містить таку послідовність дій: 

1. Оцінка трудового потенціалу. При оцінки трудового потенціалу 

вирішують такі завдання: - оцінюють трудовий потенціал підприємства і 
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його підрозділів; -  визначають  ступінь  відповідності  загальноосвітнього  

та кваліфікаційного складу кадрів та їх структури до сучасного науково-

технічного рівня виробництва і його організації; - встановлюють 

забезпеченість виробництва кадрами; -  визначають  ступінь  

обґрунтованості  завдань з підвищення продуктивності праці та зниження 

трудомісткості продукції та ін. 

2. Аналіз балансу руху трудового потенціалу. Важливим етапом 

аналізу є вивчення складу працівників, що звільнилися за власним 

бажанням, за різними ознаками: статті, віку, освіті, професії, рівню 

кваліфікації, стажу роботи і т.д. При цьому визначається кількісний 

показник плинності кадрів і встановлюється його значення і відхилення 

від середнього. Виявляється вірогідність необгрунтованих економічних 

втрат.  

3. Встановити рівень, величину економічних втрат, до яких приведе 

плинність кадрів. Це один з найбільш трудомістких, але дуже важливих 

етапів. Для його здійснення потрібно додаткові розрахунки. Ці дані, 

складаються з аналізу збитку і додаткових витрат, пов'язаних з чинниками 

плинності. 

4. З'ясування причин звільнення працівників взагалі і, у тому числі, з 

причин плинності кадрів. Плинність кадрів може бути викликана 

галузевою особливістю діяльності підприємства або недосконалістю 

системи управління ім. Потім необхідно визначити структуру мотивів 

плинності кадрів. Вона грунтована на реальних причинах, що викликають 

у працівника бажання прийняти рішення про звільнення з підприємства. 

5. Визначення системи заходів, спрямованих на стабілізацію 

колективу. Наступний етап управління рухом трудових ресурсів 

передбачає визначення системи заходів, спрямованих на нормалізацію 

процесу руху персоналу підприємства. Для цього приймаються три групи 

заходів по скороченню плинності кадрів : це поліпшення умов праці, 

вдосконалення системи матеріального стимулювання, організації і 

управління виробництвом та ін., що відноситься до техніко-економічних 

заходів; вдосконалення технологій трудової адаптації, системи 

професійного просування та ін., що відноситься до організаційних 

заходів; поліпшення стилів і методів керівництва і взаємовідносин в 

колективі, системи морального заохочення та ін., що відноситься до 

соціально-психологічних заходів. 

6. Розрахунок показників ефективності від впровадження розроблених 

заходів (проведення моніторингу).Окрім того, варто пам‘ятати, що під час 

розроблення програми усунення надмірної плинності необхідно провести 

порівняльний аналіз витрат на проведення заходів і втрат через зайвий 
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рівень плинності. Якщо витрати на вирішення проблеми плинності 

перевищать економічний ефект від її зниження, можливий пошук інших, 

більш «дешевих» та доцільних варіантів удосконалення роботи з 

персоналом. 

Плинність кадрів таке явище, яке вимагає постійної уваги, тому що 

навіть незначні втрати робочої сили приносять підприємству і 

економічний і соціальний збиток. 

Виходячи із запропонованої моделі управління рухом трудового 

потенціалу, послідовність дій регулювання плинності кадрів у рамках 

витратного напряму дозволяє у результаті провести обґрунтування 

економічної ефективності управлінської дії щодо мінімізації негативного 

руху. 
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Оренда відіграє важливу роль у формуванні відносин власності, 

ефективного використання основних засобів та забезпечення розвитку 

підприємницької діяльності в Україні.  

Прибутковість та доцільність ведення господарської діяльності 

потребує значних капіталовкладень і для поліпшення існуючого стану 

підприємствам необхідно вилучати вагомі фінансові ресурси з обороту. 

Також цього вимагає конкуренція на ринку, яка задає темпи технічного 

розвитку, а матеріально-технічна база більшості підприємств потребує 

оновлення і відповідно грошових вливань.  

На сьогодні в Україні відсутня стабільна ситуація, як в  політиці так і в 

економіці, що не надає суб‘єктам господарювання впевненості в 

майбутньому веденні бізнесу і доцільності вливання значних інвестицій у 

розвиток своїх підприємств.  

Саме оренду, як специфічний механізм, використовують для 

подолання зазначених перешкод, адже за її допомогою можна відновити 

основні засоби, залучити до господарського обороту необхідне 

обладнання, і в той же час надавати в оренду майно, що не 

використовується у виробництві, зберігаючи право власності на нього. 

Але існує потреба у з‘ясуванні невирішеної низки питань, одне із них – 

організація обліку орендних операцій. 

Організація обліку орендних операцій  проводиться відповідно до 

положень П(С)БО 14 «Оренда», яке визначає методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду та її 

розкриття у фінансовій звітності. Оренда — це угода, за якою орендар 

набуває права користування необоротним активом за плату протягом 

погодженого з орендодавцем строку [1].  

Основою організації обліку і контролю на підприємствах є визначена 

облікова політика щодо активів і зобов‘язань, як вцілому так і 

безпосередньо щодо обліку орендних операцій.  

Головний документ - Наказ про облікову політику, забезпечує 

контроль та організацію обліку даних операцій та гарантує 
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Рис.Документальне оформлення обліку оренди у орендаря 
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використання оптимальних методів облікових робіт для одержання 

очікуваних результатів діяльності підприємства. Відсутність точних 

рекомендацій щодо змісту та структури облікової політики, включаючи 

орендні операції, є причиною недостатньої інформативності даного 

наказу.  

Процес організації облікового процесу оренди ґрунтується на 

застосуванні системи документального оформлення (рис.). Саме за 

допомогою даних документів забезпечується контроль на кожному етапі 

за наявністю і змінами орендованих активів, витрат, за розрахунками з 

кредитором, тощо. 

З метою удосконалення та покращення контролю обліку орендних 

операцій, для отримання достовірної інформації необхідно виокремити 

конкретні, найбільш важливі положення для відображення їх в облікові 

політиці і до яких слід віднести: спосіб оцінки результатів проведених 

ремонтів, модернізації, добудови та інших видів поліпшення орендованих 

основних засобів, а також визначення суб‘єкта відшкодування даних 

витрат; методику розрахунку та складові елементи, які включаються до 

складу орендної плати; вибір методу нарахування амортизації при 

модернізації орендованих основних засобів, тому як це впливає на 

фінансовий стан орендаря; визначення форми документу, щодо вартості 

послуг з оренди: Рахунок - фактура чи Акт наданих послуг, і відповідно 

форми оплати: поточні чи авансові платежі. 

Отже, слід зазначити, що раціональна організація бухгалтерського 

обліку орендних операцій дозволяє оптимізувати витрати господарської 

діяльності, проводити своєчасні розрахунки і стає необхідним чинником 

суб‘єкта господарювання. Впровадження рекомендацій щодо організації 

обліку оренди, уточнень, конкретизації положень облікової політики 

дозволить підвищити рівень повноти та об‘єктивності обліково-

економічної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

Управління діяльністю підприємств в умовах глобалізації, 

впровадження інформаційних технологій, жорсткої конкуренції та 

обмеженості ресурсів передбачає високий рівень економічного 

обґрунтування прийнятих управлінських рішень на різних рівнях 

менеджменту. Формування інформації, необхідної для обґрунтування і 

прийняття управлінських рішень, здійснюється в рамках обліково-

аналітичного забезпечення. У зв‘язку з цим особливого наукового і 

практичного значення сьогодні надається сутності та ролі обліково-

аналітичного забезпечення в системі управління підприємством. 

Як показують результати опрацювання спеціальної літератури, фахівці 

висловлюють різні думки про сутність обліково-аналітичного 

забезпечення. Так, Т.Г. Камінська розглядає обліково-аналітичне 

забезпечення як «…безперервне, цілеспрямоване формування відповідних 

інформаційних потоків, підпорядкованих вимогам аналізу, планування та 

підготовки і контролю фінансових управлінських рішень» [1, с. 5]. 

А.Г. Загородній під системою обліково-аналітичного забезпечення 

менеджменту підприємства розуміє «…сформовану на засадах системного 

підходу форму організації різних видів обліку та аналізу, метою якої є 

забезпечення менеджерів підприємства інформацією для прийняття 

поточних і стратегічних управлінських рішень, та контролю за їх 

реалізацією» [2, с. 31]. В.С. Лень пропонує визначення обліково-

аналітичного забезпечення управління «як сукупності обробленої 

облікової та необлікової інформації, призначеної для управління 

підприємством (організацією), напрямками його діяльності або його 

окремими об‘єктами» [3]. В.Ф. Яценко вважає, що «обліково-аналітичне 

забезпечення управління – сукупність принципів, методів і процедур, 

застосування яких дозволяє отримати обліково-аналітичну інформацію, 

необхідну для процесу управління підприємством» [4, с. 81]. 

Проведені дослідження свідчать, що на сьогодні відсутня єдність 

думок щодо порядку формування обліково-аналітичного забезпечення. На 

нашу думку, під обліково-аналітичним забезпеченням управління 
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підприємством слід розуміти комплексну і системну інформацію про його 

фінансово-господарську діяльність, представлену в обліку і звітності та в 

інших джерелах, що дозволяє користувачам формувати думки про 

фінансовий стан підприємства для обґрунтування управлінських рішень.  

Обліково-аналітичного забезпечення повинно стимулювати на 

підприємстві інноваційні процеси, а також забезпечувати розробку або 

поліпшення внутрішніх стандартів якості. Для цього необхідно, щоб в 

процесі обліково-аналітичного забезпечення брали участь не тільки вище 

керівництво і працівники спеціальних структур, а й керівники середньої 

ланки. Так як саме вони мають більш точну інформацію про наявні в їх 

підрозділах резерви, можливості та перспективи розвитку. Оцінка 

результативності різних заходів повинна відображати не тільки ефект 

отриманий в даний час, але і показувати його вплив на майбутні 

результати. 

Система обліково-аналітичного забезпечення підприємства повинна 

бути досить гнучкою. Ця вимога необхідна для виконання головної мети 

створення даної системи – забезпечення управління аналітичної 

інформації. А так як конкурентна стратегія підприємства може 

змінюватися, то й система теж повинна трансформуватися. Гнучкість в 

управлінні, здатність і вміння швидко перебудовуватися, не упустити нові 

можливості, що відкриваються нововведеннями і ринком, в даний час 

стають навіть важливіше, ніж пряма економія витрат. 

Ступінь деталізації і обсяг наданої інформації також повинні 

визначатися завданнями управління. Для кожного відділу, куди надається 

інформація, повинно бути визначене своє коло фінансових і нефінансових 

показників. Це необхідно для того, щоб інформаційний потік був 

упорядкованим. 

Ефективність управління підприємством визначається не тільки 

кількістю інформації, але і її якістю, що є визначальним фактором 

обґрунтованості прийнятого рішення та ефективності управління. 

Обліково-аналітичне забезпечення повинно відповідати таким вимогам: 

достовірність, своєчасність, достатність, надійність, правова коректність, 

можливість багаторазового використання і комплексність. Крім того, 

необхідно щоб при цьому використовувався принцип найменших витрат 

праці та часу. 

Обліково-аналітична забезпечення повинно будуватися за принципом 

хронології збору, обробки даних і формування звітних документів, від 

оперативної інформації до звітності. 

Формування і функціонування ефективного обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством неможливо без широкого 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 182 

 

використання елементів моделювання на базі автоматизованих 

інформаційних систем. Дослідження теоретичних проблем, фінансового 

та управлінського обліку передбачає реалізацію системного підходу, що 

передбачає єдине організаційне, інформаційне та методичне забезпечення 

на базі автоматизованих інформаційних систем, які повинні забезпечити 

можливість комплексного використання всієї гами інформаційних джерел 

для вирішення традиційних і нерегламентованих аналітичних задач. 

Достатнє обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством 

є запорукою високого рівня його розвитку. Ефективно організоване 

обліково-аналітичне забезпечення сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства та забезпеченню високих темпів 

росту рентабельності. 
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ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ  

 

Забезпечення сприятливих умов для стимулювання інноваційно-

інвестиційних процесів становить один з головних пріоритетів державної 

політики до 2020 року [2]. Відповідно до Закону України «Про 

інноваційну діяльність», інноваційна діяльність – це діяльність, що 

спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 

досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоздатних товарів і послуг [6]. Якщо перефразувати вище 

сказане, то можна стверджувати, що інноваційна діяльність або 

інноваційний процес – це процес створення, впровадження та 

розповсюдження інновацій. 

Інноваційна діяльність напряму пов‘язана з операційною діяльністю 

суб‘єкта господарювання, тому має свої особливості відображення в 

системі бухгалтерського обліку [1]. Про цьому варто констатувати 

наступний момент, а саме розпорошеність інформації щодо окремих 

витрат на інноваційні процеси підприємства, що унеможливлює 

адекватного відображення відповідної інформації. Так,  Кантаєва О. В. 

визначає метою обліку інноваційної діяльності – створення інформаційної 

бази для управління процесами розробки, впровадження і реалізації 

інновацій на підприємстві [4].  

Сучасний стан організації бухгалтерського обліку в Україні не надає 

таких можливостей. Тому доволі виправданим, на нашу думку, є 

застосування для обліку витрат інноваційної діяльності методики 

капіталізованих та некапіталізованих витрат [7]. 

 Капіталізація у даному випадку - формування собівартості 

матеріальних і нематеріальних витрат під впливом витрат на розробку 

інновацій. Витрати, які не відповідають вимогам для визнання їх 

активами, вважаються не капіталізованими. Методика обліку 

інноваційних витрат шляхом капіталізації передбачає застосування 

рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» для обліку капіталізованих 

інноваційних витрат підприємства і методики прямого списання витрат на 

собівартість продукції та обліку отримання інноваційного продукту 

(витрати, пов‘язані з придбанням нового продукту, витрати на 

виробництво інноваційної продукції в експериментальному цеху, витрати, 
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пов‘язані з придбанням інноваційного об‘єкта, виробничі витрати 

включені у первісну вартість об‘єкта необоротних активів). 

Методика обліку некапіталізованих інноваційних витрат передбачає 

застосування рахунку 941 «Витрати на дослідження і розробки» в складі 

інших витрат операційної діяльності, використання рахунків 92 

«Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут» (вартість витрачених 

ресурсів підприємства на інноваційні цілі у складі витрат звітного 

періоду, витрати операційної діяльності).  

На сьогоднішній день більшість суб‘єктів господарювання для обліку 

витрат інноваційної діяльності використовують субрахунок 941 «Витрати 

на дослідження та розробки». Для деталізації обліку на субрахунку 941, як 

стверджують Сазонов Р.В., Данилов Є.Ю., Єгоров Є.О.,  важливе 

значення на рівні окремого підприємства має відкриття субрахунків 

другого порядку для наступних груп інноваційних витрат:  9411 

«Маркетингові дослідження» (раціонально відображати витрати на 

маркетингові дослідження потреб ринку, відбір і вивчення якості 

отриманих ідей, пошук потенційних замовників);  9412 «Інноваційне 

проектування» (витрати пов'язані з розробкою плану дій, розрахунком 

планових показників проекту, бюджетуванням); 9413  «Інноваційне 

виробництво» (витрати на виробництво інноваційного продукту, вартість 

всіх спожитих матеріальних і нематеріальних ресурсів); 9414 

«Комерціалізація продукту» (витрати на рекламу, просування й збут);  

9415  «Інші витрати» (непрямі загальновиробничі та загальногосподарські 

витрати) [7, с.319]. 

Таким чином, відстежити можна тільки витрати на дослідження та 

розробки, що відображаються на субрахунку 941. Усі інші об‘єкти обліку 

відображаються на рахунках 10, 11, 12, 14, 15, 23, 39, 91, 92, 93, що веде 

до розпорошеності системи обліку витрат інноваційної діяльності 

суб‘єкта господарювання. 

Якщо говорити в цілому, то процеси інноваційного розвитку різних 

галузей національного господарства не містить принципових розходжень. 

Проте, в АПК і особливо у сільському господарстві характер та основні 

напрями цього процесу істотно відрізняються. Виходячи  особливості 

сільськогосподарського виробництва та чинників розвитку інноваційних 

процесів  в агросфері,  пропонується виділять чотири типи інновацій: 

селекційно-генетичні; техніко-технологічні та виробничі; організаційно-

управлінські та економічні; соціально-екологічні [3]. Таким чином, 

інноваційні процеси у сільському господарстві мають свою специфіку, 

адже поряд із промисловими засобами виробництва у виробничому 

процесі активно задіяний рослинний і тваринний потенціал.  
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Отже, впровадження дієвих підходів до вирішення зазначених 

облікових проблем сприятимуть інноваційному розвитку держави, 

входженню економіки України до сучасної моделі розвитку.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

 

Оборотні активи, поруч із необоротними, є чинником забезпечення 

безперебійності виробничого та збутового процесів, тому їх структура, 

розміщення на різних стадіях кругообігу капіталу, джерела формування та 

рівень забезпеченості ними прямо впливають на ділову активність та 

фінансовий стан підприємств. Існуюча нині практика обліково-

аналітичного забезпечення управління формуванням та використанням 

оборотних активів потребує суттєвого перегляду форм, методів, 

принципів та інструментів його здійснення, забезпечуючи високий рівень 

рентабельності та фінансової стійкості. 

У процесі гармонізації Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міністерством 

фінансів Україні прийнято рішення про скасування перших п`яти П(С)БО 

та введення в дію Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1], відповідності до 

якого внесені зміни у порядок відображення оборотних засобів у формі 

фінансової звітності «Баланс» для всіх підприємств, крім банків та 

бюджетних установ. Якщо раніше П(С)БО 2 «Баланс (Звіт про фінансовий 

стан)» було передбачено відображення запасів у розрізі їх окремих видів, 

то п. 4 НП(С)БО 1 визначено, що підприємства можуть не наводити 

статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо 

така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати 

статті зі збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей 

фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного 

положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям: 

інформація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно визначена [1]. 

Відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо заповнення 

форм фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів 

28.03.2013 р. № 433 [2], у разі відповідності ознакам суттєвості може бути 

окремо наведена у додаткових статтях інформація про вартість 

виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і 
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товарів. До підсумку балансу включається загальна вартість запасів, 

інформація про вартість окремих складових запасів наводиться у 

додаткових статтях у межах загальної суми. 

Таким чином, у частині відображення оборотних засобів у балансі 

відбулося їх розмежування на основні та додаткові статті. Головними 

складовими частинами оборотних засобів сільськогосподарських 

підприємств у частині засобів сфери виробництва виступають виробничі 

запаси, поточні біологічні активи, незавершене виробництво. 

Специфічною складовою частиною оборотних засобів 

сільськогосподарських підприємств виступають поточні біологічні активи 

(ПБА). П(С)БО 30 «Біологічні активи», який введено в дію із 01 січня 

2006 року визначено, поточні біологічні активи – біологічні активи, здатні 

давати сільськогосподарську продукцію, та/або додаткові біологічні 

активи, приносити іншим способом економічні вигоди протягом періоду, 

що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та 

відгодівлі [3].  

Справедливо відмітити, що поточні біологічні активи могли  

відноситися до складу незавершеного виробництва сільськогосподарських 

підприємств, однак це неможливо за рахунок наявності критерію 

тривалості операційного циклу та механізму віднесення витрат на 

продукцію. Більше того, тварини на вирощуванні та відгодівлі, які є 

складовою поточних біологічних активів, можуть у будь-який час бути 

реалізованими. 

Так, наприклад протягом періоду витрати на інкубацію яєць 

відображають у складі незавершеного виробництва у тваринництві за 

аналітичними рахунками «Закладка яєць» та «Витрати інкубації», тому 

що їх операційний цикл може перевищити один рік, проте справедлива чи 

первісна вартість дорослої птиці відображається у складі поточних 

біологічних активів на аналітичному рахунку «Доросла птиця і 

молодняк».  

При цьому спірним є питання віднесення дорослої птиці до складу 

оборотних засобів, а саме ПБА, оскільки по окремих групах тварин термін 

їх експлуатації може перевищити один рік. Однак ми вважаємо, що 

понесення  витрат на утримання птиці та отримання 

сільськогосподарської продукції є нерозривними складовими одного 

біологічного процесу і відносити дорослу птицю до складу 

довгострокових біологічних активів все-таки недоцільно. Більше того, 

частка дорослої птиці у складі ПБА у більшості неспеціалізованих 

сільськогосподарських підприємств є незначною.  

Деякі вчені пропонують розширити групу оборотних засобів, 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 188 

 

включивши до їх складу всіх тварин, що дало б можливість покінчити із 

половинчастістю рішень, коли одна частина тварин враховується в складі 

оборотних засобів, а інша – основних. 

На нашу думку, ці пропозиції є недоречними, оскільки з метою 

покращання функцій оперативного управління формуванням та 

використанням оборотних засобів головним критерієм віднесення до них 

є термін їх використання та перенесення вартості на готовий продукт – а 

саме не більше одного року, чого не можна сказати про дорослих тварин 

основного стада, термін корисного використання яких суттєво перевищує 

один рік. Крім того, поточні біологічні активи у сільському господарстві  

своїм специфічним складом значно відрізняються від необоротних 

активів, що унеможливлює їх об`єднання в єдину групу. 

Таким чином, проведений аналіз сутності складових частин оборотних 

засобів сільськогосподарських підприємств підтверджує тезу про 

доцільність їх економічної інтерпретації як складової частини ресурсного 

потенціалу господарюючого суб`єкта. Раціоналізація етапів облікового 

відображення та максимальне представлення суттєвої інформації про 

оборотні активи у фінансовій звітності є запорукою прийняття 

ефективних рішень щодо їх формування та використання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА  

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України 

юридичними особами (крім банків та їх відокремленими підрозділами), 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час 

здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів 

чи іншої  господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють 

підприємницьку діяльність визначає Положення про ведення касових 

операцій, затверджене постановою  Правління НБУ від 29.12.17 року № 

148. З 5.01.18 року це Положення впроваджено на всіх суб‘єктах 

господарювання України. Воно передбачає нові нормативи, що 

стосуються організації роботи з готівкою. Згідно  Положення №148 каса 

може бути розміщена як в окремому приміщенні так і в офісі з відкритим 

простором, в якому виділено окреме місце, обладнане вогнетривким 

сейфом. В касі можна зберігати лише готівку та інші цінності, що 

належать підприємству, забезпечивши надійне зберігання готівкових 

коштів. 

Суб‘єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки 

готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними 

документами в розмірі до 10 тис. грн. між собою та в розмірі до 50 тис. 

грн. - із фізичними особами. За перевищення граничних сум готівкових 

розрахунків встановлено адміністративний штраф від 1700 до 3400 грн. за 

перше правопорушення, від 8500 грн. до 17000 грн. за повторне 

порушення протягом року. Оприбуткуванням готівки є її запис у касовій 

книзі на підставі  прибуткових касових ордерів, фіскальних звітних чеків 

або даних розрахункових квитанцій. Це означає, що навіть у 

відокремлених підрозділах повинна бути касова книга. Підприємство на 

підставі нового положення зобов‘язано розробити та затвердити 

внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі 

підприємства та його підрозділів. 

Здавання виручки для переказу на банківські рахунки може 

відбуватись такими способами: самостійно (у т.ч. із застосуванням 

платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки); через відповідні 

служби, яким, згідно законодавства, надано право на перевезення 
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валютних цінностей та інкасацію коштів; через підприємства, які 

отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації. 

Згідно нового Положення готівку видають під звіт на закупівлю 

сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини на 

строк не більше 10 робочих днів, на закупівлю брухту чорних металів і 

брухту кольорових металів - на строк не більше 30 робочих днів від дня 

видачі готівки під звіт, на всі інші виробничі(господарські потреби) – на 

строк не більше 2 робочих днів, включаючи день отримання готівки під 

звіт. 

Касові документи можуть бути паперовими або електронними. 

Електронні документи мають бути оформлені відповідно до вимог 

законодавства України у сфері електронного обліку. В касових 

документах при наявності сертифіката відкритого/посиленого ключа 

застосовують електронний цифровий підпис юридичної особи під час 

надання послуг в електронній формі або під час здійснення 

інформаційного обміну з іншими суб‘єктами електронної взаємодії. 

Положення передбачає, що підприємства за умови належного зберігання 

касових документів мають право вести касову книгу в електронній формі. 

В Положенні розширено перелік реквізитів, які можна не заповнювати у 

прибуткових та видаткових касових ордерах: при видачі готівки за 

видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здаванні 

готівки до банку, отриманні готівки з банку та її оприбуткування в касі. 

Наприклад, дозволено у видаткових касових ордерах залишити вільними 

рядки: «Одержав», «Дата», «Сума», «Підпис одержувача», дані 

документа, що засвідчують особу одержувача, а в прибуткових касових 

ордерах - «Прийнято від». Положення №148 оновило форми касової 

документації, вказавши, що вони залишаються колишніми, але в «шапці» 

має бути посилання на нове Положення, яким вони затверджені. Ліміт  

каси встановлюють  за рішенням керівника підприємства і затверджують 

внутрішнім наказом на підставі середньоденного надходження готівки до 

каси або її середньоденної видачі з каси. Для відокремлених підрозділів 

ліміт каси встановлюють і доводять до відома внутрішнім наказом 

юридичної особи. Для новостворених підприємств на перші три місяці їх 

роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. 

Після закінчення перших трьох місяців їх роботи ліміт визначають за 

фактичними показниками. Фірмам дозволено зберігати готівку, одержану 

в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, 

стипендій, дивідендів понад встановлений ліміт каси протягом 5 робочих 

днів, включаючи день одержання готівки в банку. Якщо в касі виявляють 

понадлімітні кошти, які несвоєчасно здані в банк, штраф встановлюється 
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у двократному розмірі сум понадлімітної готівки за кожен день. Фірми, 

які працюють у вихідні та святкові дні та не мають змоги здати одержану 

ними за ці дні готівкову виручку до банку, здають кошти через 

банкомати/програмно-технічні комплекси самообслуговування в день її 

надходження до каси підприємства або безпосередньо до банку протягом 

операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства. 

Згідно нового Положення на прибуткових касових ордерах  не 

обов‘язкова печатка, якщо підприємство працює без неї. Прибуткові і 

видаткові касові ордери можна заповнювати у будь-який спосіб і колір 

заповнення значення не має. Для здійснення готівкових операцій 

передбачена посада касира, з яким  керівник підприємства укладає договір 

про повну матеріальну відповідальність. Особа касира повинна 

відповідати трьом умовам: бути старшим 18 років; виконувати роботи, 

безпосередньо пов‘язані із зберіганням, обробкою, продажем, 

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому 

цінностей; його посада і робота повинні міститися в Переліку №447/24. 

Керівник фірми може прийняти рішення щодо виконання функцій 

касира працівником іншого підприємства/установи на підставі укладеної 

угоди на надання послуги. Залучений працівник несе повну матеріальну 

відповідальність за збереження прийнятих ним цінностей. Якщо штатним 

розписом не передбачено посаду касира, то доручити виконувати цю 

роботу можна бухгалтеру чи іншому співробітнику через наказ керівника 

та підписання договору про повну матеріальну відповідальність. Якщо на 

підприємстві немає інших працівників, окрім керівника, то він має право 

самостійно вести облік касових операцій. Керівники підприємств/установ 

несуть повну відповідальність за дотримання вимог Положення № 148 

щодо ведення обліку готівкових коштів та їх зберігання та використання  

на підприємстві. 

Список використаних джерел: 

 

1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. №148. 
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ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: АСПЕКТИ ФOРМУВАННЯ OБЛІКOВOЇ 

ПOЛІТИКИ 

 

Раціональність ведення бухгалтерського обліку на підприємстві 

залежить від рівня його організації . Посилення вимог до якості 

бухгалтерського обліку на українських підприємствах спричиняє 

особливу увагу до правильного оформлення й затвердження облікової 

політики та документообігу на підприємстві, адже це забезпечить 

налагоджене й неперервне фіксування результатів господарської 

діяльності. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні встановлює Закон 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. № 996-XIV 1. Ураховуючи останні зміни  (01.01.2018 р.), 

під обліковою політикою слід розуміти − сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. 

Мета положення про облікову політику на підприємстві – визначити ті 

аспекти обліку та звітності, щодо яких у підприємства є право вибору. Не 

потрібно дублювати абсолютно всі облікові правила, якими підприємство 

керується згідно зі стандартами. Цей документ має містити чітко 

сформульований перелік методів, показників й облікових принципів, які 

суб‘єкт господарювання обирає на власний розсуд. Наповнення наказу, 

звісно ж, залежить від того, за якими стандартами підприємство веде 

облік, — національними чи міжнародними 2.  

Ураховуючи зміни у законодавстві, великі підприємства ведуть облік і 

складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. І це, до 

речі, чи не першочергове питання, яке має бути урегульовано у положенні 

про облікову політику. 

Класифікація підприємств для цілей бухгалтерського обліку наведено 

у табл.  

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, 

застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/98960
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період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що 

встановлювалися для євро протягом відповідного року. 

Таблиця  

Класифікація підприємств для цілей бухгалтерського обліку 

Категорії Сукупні 

активи, 

млн євро 

Чистий дохід 

від реалізації, 

млн євро 

Середня 

кількість 

працівників 

Мікропідприємства ≤0,35 ≤0,7 ≤10 

Малі підприємства ≤4 ≤8 ≤50 

Середні підприємства  ≤20 ≤40 ≤250 

Великі підприємства >20 >40 >250 

 

Наведений нижче розрахунок доцільно зафіксувати в положенні про 

облікову політику підприємства. 

∑ = (Ki*ni)/N, де 

Ki – значення курсу у періоді; 

ni  – кількість днів у періоді; 

i — індекс періоду , на протязі кого курс не змінювався. 

Середньозважений курс за рік розраховується шляхом ділення суми 

середньозважених курсів за місяць на 12. 

Для підприємств,  які здійснюють валютні операції, необхідно 

виокремити в положенні про облікову політику пункт «Операції в 

іноземній валюті», в якому розкрити наступну інформацію: 

1. Відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній 

валюті. 

2. Перерахунок «валютних» статей фінансової звітності. 

3. Перерахунок та консолідація статей фінансової звітності з іноземної 

валюти у валюту звітності. 

4. Розкриття інформації про валютні операції у примітках до 

фінансової звітності. 

Щодо перших трьох позицій, то при розкритті в обліковій політиці 

порядку відображення в обліку зазначених об‘єктів та їх оцінки у 

фінансовій звітності, необхідно пам‘ятати, що оцінка активів, зобов‘язань, 

власного капіталу, а також доходів та витрат визначається за принципами 

та методикою, описаною у відповідних П(С)БО та М(С)БО 3,4. Якщо ж 

вартість даних статей виражена в іноземній валюті, то виникає питання їх 

переведення у гривневий еквівалент. Ключовим моментом в даному 

випадку виступає інструмент переведення − валютний курс, який діяв на 

дату здійснення операції в іноземній валюті, під яким, згідно П(С)БО 21 
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розуміють не курс комерційного банку чи валютної біржі, через які 

проводилася операція, не розрахунковий чи усереднений, а встановлений 

НБУ курс гривні до грошової одиниці іншої країни.  

Міжнародні норми (МСБО 21) дозволяють застосовувати курс, який 

наближається до фактичного валютного курсу на дату здійснення 

операції. Наприклад, для всіх операцій, які були здійснені в іноземній 

валюті протягом тижня або місяця, може бути застосований середній 

валютний курс даної валюти.  

Тим більше за таким середнім курсом (на підставі курсів 

Національного банку) визначається, починаючи з 2018 р. приналежність 

підприємства до певної групи: мікропідприємства, малі, середні та великі 

підприємства у відповідності до критеріїв, які встановлені в іноземній 

валюті, а саме в  євро. 

 Вважаємо за доцільне  привести норми  П(С)БО до міжнародних 

стандартів на предмет внесення змін щодо  можливості застосовувати 

середній валютних курс вітчизняними підприємствами. У разі прийняття 

таких змін, в обліковій політиці варто буде зазначати період, за який буде 

розраховуватись середній валютний курс для перерахунку. 
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ОБЛІК ЄДИНОГО ПОДАТКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
 

Четверта група платників єдиного податку сформована у 2015 році із 

сільськогосподарських товаровиробників – колишніх платників 

фіксованого сільськогосподарського податку. Сільськогосподарські 

товаровиробники – платники єдиного податку 4 групи є суб‘єктами 

спрощеної системи оподаткування. 

Щоб перебувати на спрощеній системі оподаткування та отримати 

статус платника єдиного податку четвертої групи, сільськогосподарські 

товаровиробники повинні витримати певні умови. Найперше, до цієї 

категорії можуть бути віднесені аграрні підприємства відмінних 

організаційно-правових форм, котрі здійснюють виробництво 

(вирощування), переробку та збут сільськогосподарської продукції, 

надають сільськогосподарські послуги і в них сума, отримана від збуту 

аграрної продукції власного виробництва за попередній звітний 

(податковий) рік, повинна перевищувати 75 % від загальної суми 

одержаного доходу сільськогосподарського підприємства. Якщо цього 

правила не дотримано, то у наступному звітному податковому році 

сільськогосподарський товаровиробник зобов‘язаний перейти на загальну 

систему оподаткування.  

Об'єктом оподаткування єдиним податком у сільськогосподарських 

товаровиробників є площа сільськогосподарських угідь за видами угідь 

ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель 

водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) – власних і 

орендованих в тому числі. При цьому на орендовані землі в 

обов‘язковому порядку мають бути оформлені договори оренди.  

Нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських 

угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) є базою 

оподаткування єдиним податком для сільськогосподарських 

товаровиробників. Для рибницьких господарств, іншими словами земель 

водного фонду (озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка 

ріллі.  
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Податковим Кодексом України передбачено ставки єдиного податку 

для платників четвертої групи, які встановлено у відсотках до грошової 

оцінки конкретних видів земельних угідь. Отже, для ріллі, сіножатей та 

пасовищ у 2017 році було визначено ставку 0,97% від нормативної 

грошової оцінки (у гірських зонах – 0,53%), для багаторічних насаджень – 

0,57% (у гірських зонах – 0,19%), для земель водного фонду – 2,43%.   

До бюджету сільськогосподарські товаровиробники сплачують 

податку помісячно до 20 числа наступного місяця у розмірі третьої 

частини квартальної  суми річного податку. Квартальні суми єдиного 

податку формулюють у таких розмірах: І квартал – 10%; ІІ квартал – 10%; 

ІІІ квартал – 50%; IV квартал – 30%. 

На фоні явних переваг спрощеної системи оподаткування в аграрному 

секторі, є і проблемні аспекти. Найперше – це обмежені фінансові 

спроможності щодо сплати єдиного податку сільськогосподарськими 

товаровиробниками  у першому та другому кварталах та правдивість і 

актуальність оцінки сільськогосподарських угідь.  

Сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку 

перераховують місячні розміри сум єдиного податку на рахунок місцевого 

бюджету за тим місцем, де розташована земельна ділянка. Варто 

зауважити, що розподіл річної суми єдиного податку в розрізі кварталів 

здійснюється згідно вимог Податкового кодексу України, а по місяцях 

самостійно розділяється платником шляхом рівного поділу квартальної 

суми. 

Під час визначення питомої ваги доходу від реалізації 

сільськогосподарської продукції необхідно мати на увазі, що дохід 

сільськогосподарських підприємств розраховується як загальна сума 

доходу від усіх видів його діяльності, як в матеріальній так і в 

нематеріальтній формах.  Тому особливу увагу слід приділяти 

пунктуальності та достовірності записів у журналі-ордері 6 с-г, 

щонайбільше в частині кредитових оборотів субрахунків 701 «Дохід від 

реалізації готової продукції, 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід 

від реалізації робіт і послуг». 

Нарахування належної до сплати річної суми єдиного податку 

показують  на окремому аналітичному рахунку по дебету бухгалтерського 

рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» з наступним розподілом цієї на 

об‘єкти  виробництва у рослинництві (дебет окремих аналітичних 

рахунків до рахунка 231 «Рослинництво») пропорційно до площ, зайнятих 

відповідними сільськогосподарськими культурами.  

Реєстром синтетичного обліку розрахунків за податками, в тому числі і 

єдиним податком, є Журнал-ордер № 3Г с.-г., котрий ведуть за кредитом 
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рахунка № 64 «Розрахунки за податками». Аналітичний облік 

забезпечується  у Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 

№ 3.5 с.-г., де зобов‘язання в розрізі видів податків записують за місяць і з 

початку року. Підсумкові суми із відомості переносять у Журнал-ордер № 

3Г с.-г., з котрого загальний підсумок переносять у Головну книгу. 

Таким чином ми бачимо, що розмір єдиного податку має 

безпосередній вплив на величину фінансового результату 

сільськогосподарських товаровиробників. Оскільки єдиний податок згідно 

вимог законодавства знаходить своє місце в складі витрат, то збільшення 

його податкових ставок штучно занижує величину фінансового 

результату сільськогосподарського підприємства. Така ситуація 

пояснюється загальною методикою визначення фінансового результату, 

коли доходи діяльності зменшуються на розмір витрат діяльності звітного 

періоду. Таким чином, ідентифікація єдиного податку як витрат 

сільськогосподарського підприємства вимагає організації належного 

обліку задля можливості отримувати правдиву інформацію про фінансові 

результати.  

Зміни Закону України «Про фермерське господарство» спонукали 

переглянути вимоги податкового законодавства. На нашу думку, для 

великих фермерських господарств, які у користуванні мають 100 і більше 

гектарів землі доцільно зберегти існуючу спрощену систему 

оподаткування, оскільки вона абсолютно сумісна із товарним характером 

виробництва. Сімейні фермерські господарства доцільно виділити в 

окрему 5-ту класифікаційну групу платників єдиного податку.  
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодення вимагає нових знань, навичок і вмінь щодо швидкого 

реагування на всі зміни зовнішнього середовища, прослідковується 

залежність між прийнятими рішеннями та достовірною, вчасно 

отриманою інформацією. Мета обліково-аналітичного забезпечення 

полягає у забезпеченні управлінського персоналу підприємства повною, 

своєчасною та достовірною інформацією для прийняття поточних і 

стратегічних управлінських рішень.  

Для ефективного здійснення управління підприємством потрібна 

своєчасна інформація про господарські процеси, їх характер, обсяг, 

наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, 

фінансові результати діяльності тощо. Основним джерелом такої 

інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, що узагальнюються 

у фінансовій звітності, яка використовується не лише для економічного 

аналізу діяльності окремого підприємства, а й для узагальнення 

результатів у масштабі галузей і економіки загалом. З впровадженням 

інноваційних технологій та появою нових організаційних форм 

виробництва ускладнюється управління господарсько-фінансовою 

діяльністю підприємств. Виникає гостра потреба удосконалення системи 

інформаційного забезпечення. 

Питання обліково-аналітичного забезпечення постійно знаходяться в 

полі зору багатьох вчених, проте залишаються питання, які потребують 

подальшого вивчення, особливо щодо формування і використання 

обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства.  

Зміст поняття «обліково-аналітичне забезпечення» вчені трактують по-

різному. Так, Безродна Т. під цим терміном розуміє процес підготовки 

обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості. Вона 

вважає, що термін «забезпечення» означає виконання, гарантування 

здійснення процесу постачання обліково-аналітичної інформації системі 

управління [1]. Гриньова В.М. та Власенко В.В. вважають, що це збір, 
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опрацювання та оцінка всіх видів інформації, що використовується для 

прийняття управлінських рішень на макро- та мікрорівнях. Його суть 

полягає у об'єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, 

проведенні оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності 

даного процесу, використанні його результатів при формуванні 

управлінських рішень [2]. На думку Тичиніної Н.А. обліково-аналітичне 

забезпечення являє собою єдність систем обліку та аналізу, що поєднані 

інформаційними потоками для управління економічними процесами при 

виборі або реалізації напрямів стійкого розвитку та варіантів їх 

фінансування [4]. 

Проведений аналіз літературних джерел показав, що науковці до цього 

питання підходять варіативно, однак дотримуються позиції щодо 

значення бухгалтерського обліку як основи побудови обліково-

аналітичного забезпечення діяльності та розвитку підприємства. 

Інформація, яка використовується у сфері управління, є неоднорідною за 

своїм складом та структурою. Її поділяють на облікову (результати 

бухгалтерського обліку) та аналітичну (результати аналізу господарської 

діяльності). Користувачі фінансових звітів зацікавлені в трьох типах 

інформації: про діяльність в минулому (дає змогу оцінити успішність 

діяльності підприємства та ефективність управління); про поточний стан 

підприємства (дозволяє оцінити успіхи і невдачі); про діяльність 

підприємства в майбутньому [3].  

На законодавчому рівні в Україні передбачено ведення двох видів 

обліку - бухгалтерського і внутрігосподарського (управлінського) обліку. 

Назва «управлінський облік» набула поширення в англомовній літературі, 

міжнародних стандартах з обліку і аудиту, практиці багатьох зарубіжних 

держав з ринковою економікою. На нашу думку те, що зараз називають 

«управлінським обліком», являє собою сукупність оперативної та 

бухгалтерської інформації, різної за складом, обсягом і часовою ознакою, 

що використовується керівником в кожній окремій ситуації з метою 

управління або прийняття рішень.  

Ефективність управлінських рішень залежить від оптимальної 

організації планування, контролю та аналізу з метою виявлення 

альтернативних рішень для досягнення стратегічних напрямків діяльності 

у майбутньому. Бухгалтерська інформація буде якісною лише тоді, коли 

відповідатиме таким ознакам, як зрозумілість, доречність, достовірність, 

зіставність. На якість облікового забезпечення впливає багато факторів. 

Найважливішим серед них є раціональна організація облікового процесу, 

яка включає наявність розроблених та затверджених Положень про 

бухгалтерську службу, визначення її обов‘язків, прав, відповідальності, 
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взаємодії з іншими структурними підрозділами тощо.  

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємств 

відіграє велику роль у забезпеченні прийняття ефективних рішень. У 

сучасних умовах господарювання вимоги до обліково-аналітичного 

забезпечення змінюються у зв‘язку із зростанням корисності економічної 

інформації, відборі оптимального переліку показників первинної 

звітності. Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення як компонент 

інформаційного забезпечення управління підприємством дає змогу 

розв‘язувати функціональні завдання управління, забезпечуючи 

керівництво повною та достовірною інформацією про господарські 

процеси та зв'язки із зовнішнім середовищем. 
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НОВАЦІЇ У ВЕДЕННІ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

В бухгалтерському обліку сфера касових операцій не така часта на 

зміни, як деякі інші його ділянки, однак вони все ж таки трапляються. 

Нове положення з обліку касових операцій в НБУ з‘явилося в грудні 2017 

року. Колишнє Положення про ведення касових операцій в національній 

валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 

№ 632 втратило чинність, а на зміну йому прийшло однойменне 

Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 

148  (далі – Положення № 148).  

Положення № 148 передбачає низку новацій щодо ведення касових 

операцій (рис.). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Зміни у веденні касових операцій згідно Положення № 148. 
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підпри-

ємства, які 

отримали лі-

цензію НБУ 

на надання 

банка-ми 

послуг з 

інкасації 

Застосування 

електронного 

цифрового під-
пису юридич-

ної особи під 

час надання 
послуг в елек-

тронній формі 

або під час 
здійснення ін.-

формаційного 

обміну з інши-
ми суб‘єктами 

електронної 

взаємодії 

Покладення 

функцій 
касира на 

працівникка 

іншого 
підприємства,

залученого на 

підставі укла-
деної угоди на 

надання 

послуги 

персоналу 
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У новій редакції Положення № 148, НБУ надав деякі послаблення в 

обліку касових операцій, однак заслуговують на увагу дещо оновлені 

форми бланків касових документів (табл.). 

Таблиця  

Зміни у формі бланків касових документів згідноПоложення № 148 

№ 

п/п 

Назва документа Основні зміни від                    

29.12.2017 р. 

1. Відомість на виплату готівки  розшифрували ЄДРПОУ 

2

2. 

Видатковий касовий ордер 

 
 розшифрували ЄДРПОУ 

 додана нумерація рядків: 

колонка ―№ з/п‖  

3

3. 

Прибутковий касовий ордер 

 
 розшифрували ЄДРПОУ 

 додана нумерація рядків: 

колонка ―№ з/п‖  

4. Журнал реєстрації прибуткових і 

видаткових касових документів 
 розшифрували ЄДРПОУ 

 

5

5. 

Касова книга 

 
 розшифрували ЄДРПОУ 

 у написі на касовій книзі 

вставили слово «відбитка» 

(перед «печатки») 

 подекуди додали нумерацію 

рядків «№ з/п» 

 наведено оновлене визна-чення 
терміна «оприбутку-вання 

готівки» 

6

6. 

Книга обліку виданої та прийнятої 

старшим касиром готівки 
 розшифрували ЄДРПОУ 

7

7. 

Акт про результати інвентаризації 

наявних коштів, що зберігаються 
 розшифрували ЄДРПОУ 

8

8. 

Акт про перевірку дотримання порядку 

ведення операцій з готівкою 
 розшифрували ЄДРПОУ 

 

Крім цього, щодо ведення касових операцій, НБУ лібералізовано ряд 

вимог. Це особливості оприбуткування готівки в касах підприємств та 

відокремлених підрозділів залежно від графіку роботи, способи здавання 

готівки, особливості встановлення лімітів каси відокремленим 

підрозділам підприємств, які визначені внутрішніми наказами 

(розпорядженнями) тощо. 

Як і раніше суб'єкти господарювання мають право здійснювати 

розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома 

платіжними документами. [3] 
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При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися 

незмінними, а саме: 

- між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним 

або кількома платіжними документами – у розмірі 10 000 гривень; 

- між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом 

одного дня – у розмірі 50 000 гривень; 

- між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які 

підлягають нотаріальному посвідченню – у розмірі 50 000 гривень [2]. 

 Також у зв‘язку зі змінами у законодавстві України Положенням № 

148 передбачено, що використання печатки підприємством не є 

обов‘язковим. 

Як бачимо, такі зміни назвати істотними дуже важко. Проте, 

пам‘ятаючи жорстку позицію ДФСУ при попередніх змінах касових 

бланків, зауважимо, що найнадійнішим і найбезпечнішим варіантом для 

суб‘єкта господарювання — максимально швидко почати застосовувати 

нові форми касових документів. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в 

Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 632. 

2. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в 

Україні,, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148. 

3. https://balance.ua/files/global/agrovebinar-060218-prezentatsiya.pdf 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сьогодні, в ринкових умовах господарювання, особливий наголос 

ставиться на покращення системи розподілу, удосконалення і посилення 

гнучкості цінової політики, логістики, товароруху, просування товару та 

задоволення потреб споживача. В своєму дослідженні ми дослідили 

конкретне підприємство, що займається реалізацією продукції, проте 

подаємо умовну назву «ВістаА» на предмет підвищення маркетингової 

діяльності.  

Зробивши аналіз діяльності ТзОВ «ВістаА», ми можемо зробити 

висновок, що підприємство є відносно стабільним. На даний час на 

підприємстві не відслідковується чітка організація збутової діяльності. 

Працює ще стара система - «виробництво - замовлення - реалізація», тоді 

як вся Європа і навіть більшість потужних українських підприємств даної 

галузі уже працюють за більш «агресивними» технологіями продажу [1]. 

З кожним роком в Україні збільшується пропозиція і зменшується 

фактичний попит на продукцію. Тобто, попит: може залишатися на тому 

ж самому рівні, але пропозиція зростає, відповідно, росте розрив між 

ними. Внаслідок цього необхідно змінювати підходи і до збуту. ТзОВ 

«ВістаА» працює в умовах, коли підвищується і конкуренція між 

реалізаторами послуг по обслуговуванню обладнання, продажу товарів 

побутової хімії, внаслідок чого зростає кількість товарів, що 

пропонуються на ринку. В зв'язку з цим систему збуту потрібно   

структурувати,    визначити   чітку послідовність кроків    в організації 

маркетингу. Система заходів по підвищенню ефективності маркетингової  

діяльності (рис.): 
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Рис. Система заходів по підвищенню ефективності маркетингової 

діяльності 

 

Для просування кожного продукту чи асортиментної лінії потрібно 
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застосувати поняття «Унікальної торгової пропозиції». Потрібно не 

просто описати продукт, а відповісти на запитання, який він, тобто 

описати всі його можливі і якості і характеристики. Для цього, необхідне 

проводити дослідження; що найменше, дослідження попиту на дану 

продукцію і дослідження конкурентного середовища на кожному ринку, 

зрозуміти всі плюси і мінуси конкурентів, зрозуміти попит - який продукт 

готовий прийняти ринок, відповідно до отриманої інформації розробити 

продукт і виготовити його. 

Стосовно другого етапу, поданого на рис. 1, слід зазначити, що гаряча 

телефонна лінія - це також спосіб рекламування продукту, тобто існує 

дуже багато варіантів інформування споживачів. 

Відповідно, виникає питання: з чого почати - з телебачення чи, 

наприклад, з газетної реклами. Відповідь на це питання, звичайно, 

зводиться до дуже простого рішення: співвідношення «витрати / 

ефективність». 

Засобів може бути багато, до прикладу, якщо споживач купує певний 

вид миючих засобів, то він одержує за це фірмову щітку з логотипом 

підприємства, тому що це новий продукт; цікавим є проведення лотерей; 

чи споживач купує три пакування засобу, а четвертий отримує 

безкоштовно. Тобто, четвертий етап  стимулює людину перший раз 

заплатити гроші - це дуже важливий момент, тому що після того, як 

людина в перший раз заплатить, їй в майбутньому буде вже не так важко 

платити гроші за цей продукт. 

Щодо 5 етапу, крім зазначеного на схемі треба пам‘ятати, що було 

вкладено дуже багато грошей у те, щоб люди спробували новий продукт і 

почали його споживати. Основна задача на цьому етапі їх втримати, тому 

що конкуренти роблять нові продукти і додаткові  акції до старих 

продуктів і в результаті цього починають «відбивати» ваших покупців. 

Таким чином, формується сім послідовних задач ефективного збуту: 

організувати наявність продукції в точках продажу; дати можливість 

споживачам усвідомити - чому саме  його треба купувати; дати  

споживачам  можливість спробувати цей продукт;  стимулювати людей 

вперше   заплатити гроші за товар чи послугу;  завоювати нових клієнтів в 

інших регіонах створити новий продукт. 

 

Список використаної літератури: 

 

1. Актуальні проблеми сталого розвитку економіки України: 

колективна монографія / за ред. Р.І. Тринька та Я.С. Піцура – Львів: Ліга-

Прес, 2014. – 508 с. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАСРТІВА 

 

Лісові ресурси посідають одне з чільних місць в ресурсній базі 

економіки України. Загальна площа лісового фонду України становить – 

10,4 млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. Лісистість 

території країни становить 15,9% [1]. Це стратегічна галузь для України, 

розвиток якої потребує довготривалого планування з оцінкою результатів 

не лише з соціальної точки зору, а й економічної ефективності. 

На сьогодні оцінка ефективності діяльності лісогосподарських  

підприємств є набагато складнішим процесом, аніж це може можна було 

уявити кілька років назад. Це пов‘язано з тим, що раніше лісові ресурси 

оцінювались як джерело деревини та деревної продукції, а зараз 

враховують і функції, що становлять основу екосистеми. Науковці [2, с. 

68-75], [3] та інші пропонують безліч теоретичних підходів оцінки майна 

лісогосподарських підприємств та їх діяльності. Більшість розрахунків 

зводяться до оцінки загальної економічної вартості лісу. На практиці їх 

здійснити надзвичайно складно, так як не вистачає потрібної інформації. 

Офіційна фінансова звітність практично не містить інформації про 

показники лісогосподарської діяльності, які дозволяють оцінити саме 

ефективність використання лісу, а не прибутки від продажу деревини, 

оренди і т.д. Нами проаналізовано фінансову, статистичну, внутрішню 

звітність підприємств лісового господарства (табл 1) і виявлено, що жодна 

з них не дає показників ефективності лісогосподарської діяльності, так як 

містить тільки натуральні показники в гектарах або м.куб. Обсяг заготівлі 

дається загальний по видах деревини, без уточнень, з яких ділянок і з 

якою метою – очистка чи рубка, зазначаються загальні площі рубок. 

Форми статистичної звітності, які містять інформацію про діяльність 

лісогосподарських підприємств і є єдиним джерелом інформації для 

стратегічного управління на державному рівні, наведено в табл. 

В діяльності ліогосподарських підприємств показники ефективності 

визначають доцільність дій господарюючого суб'єкта. В залежності від 

мети аналізу обирають різні показники оцінки ефективності. Визначення 

стратегічних цілей потребує порівняння результатів діяльності 

конкретного підприємства з аналогічними підприємствами. 
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Таблиця  

Основні форми статистичної звітності лісомисливських 

господарств при визначенні оцінки вартості бізнесу 

№ 

п/п 
Назва звіту 

№ 

форми 

Періодичність 

подання 

1. 

Ведення мисливського господарства, 

затверджено наказом Держкомстату 

(17.07.2012 № 302) 

2-тп 

(мисливство) 
Річна 

2. 

Лісогосподарська діяльність, 

затверджено наказом Держкомстату 

(17.07.2012 № 302) 

3-лг Річна 

3. 

Звіт (зведена) про виконання 

виробничого плану по лісовому 

господарству, Затверджено наказом 

Держкомлісгоспу України від 

05.02.2009 № 30 

ФОРМА № 10-

ЛГ 
річна 

 

Для лісогосопдарських підприємств України такими показниками 

можуть бути діяльність лісокористувачів у Європі. Для такого аналізу 

вибирають узагальнюючі показники, що відображають діяльність окремих 

напрямів діяльності.  

Найважливішими показниками, які дозволяють проводити контроль 

ефективності лісогосподарської діяльності є запас деревини, приріст 

насаджень. Ці показники можуть стати основою для стратегічного 

планування лісової галузі. Однак проект Стратегії сталого розвитку та 

інституційного реформування лісового та мисливського господарства 

України на період до 2022 року [4] не передбачає числових показників, а 

тільки загальні орієнтири розвиту, безумовно вони є важливими, але 

встановлення кількісних показників поряд з якісними дозволить краще 

проводити контроль над досягненнями результатів стратегії. 

В Україні до 2016 року діяла Державна цільова програма ―Ліси 

України‖ на 2010–2015 роки. Найголовніших показників виробництва і 

реалізації лісогосподарської продукції, її економічної рентабельності, а 

також порівняння за таксаційними показниками з сусідніми 

європейськими країнами державна цільова програма не містить.   

На нашу думку, для покращення інформаційного забезпечення 

стратегічного управління лісовим господарством слід: 

1) першочергово завершити інвентаризацію лісів, що надасть 

найбільш об‘єктивну інформацію про стан лісів 
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2) включити в звітність показники, які характеризують ефективність 

лісогосподарської діяльності: приріст насаджень (а не скільки висаджено 

за рік), приріст деревини на 1 га, запас деревини на 1 га; обсяг вилучення 

деревини для виробництва лісових матеріалів з одиниці виміру площі; 

3) проводити оцінку звітів з врахуванням результатів досліджень 

науковців щодо запасу деревини в різних частинах України і наукового 

обґрунтованого показника приросту деревини за видами і віком дерев. 

Налагодження контролю фактичного та документального за 

діяльністю установ, які мають доступ до лісового фонду України є 

особливо актуальним. Економічний стан підприємств лісового 

господарства є задовільним, незважаючи на значний експорт сировини. 

Використання природних ресурсів має приносити прибутки державі. 
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Останнім часом на фінансовому ринку з'явилися такі нові категорії, як 

«криптовалюта», «біткоїни», «майнінг». Для більшості населення ці гроші 
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нові та викликають багато питань. Криптовалюта – від англійського 

«cryptocurrency», тобто віртуальна валюта, захищена криптографією. 

Насамперед, криптовалюта – це швидка і надійна система платежів та 

грошових переказів, заснована на новітніх технологіях і непідконтрольна 

жодному уряду. На даний момент в світі існує близько                           

1600 криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Peercoin), але 

найвідомішою зі швидким розвитком є Вitcoin [1].  

Платіжна система й однойменна монета Bitcoin з'явились наприкінці 

2000-х. Її появу спричинило бажання розробника –Сатосі Накамото – 

створити систему повністю незворотних угод, в якій транзакції проходять 

без участі централізованого органу. Тобто не має зовнішнього 

адміністратора, який може скасувати, заблокувати, оскаржити або 

примусово здійснити транзакцію. Ще одна особливість – система не має 

єдиного емісійного центру. 

Bitcoin не випускаються центральними банками і не залежать від 

кредитно-грошової політики тієї чи іншої держави. Емісія відбувається 

тільки в цифровому вигляді. Будь-хто охочий може добувати 

криптовалюту (займатися майнінгом), використовуючи комп'ютерні 

можливості. Майнінг - це вирішення якоїсь складної кріптозадачі, яка 

вирішується методом повного перебору. Звичайний комп'ютер для 

виконання цих завдань не підійде. Тому для отримання Bitcoin 

використовують надпродуктивні комп'ютери або потужні сервери. З 

кожним роком алгоритм отримання Bitcoin ускладнюється, щоб обмежити 

річну емісію криптовалюти та недопустити інфляцію. Майнери 

конкурують, використовуючи комп'ютери для вирішення складних 

математичних головоломок.  

Запланована емісія криптовалюти не більше ніж 21 мільйона Bitcoin, 

тому загалом випускається все менше і менше монет. За прогнозами 

майнерів у 2033 р. емісія Bitcoin досягне саме цієї позначки. 

У Bitcoin були свої внутрішні злети і падіння, так в 2013 р. 

криптовалюта переживала стрибок, коли її курс за місяць різко виріс з 200 

до 1000 доларів, а потім впав до 450 доларів. Ще три роки про біткоіни 

практично ніхто не знав. Але на початку 2016 р. курс знову почав 

зростати і за рік піднявся більш ніж в два рази – з 433 до 933 доларів. 2 

січня 2017 р. курс біткоіна вперше з 2013 р. перевищив 1000 доларів. За 

рік курс біткоіна виріс з 1000 до 20 тис. доларів. Передбачити цього не міг 

ніхто. 

Фактично, єдине, від чого залежить курс криптовалюти, зокрема 

Bitcoin, – новини. Чим більше новин про те, що нові країни легалізують 

його, чим більше компаній, які починають приймати криптовалюти в 
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якості оплати – тим вище курс біткоіни. 

До переваг використання криптовалюти Bitcoin відносяться: 

1. Відкритий код криптовалюти – у мережі Bitcoin вся інформація про 

транзакції є в загальному доступі, але немає даних про одержувача або 

відправника монет. 

2. Відсутність інфляції – кількість монет в цій системі зростає з 

певною швидкістю, закладеною таким чином, щоб вона співпадала зі 

швидкістю видобутку золота на планеті. 

3. Безмежні можливості транзакцій – кожен з власників гаманця може 

платити кому завгодно, де завгодно і за що завгодно.  

Щодо України, то у нас по суті та сама проблема, що й у більш 

цивілізованих країн, технології випереджають законодавство. Проблема 

одна, підходи до вирішення різні. Згідно із Законом «Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні» електронні гроші – це одиниці 

вартості, що зберігаються на електронному пристрої, приймаються як 

засіб платежу іншими особами, аніж тим хто їх випускає, і є грошовим 

зобовʼязанням у готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних 

грошей може здійснювати виключно банк, на якого покладаються 

обов‘язки з їх погашення. Через свої технології Bitcoin не потрапляє під 

українське визначення поняття «електронні гроші», оскільки не містить 

зобов‘язання емітента з його погашення, не має єдиного емісійного 

центру, і не прив‘язаний до жодних готівкових або безготівкових коштів. 

У свою чергу «безготівкові кошти» за українським законодавством 

можуть існувати виключно у формі записів на банківських рахунках. 

Банки не беруть участі у процесі емісії та обігу криптовалют, тому Bitcoin 

не може вважатись «коштами» [2]. 

 Bitcoin дісталася України більш як сім років тому, але помітне 

визнання вперше отримала, мабуть, опівночі 18 грудня 2016 р. Тоді було 

націоналізовано найбільший банк країни – «Приватбанк». Українці 

побачили, що їхні активи опинились під загрозою моніторингу з боку 

держави і почали їх переводити в криптовалюту. А на українському 

LocalBitcoins, де люди домовляються про обмін криптовалюти на гривню, 

було встановлено новий рекорд виторгу біткойнів, який склав майже 2,3 

млн грн за тиждень. 

На сьогодні в Національний банк України не зверталися банки або 

інші юридичні особи з приводу реєстрації платіжної системи Bitcoin або з 

приводу узгодження правил використання електронних грошей Bitcoin. 

Але, незважаючи на правові колізії, деякі банки України працюють з 

системою Bitcoin. Вивід Bitcoin на карту банку – це один з найбільш 

зручних і швидких способів конвертувати  Bitcoin. Ваша заявка буде 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 212 

 

оброблена протягом всього декількох годин, після чого гроші будуть 

зараховані на карту згідно з регламентом вашого банку. З Bitcoin в 

Україні працюють Приватбанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Креді 

Агріколь. 

Підводячи підсумок, важливо сказати, що криптовалюта має багато 

позитивних моментів, які, швидше за все, переймуть електронні гроші, що 

емітуються банківською системою, відбудеться злиття реальних і 

віртуальних грошей з кращими якостями тих і інших. Але вважаємо, що 

«грошима майбутнього» криптовалюті, в тому числі і Bitcoin, не стати. З 

однієї простої причини – грошовий оборот повинен постійно 

регулюватися, а механізм емісії криптовалюти дуже децентралізований та 

вільний. Жодна країна світу не захоче мати валюту, управляти якою вона 

не зможе. 
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Економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного 

використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і для 

забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в 

майбутньому (рис.). 
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Рис. Аналітичні аспекти дослідження економічної безпеки 

 

Основою забезпечення системи економічної безпеки підприємства є 

розробка критеріїв та індикаторів економічної безпеки. Індикатори 

економічної безпеки підприємства – це показники рівня його економічної 

безпеки, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, 

визначити основні напрями і найбільш дієві способи підвищення 

ефективності його роботи. 

Індикатори оцінки економічної безпеки підприємства розглядаються в 

розрізі чотирьох укрупнених груп. 

1. Індикатори прибутковості та ефективності діяльності підприємства 

2: 

 Валовий прибуток. Валовий прибуток – загальна сума прибутку, 

отримана підприємством від підприємницької діяльності. Визначається як 

різниця між чистим доходом і собівартістю цієї продукції. 

 Чистий прибуток. Із суми валового прибутку підприємство сплачує 

податки, відсотки за кредити, ренту, штрафи тощо. З вирахуванням цих 

витрат у розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток. 

 Рентабельність активів (власного капіталу, акціонерного капіталу, 

продукції тощо). Рентабельність активів розраховується як частка від 
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ділення чистого прибутку на середньорічну вартість активів (визначається 

у %), тобто показує, розмір прибутку, що припадає на 1 грн активів. 

2. Індикатори ділової активності 2: 

 Оборотність активів (товарно-матеріальних запасів, дебіторської та 

кредиторської заборгованості). Показує, скільки разів за аналізований 

період відбувається повний цикл виробництва, або скільки грошових 

одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів. 

 Тривалість обороту активів (товарно-матеріальних запасів, 

дебіторської та кредиторської заборгованості). Показує період, протягом 

якого оборотні активи здійснюють один повний оборот. Бажаним є 

зниження показника протягом періоду дослідження. Така тенденція вказує 

на ефективне управління в підприємстві. 

3. Індикатори фінансової стійкості 2: 

 Коефіцієнт автономії. показує, яку частину у загальних вкладеннях у 
підприємство складає власний капітал. він характеризує фінансову 

незалежність підприємства від зовнішніх джерел. оптимальне значення – 

більше 0,5. 

 Коефіцієнт забезпеченості боргів. цей коефіцієнт показує, скільки 
позикових коштів залучило підприємство на 1 грн вкладених в активи 

власних коштів. нормальним є рівень, коли коефіцієнт є меншим за 1. 

 Коефіцієнт фінансового лівериджу. показує, скільки довгострокових 
позикових коштів використано для фінансування активів підприємства 

поряд із власними коштами. показник фінансового левериджу 

характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов‘язань. 

4. Індикатори платоспроможності та ліквідності 2: 

 Коефіцієнт загальної ліквідності. Характеризує здатність 

підприємства забезпечити свої короткострокові зобов‘язання з найбільше 

легко реалізованої частини активів – оборотних коштів. Нормальним 

значенням даного коефіцієнта вважається 1,5-2,5, але не менше 1. 

 Коефіцієнт швидкої ліквідності. Показує, яку частину поточних 
зобов‘язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш 

ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, 

фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретично 

значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. 

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Дозволяє визначити частку 
короткострокових зобов‘язань, що підприємство може погасити 

найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й 

реалізації інших активів. Теоретично значення коефіцієнта вважається 

достатнім, якщо воно перевищує 0,2-0,3. 
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Максимізація цих показників – важливе завдання, яке необхідно 

виконати управлінському персоналу підприємства. 

Слід відмітити, що для економічної безпеки важливе значення мають 

не стільки самі показники, скільки їх порогове значення, тобто допустимі 

величини, недотримання яких буде перешкоджати нормальному розвитку 

діяльності суб‘єкта підприємництва, призводити до формування 

негативних тенденцій в його економічній безпеці. Найвищий ступінь 

економічної безпеки підприємства досягається за умови, що весь 

комплекс показників знаходиться в рамках допустимих меж порогових 

значень, а порогове значення одного показника досягається не за рахунок 

іншого. 
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ОБЛІК ПЕРЕРОБКИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ  

НА ДАВАЛЬНИЦЬКИХ УМОВАХ 

 

Від належної організації бухгалтерського обліку суттєво залежать 

рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу 

результатів діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності 

виробництва, обґрунтованість планування якісних та кількісних 

показників та оптимальне ціноутворення. 

Існування донині давальницької схеми розрахунків має ряд причин та 

передумов як з боку виробників цукрових буряків, так і переробників – 

цукрових заводів. Причинами для виробника цукрових буряків є, зокрема, 

відсутність необхідного обсягу власних оборотних засобів та потужностей 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 216 

 

для переробки цукрових буряків; можливість збуту цукрових буряків 

(незалежно від їх якості); отримання супутніх продуктів переробки (жом, 

меляса) за більш вигідною ціною та ін.  

Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, 

комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб‘єкта 

господарювання (замовника) і передаються іншому суб‘єкту 

господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з 

подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх 

власникові або за його дорученням іншій особі. 

Оскільки давальницька сировина є власністю замовника і при передачі 

її для переробки виконавцю право власності на цю сировину до виконавця 

не переходить, то за операцією з передачі давальницької сировини 

виконавцю, а також при отриманні замовником готової продукції 

податкові зобов‘язання з ПДВ не нараховуються. 

Тобто вважається, що продукція виготовлена з власної сировини на 

давальницьких умовах, є власно виробленою продукцією (власністю) 

замовника. 

Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 

30.11.1999 р. № 291 [1], на субрахунку 206 обліковуються матеріали, 

передані на переробку на сторону та які надалі включаються до складу 

собівартості отриманих з них виробів. Аналітичний облік матеріалів, 

переданих на переробку, ведеться в аспекті, що забезпечує інформацію 

про підприємства-переробників і контроль за операціями з переробки і 

відповідними витратами. Передача матеріалів відображається тільки на 

субрахунках до рахунку 20 «Виробничі запаси». 

Готову продукцію – цукор, який одержують від переробника 

(виконавця робіт) – цукрового заводу за результатами проведеної 

переробки давальницької сировини, оприбутковують через Дт рахунку 26 

«Готова продукція» (відповідно кореспонденція буде Дт 26 Кт 206). 

На рахунку 26 відображаються усі витрати, які формують собівартість 

готової продукції (цукру).  Отже, на даному рахунку має відображатись 

вартість давальницької сировини, витрати на оплату послуг з переробки 

цукрового заводу (переробника), витрати на доставку тощо. На 

необхідність саме таких бухгалтерських проведень вказує, зокрема, 

Інструкція № 291, де зазначено, що затрати на переробку матеріалів, які 

оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за 

дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з 

переробки [1]. 
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Згідно Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Міністерством 

промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 [2], отриманої 

готової продукції з давальницької сировини має відображатись через Дт 

23 «Виробництво» (відповідно з проведенням Дт 23 Кт 206), а після 

формування собівартості готової продукції всю цю суму варто списувати 

на готову продукцію проведенням Дт 26 Кт 23. 

Якщо цукровий завод (переробник) повертає зворотні відходи, 

отримані в результаті переробки давальницької сировини (жом, мелясу), 

то у такому випадку на вартість таких відходів потрібно зменшити 

вартість давальницької сировини, яка формуватиме собівартість готової 

продукції. Побічну продукцію, яку повертає цукровий завод, фіксують 

проведенням Дт 209 «Інші матеріали» Кт 206. 

Згідно з  П(С)БО 16 «Витрати» та Методичними рекомендаціями № 

373 поворотні відходи оцінюють за справедливою вартістю – якщо їх 

планують реалізувати іншим підприємствам; за ціною можливого 

використання – якщо підприємство збирається використовувати їх для 

основного виробництва, але із підвищеним (зниженим) виходом 

продукції, для допоміжного виробництва та інших господарських потреб. 

Виконані роботи із переробки давальницької сировини оплачують 

грошовими коштами або частиною готової продукції. Трапляється, що 

оплату здійснюють, зокрема, і частиною давальницької сировини. 

Сплату за виконані роботи з переробки необхідно відображати 

проведенням Дт 685 «Розрахунки із іншими кредиторами» Кт 311 

«Поточні рахунки в національній валюті» або 301 «Готівка в національній 

валюті». 

Якщо переробку давальницької сировини замовник оплачуватиме 

частиною давальницької сировини чи готовою продукцією, то така 

операція набуває ознак бартерних операцій. У цій ситуації на момент 

відвантаження давальницької сировини чи готової продукції замовнику в 

рахунок оплати послуг цукрового заводу (переробника) необхідно 

відобразити їх реалізацію. При цьому дохід – отриманий або той, що 

підлягає отриманню (згідно П(С)БО 15 «Дохід») сільськогосподарське 

підприємство як замовник визначає за справедливою вартістю робіт із 

переробки давальницької сировини.  

Переробка цукрових буряків на давальницьких умовах нині має значне 

місце у системі взаємовідносин вітчизняних підприємств. Тому розглянуті 

підходи щодо обліку та оцінки давальницької сировини і продуктів її 

переробки забезпечить повну, об‘єктивну та достовірну інформацію для 

прийняття належних управлінських рішень. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ 

ВИТРАТ 

 

Ринковий підхід до економіки базується на постулаті про безмежність 

людських потреб за обмежених світових ресурсів, а економічна 

ефективність охоплює співвідношення ―витрати – випуск‖, 

характеризуючи при цьому зв‘язок між кількістю одиниць ресурсів, які 

використані в процесі виробництва, і кількістю конкретних видів 

необхідних продуктів. Будь-яка логістична дія передусім є джерелом 

витрат, які зменшують загальну частку прибутку підприємства. 

Логістичні витрати – це грошовий еквівалент використання факторів 

виробництва у процесі утримання матеріальних запасів і переміщення 

матеріальних потоків від первинного джерела сировини до кінцевого 

споживача готової продукції через функціональні сфери логістики у 

розрізі конкретних операцій.  До логістичних витрат також належать 

витрати на функціонування у логістичних системах забезпечувальних 

інформаційних, фінансових і сервісних потоків.  

Одним з інтегральних показників, що у зарубіжній практиці 

характеризує рівень логістичних витрат у мегасистемах, є їх відсоткове 

відношення до ВВП країни або, якщо йдеться про нижчий рівень ієрархії 

системи, до обсягу продажу готової продукції підприємства (галузі). 

Наприклад, у Сполучених Штатах Америки спостерігали абсолютне 

зростання логістичних витрат протягом 1990– 2006 рр. удвічі – з 659 млрд 

дол. США до 1305 млрд дол. США, водночас відносне значення 
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показника щодо рівня ВВП має стійку тенденцію до зниження – з 11,4 % у 

1990 р. до 9,9 % у 2006 р. [2]. Серед структурних трендів ідентифікованих 

витрат протягом періоду дослідження у США зросла частка транспортних 

витрат, що є закономірним наслідком глобальних зрушень у світовій 

економіці, та зменшилася частка витрат запасів за стабільно низької 

частки адміністративних витрат.  

Загалом частка логістичних витрат у США та Європейському Союзі 

становить 12 – 16 %, в Китаї – 26 %, Японії – 6 %, а в Україні – 30–35 %.  

При цьому в Україні 70 % логістичних витрат припадає на транспорт, 

25 % – на складське зберігання і близько 5 % –  на управління 

логістичними потоками.  

Проблема ідентифікації і точного вимірювання обсягу логістичних 

витрат лежить у площині їх обліку. Ми повністю погоджуємося з думкою 

М. А. Окландера [4] про те, що сучасна теорія і практика бухгалтерського 

обліку «проходять повз» такі затрати. Немає наукових рекомендацій щодо 

структури та методики розрахунку, немає відповідних форм звітності, що 

спричинює перебування логістичних витрат поза контролем керівництва 

підприємств. Науковець [4], акцентуючи увагу на необхідності 

удосконалення інформаційної системи бухгалтерського обліку, застерігає, 

що не потрібно конструювати нові дані (більша їх частина вже існує в тій 

чи іншій формі), а зробити так, щоб ці дані були класифіковані відповідно 

до потреб логістики. 

Досить переконливим є твердження дослідників, які, аргументуючи 

комплексний характер логістичних витрат, відносять їх і до процесної 

площини, і до площини предметної. Комплексність ―…з погляду 

процесного підходу означає урахування усіх витрат потокових процесів. З 

предметного погляду логістичні витрати треба розглядати як зменшення 

активів підприємства у зв‘язку із підготуванням і реалізацією логістичних 

процесів‖ [2 с. 180]. 

Проблема оцінки логістичних витрат полягає в їх виокремленні із 

загальної суми і для цього необхідно провести поопераційний аналіз 

витрат у всіх функціональних сферах логістики, крізь які проходить 

матеріальний потік. Тому управлінню витратами передує їх 

структуризація на окремі функціональні сфери логістики [1]. Традиційно 

розрізняють закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та 

інформаційну логістику, і в процесі наступного етапу – класифікації 

витрат – можна їх групувати за ознакою належності до визначених сфер. 

Процес виокремлення логістичних витрат із сукупних забезпечується на 

етапі їх ідентифікації за допомогою аналізу облікової звітності або 

емпіричним методом аналізу кожної логістичної операції у відповідних 
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функціональних сферах логістики. Після їх ідентифікації важливо 

визначити абсолютне значення витрат у грошових одиницях у визначений 

момент часу. Для з‘ясування динамічного стану логістичної системи 

можна провести аналіз зміни витрат протягом певного періоду, 

використовуючи при цьому відносні показники або, наприклад, індексний 

метод. На основі оцінки тенденцій зміни витрат можна провести їх 

прогнозування із використанням економіко-математичних методів 

дослідження залежностей між факторними і результативними 

показниками. 

Визначення реального стану витрат є підґрунтям для прийняття 

управлінських рішень, що повинні забезпечити підвищення ефективності 

логістичної системи за такими можливими альтернативними варіантами 

[3, с. 331]: 

1) зменшенням витрат без зміни рівня ефективності функціонування 

системи, що прийнятно лише у короткостроковому періоді, оскільки 

такий варіант не сприяє розвитку системи; 

2) заміщенням одних витрат іншими, що вимагає моніторингу системи 

з подальшою оптимізацією її функцій. Наприклад, механізація та 

автоматизація дасть змогу вивести систему на якісно новий рівень, що 

спричинить появу нових, не властивих раніше витрат й уникнення 

традиційних. Питання не в обсягу витрат, а в тому ефекті, який вони 

продукують, отже, їх заміщення повинно відбуватися у напрямі більшої 

результативності; 

3) уникненням втрат і зайвих операцій, що дасть змогу раціональніше 

використовувати фактори виробництва і є значним резервом підвищення 

ефективності в українських економічних реаліях; 

4) підвищенням ефекту за сталості обсягу витрат, що є достатньо 

прийнятним варіантом для розвитку систем у короткостроковому періоді. 

Досягнення максимальної віддачі від вкладених ресурсів посилює спокусу 

збільшити обсяг останніх з метою зростання абсолютних значень 

результативності. Тому цей варіант є необхідним в умовах початку 

виробництва, освоєння нових технологій, інвестиційних ресурсів тощо, 

однак він повинен бути стартовим етапом для інших варіантів підвищення 

ефективності. 

Таким чином, проблема оцінки логістичних витрат полягає в їх 

виокремленні зі загальної суми, для чого необхідно провести 

поопераційний аналіз витрат у всіх функціональних сферах логістики, 

крізь які проходить матеріальний потік. Завдання ефективного 

функціонування логістичної системи в АПК полягає у зменшенні частки 

логістичних витрат підприємств у вартості матеріального потоку. 
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Управлінню витратами передує їх класифікація, структуризація на окремі 

функціональні сфери логістики та ідентифікація за допомогою аналізу 

облікової звітності або емпіричним методом із подальшим використанням 

відповідного інструментарію для забезпечення їх релевантності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ТАКСОНОМІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Про запровадження таксономії Мінфін говорив ще навесні 2013 року, 

але впроваджено її тільки зараз. Водночас Рада з МСБО в лютому 2014 

року на своєму офіційному сайті опублікувала ілюстративні приклади 

застосування таксономії українською мовою. 

Згідно з законопроектом таксономія фінансової звітності – склад 

статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають 

розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджуватиметься 

Мінфіном. 

http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Documents/ITI_ByIFRS_Ukrainian_2013_complete.pdf
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Законопроектом передбачено, що фінансова звітність та консолідована 

фінансова звітність за міжнародними стандартами складається на підставі 

таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами [1]. 

У разі прийняття законопроекту ч. 1 ст. 12
1 
Закону про бухгалтерський 

облік буде викладено у такій редакції: 

"Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні 

стандарти, якщо вони офіційно оприлюднені на веб - сторінці 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. При цьому 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері бухгалтерського обліку, має право визначати дату, з якої 

для складання фінансової звітності починають застосовуватись окремі 

міжнародні стандарти" 

Разом з цим першим звітним періодом, за який підприємства, які 

зобов‘язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову 

звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в 

електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають право подавати 

фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності, 

починаючи із звітного періоду, в якому набирає чинності цей Закон [2]. 

Таксономія МСФЗ (IFRS Taxonomy) – це проект під егідою Комітету з 

МСФЗ, у межах якого систематизуються та подаються в електронному 

вигляді показники, що підлягають розкриттю відповідно до МСФЗ. 

Інакше кажучи, це електронне подання звітності з МСФЗ [4]. 

З технічної точки зору, таксономія базується на XBRL – відкритому 

стандарті для подання фінансової звітності в електронному вигляді.  

XBRL – eXtensible Business Reporting Language, що буквально означає 

"Розширювана мова ділової звітності". 

XBRL – це гнучка технологія, розроблена для ефективного обміну 

діловою інформацією між різними користувачами, а до її основних 

переваг належать: 

− можливість застосування в будь-якій країні світу незалежно від 

національної мови з метою прийняття рішення, наприклад, стосовно 

здійснення інвестицій у компанію, звітність якої аналізується; 

− розширювана структура дозволяє XBRL створювати звітність навіть 

у межах однієї організації чи бізнес-процесу. 

Ілюстрована таксономія - це спрощений погляд на таксономію МСФЗ 

у візуальному форматі, який не потребує знання про XBRL, з посиланням 

на стандарти електронних стандартів МСФЗ (eIFRS). Він був спеціально 

підготовлений для бухгалтерів, аудиторів та тих, хто бажає отримати 

всебічний огляд структури та змісту таксономії МСФЗ, з метою 

http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000735
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000735
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поглиблення розуміння таксономії та надання допомоги у підготовці 

фінансової звітності за МСФЗ у форматі XBRL [3]. 

Ілюстрована таксономія організована: 

1) відповідно до фінансової звітності 

2) за стандартами МСФЗ 

На сьогодні таксономія за МСФЗ перекладена багатьма мовами, у тому 

числі й українською, що дозволяє впроваджувати її використання і в 

Україні для однозначного тлумачення всіх необхідних її складових і 

правильного складання фінансової звітності, яка може бути зрозумілою в 

усьому світі [5]. 
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РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сільськогосподарське виробництво характеризується високим рівнем 

ризику. Крім невизначених та нерегульованих природно-кліматичних 

умов, дію яких у багатьох випадках контролювати неможливо, 

сільськогосподарські виробники зіштовхуються і з таким ризиками як 

коливання цін, непослідовність державної політики. Мінімізація ризику 

можлива за умов своєчасної ідентифікації та класифікації усіх можливих 

їх видів. Мінімізація або усунення негативного впливу ризику дає змогу 

https://zakon.help/files/article/7262/IFRS%20Taxonomy
https://zakon.help/files/article/7262/taxonomy-uk-2017.zip
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досягнути економічного та соціального результату від конкретного заходу 

або проекту. У сукупності прийомів нейтралізації ризиків важливим 

методом є страхування ризиків, яке поділяється на самострахування та 

комерційне страхування. При самострахуванні джерелом формування 

фінансових ресурсів для покриття потенційних збитків є винятково 

внутрішні ресурси суб‘єкта господарювання. Самострахування – це група 

заходів для внутрішнього страхування ризиків, покликана забезпечити 

нейтралізацію їх негативних фінансових наслідків у процесі розвитку 

підприємства. Самострахування передбачає створення певних резервів 

грошових фондів (фондів страхового відшкодування) з метою покриття 

потенційних збитків, додаткових витрат підприємства. Такі резерви 

грошових фондів створюються за рахунок певних відрахувань самого 

підприємства. Типовими варіантами таких фондів є резервний капітал як 

складова власного капіталу підприємства, забезпечення наступних виплат 

і платежів, резерв сумнівних боргів та інші фонди, передбаченні чинним 

законодавством та статутними документами підприємства. Комерційне 

страхування передбачає нейтралізацію ризиків за допомогою страхової 

компанії, якій підприємство передає частину свого ризику за певну плату 

(страхову премію). Важливим обмеженням даного методу є те, що інколи 

страхова премія значно перевищує ту ціну, яку страхувальник вважає 

розумною за трансфер цього ризику, або коли імовірність настання 

ризикової події є досить високою. 

Ефективне ведення аграрного виробництва передбачає використання 

сучасних інструментів убезпечення його роботи від зовнішнього 

негативного впливу, найдієвішим серед яких залишається 

агрострахування. Агрострахування – це механізм управління усіма 

сільськогосподарськими ризиками, який забезпечує часткову чи повну 

компенсацію суб‘єкту господарювання втрат через негативний вплив 

погоди і природних ризиків, що дає змогу вигідно поєднувати інтереси 

учасників ринку аграрного страхування та держави. Держава, 

намагаючись мінімізувати зазначені втрати, змушена регулярно вдаватися 

до заходів фінансової допомоги, стримуючи при цьому розвиток 

страхового ринку. Система страхування сільськогосподарської продукції 

здатна значно ефективніше забезпечувати відшкодування 

сільгоспвиробникам, ніж це робить держава своїми прямими виплатами з 

резервного фонду Державного бюджету України. Страхування ризиків 

сільськогосподарського виробництва може здійcнюватиcя страховиками 

як з державною підтримкою та за її відсутності. Але, світова практика 

переконує, що ефективну cиcтему агрострахування неможливо 

побудувати без активної участі держави. 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 225 

 

Аграрний бізнес потребує захисту здебільшого від погодних ризиків у 

вигляді агрострахування, що посилить його конкурентоздатність. Однак 

страхові послуги сільськогосподарським товаровиробникам надає лише 

незначна кількість страхових компаній, інформація про умови та порядок 

страхування неповна та важкодоступна, перелік послуг, які надають 

страхують страхові компанії, часто не відповідає потребам аграрних 

підприємств. В останні роки намітились позитивні тенденції щодо 

зростання основних показників роботи агрострахових компаній України. 

Ринок агрострахування України представлений 58 компаніями, які мають 

ліцензію на провадження такої діяльності, проте за результатами 

досліджень Міністерства аграрної політики та продовольства лише 13 

страхових компаній працюють особливо активно. Протягом 2017 року 

збільшилася кількість договорів страхування сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень. Якщо 2016 року було укладено 793 

договори, то в 2017 році – 957, серед них найбільше на Тернопільщині 

(98), Дніпропетровщині (94), Полтавщині (75). Сума зібраних страхових 

премій зросла до 204,4 млн грн. (на 30%). Це найвищий показник з 2005 

року. 

Сільськогосподарські виробники особливу увагу звертають на суму 

відшкодувань страховими компаніями збитків, яких зазнають виробники в 

результаті страхових випадків. Розмір відшкодувань демонструє 

серйозність намірів страховиків повним обсягом виконувати взяті на себе 

зобов‘язання. За підсумками 2017 року сума відшкодувань становила 7,6 

млн грн..  

До основних причин, які зумовили низький рівень страхування 

сільськогосподарських ризиків агропідприємствами, слід віднести 

недостатність у агровиробників фінансових ресурсів, недотримання ними 

агротехнічних вимог вирощування, необізнаність та недовіра до сфери 

страхування. За останні роки з боку держави зроблено чимало кроків 

назустріч сільськогосподарським товаровиробникам та страховим 

компаніям з метою впровадження ефективної системи страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та розвитку 

ринку агрострахування в Україні. Однак, залишилися і певні проблеми, 

які до теперішнього часу не дали в повну силу запрацювати механізму 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і 

потребують негайного вирішення.  

Cільськогосподарські виробники недостатньо охоче користуються 

послугами агрострахового ринку. Вони розглядають агрострахування не 

як невід‘ємну частину ведення агробізнесу, а як додадкове навантаження 

на витратну частину своїх бюджетів, сподіваючись, що в разі настання 
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катастрофічних випадків, допоможе держава. На можливі погодні та інші 

ризики, які можуть мати катастрофічний наслідок не зважають. І це, 

попри те, що погодні негаразди відбуваються з регулярністю 5-6 років. 

Українські аграрії віддають перевагу традиційним і менш фінансово 

обтяжливим способам уникнення ризиків – диверсифікації. 

Диверсифікація є одним із найуніверсальніших способів мінімізації 

ризику і ―найдешевших‖. Доки існує можливість розподіляти кошти за 

різними напрямами діяльності, результативність яких не пов'язана тісно 

між собою, доти існує можливість певною мірою уникати ризику. 

Агрохолдинги диверсифікують погодні ризики, обробляючи сотні тисяч 

гектарів в різних регіонах країни, а, відповідно, і в різних кліматичних 

зонах, а малі і середні агропідприємства – спеціалізуючись на 

вирощуванні багатьох культур і компенсуючи втрати, пов‘язані з однією 

культурою, вирощуванням іншої.  

Розвиток агрострахування стримується і відсутністю постійно діючих 

каналів комунікації аграрних товаровиробників зі страховими 

компаніями, представники яких навідуються в господарства лише для 

одержання страхових премій. Відмовою від агрострахування малими та 

середніми сільгоспвиробниками є невпевненість в перспективності 

власного бізнесу, в його збереженні і конкурентоздатності. Тому  для 

сільськогосподарських виробників важдивим є постійна співпраця: 

інформаційний супровід страховими компаніями, надання 

консультативної допомоги, моніторинг, роз‘яснення щодо того, як 

працюють страхові продукти, їх оновлення  тощо. Агрострахування в 

США є винятково державною справою. Фермери сплачують лише частку 

вартості страховки. Решту доплачує держава. І це стимулює 

сільгоспвиробників страхуватися, бо страхові послуги стають для них 

фінансово доступними. Американські аграрії мають змогу в рамках 

федеральної програми страхуватися не лише проти погодних ризиків, а й 

від можливого зменшення ціни на сільгосппродукцію, зниження доходу 

господарств. Це значно розширює їх можливості при виборі страхового 

продукту, здатного максимально забезпечити бізнесовий інтерес. 

Українське агрострахування за своїми якісними показниками майже не 

поступається зарубіжним аналогам. Створені передумови для об‘єктивної 

оцінки стану посівів, на які укладено договір страхування, та визначення 

збитків унаслідок настання страхових випадків. Для завоювання довіри 

серед агровиробників українським страховим компаніям необхідно 

змінити підходи до ведення свого бізнесу – зосереджувати свою 

діяльність не на досягненні власного прибутку, а на потребах клієнтів. 
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Лише така філософія бізнесу забезпечить компанії можливості на 

збільшення своєї частки на ринку агрострахування. 

Активне користуваннями послугами з агрострахування зумовлює 

посилення позиції аграрного сектору не лише на внутрішніх, а й на 

міжнародних продовольчих ринках. Страхування в закордонних країнах є 

частиною міжнародного страхового ринку. Воно є важливим сектором 

національних економік, забезпечуючи перерозподіл 8-12 % валового 

національного продукту. Кошти, що акумулюються через страхування, 

служать джерелом великих інвестицій. На сьогодні Україна має значний 

потенціал для розвитку сільського господарства та подальшого впливу на 

європейські ринки. При цьому одним з елементів ринкової моделі 

аграрного сектору є створення нової системи страхування з метою 

зниження рівня ризикованості виробничої діяльності.  
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Бухгалтерський облік на підприємствах України у сучасних умовах 

потребує досконалого знання Податкового кодексу України (далі –ПКУ), 

адже повнота та правильність його ведення знаходиться у залежності від 
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обліку згідно вимог податкового законодавства. Будь-яка господарська 

операція на підприємстві розглядається, насамперед, з огляду на такі 

основні податки: податок на прибуток, податок на додану вартість, 

податок на доходи фізичних осіб, вимоги до справляння яких є найбільш 

трудомісткими та складними  

Паливно-мастильні матеріали (далі - ПММ), куплені для 

технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а 

також для виробництва енергії та опалювання будівель обліковуються як 

складова запасів підприємства. Придбаваючи ПММ, підприємство 

отримує право включити до податкового кредиту звітного періоду суми 

податку на додану вартість (далі-ПДВ), сплачені (нараховані) за 

результатами таких операцій (п. 198.1 ПКУ) [1]. Норми витрати палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені 

наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 (далі - 

Норми витрат ПММ №43) призначено для планування потреби 

підприємств, організацій та установ у ПММ і контролю за їх витратами, 

ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального 

використання нафтопродуктів, а також вони можуть застосовуватися для 

розроблення питомих норм витрат палива. Використання цього наказу 

дозволяє уникнути зловживань та перевитрат ПММ, які з точки зору 

податкового законодавства необхідно розглядати як використання ПММ у 

негосподарських цілях [2]. 

Слід зазначити що ПКУ не містить жодних обмежень щодо віднесення 

до складу витрат виключно нормативних витрат на ПММ і не 

передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за 

операціями списання ПММ. А от з точки зору нарахування ПДВ витрати 

повинні бути пов‘язані саме з господарською діяльністю з метою 

уникнення додаткових податкових зобов‘язання з ПДВ. Також 

наднормативна витрата ПММ може свідчити ще й про його розкрадання, 

що потребує пошуку винних осіб та стягнення з них нестач з врахуванням 

вимог щодо нарахування на такі суми податку на доходи фізичних осіб. 

Норми витрат ПММ №43 не є обов‘язковими до застосування на 

підприємствах, які не входять до сфери управління Міністерства 

інфраструктури України, а мають для них рекомендаційний характер. 

Таку саму думку наведено в листі органів Державної фіскальної служби 

України та у численних судових рішеннях, але є і протилежна думка. На 

той факт, що цей документ повинні застосовувати всі підприємства-

автовласники, незалежно від форми власності, неодноразово вказували 

фахівці Міністерства інфраструктури України і при фактичних перевірках 

платників податків органи ДФСУ наполягають на застосуванні Норм 
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витрат ПММ № 43 в облікових цілях. Необхідно зазначити, що іншого 

нормативного акта, який би регулював цю сферу господарської діяльності 

не має і, зважаючи на все вище викладене підприємство може 

користуватися Нормами витрат ПММ № 43 або розробити власне, 

засноване на них, положення про списання ПММ, що максимально 

враховуватиме специфіку діяльності господарюючого суб‘єкта. Для 

розрахунку загальної нормативної витрати палива перелічені вище 

нормативи коригують за допомогою поправочних коефіцієнтів, які 

допомагають врахувати дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні 

фактори. Саму ж нормативну витрату ПММ для кожного конкретного 

автомобіля (обладнання) із застосуванням відповідних норм витрати 

палива і коефіцієнтів їх коригування розраховують за формулами, 

наведеними в розд. 4 Норм витрат ПММ № 43. 

Важливим моментом є те, що для нових моделей (модифікацій) 

автомобілів й автомобілів оригінальної конструкції, яких у Нормах витрат 

ПММ № 43 немає, обладнання, що встановлюється на колісних 

транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, автомобілів під 

час виконання спеціальної роботи або здійсненні перевезень у 

специфічних умовах експлуатації, виконанні технологічних операцій 

установлюються тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові 

лінійні та диференційовані норми витрат палива з уточненням, за 

необхідності, коефіцієнтів їх коригування. Їх розробляє головний інститут 

Міністерства інфраструктури України ДержавтотрансНДІпроект за 

заявками заводів-виробників чи підприємств — власників автомобілів на 

договірних засадах. Розроблені ДержавтотрансНДІпроектом тимчасові 

лінійні норми діють лише для підприємства (суб‘єкта господарювання), 

яке замовило їх розроблення, і не поширюються на транспортні засоби 

інших підприємств. Тимчасові індивідуальні норми розроблюються 

ДержавтотрансНДІпроектом на один рік (період апробації) [2].  

Отже, враховуючи вищенаведену інформацію, у разі списання ПММ 

згідно затверджених на підприємстві норм та з врахуванням відповідних 

коригувальних коефіцієнтів додаткових податкових зобов‘язань з ПДВ не 

виникає. Але, при виявленні наднормативних витрат палива платники 

податків повинні зменшити відображений при придбанні ПММ 

податковий кредит шляхом нарахування податкових зобов'язань на суму 

наднормативних витрат ПММ. База оподаткування визначається виходячи 

з вартості придбання ПММ (п. 189.1, 198.5 ПКУ). Пп 198.5 ПКУ 

встановлює обов‘язковість нарахування  податкових зобов'язань виходячи 

з бази оподаткування та скласти не пізніше останнього дня звітного 

(податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових 
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накладних у встановлені терміни зведену податкову накладну за 

товарами/ у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми 

податку були включені до складу податкового кредиту і якщо такі товари 

починають використовуватися в операціях, що не є господарською 

діяльністю платника податку [1]. Саме до такої діяльності і належать 

наднормативне використання ПММ або використання їх без належно 

оформлених документів (подорожнього листа, товарно-транспортної 

накладної, яка підвереджує факт саме господарської діяльності). 
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ЗАХИСТ ВИКОРИСТАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 

 

В період глобальних перетворень у світовій економіці та банківській 

системі більшість вітчизняних банків є членами  внутрішньодержавних  та  

міжнародних  платіжних  систем (далі – МПС). На переконання Поліщук 

С.П., за показниками емісії та еквайрингу Україна навіть випереджає 

окремі пострадянські країни та Євросоюзу. [3] 

Платіжна картка — це спеціальний платіжний засіб у вигляді 

емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи 
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іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу 

коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою 

оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків 

на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах 

банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, 

передбачених відповідним договором. 

Платіжна картка виготовляється із спеціальної пластмаси і має 

стандартний розмір: 85,6 х 53,9 х 0,76. Платіжна картка, як правило, 

містить таку інформацію: на лицьовий бік картки наноситься ім‘я 

власника, номер картки, термін дії картки, логотип банку-емітента картки 

та платіжної системи. Одним із засобів захисту від підробки може бути 

голограма. На зворотному боці картки міститься підпис власника картки, 

магнітна смуга, іноді фотографія власника і логотипи мереж банкоматів, у 

яких можна отримати готівку за допомогою картки. Номер картки 

складається з 16 цифр: перші шість — код банку-емітента, наступні 

дев‘ять — банківський номер картки, остання цифра — контрольна. 

Проте, безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток 

зазнають поки що частих кібератак. Інколи це носить масовий характер. А  

розвиток захисту платіжних карток від зазіхань злочинців проходить 

значно слабшими темпами, а ніж емісія платіжних карток. У вирішенні 

зазначеної проблеми важливу роль повинні відіграти банки як основні 

центри організації платіжного обороту країни.  

В останні роки невід'ємною складовою розрахунків за виплатами 

працівникам є зарплатний проект. Він є нічим іншим, як угодою між 

банком і підприємством про виплату заробітних плат, премій і 

компенсацій, витрат на відрядження та інших нарахувань співробітникам 

підприємства. 

Ця система виплат, не пов'язана з використанням готівки. Її сутність 

полягає в тому, що організація перераховує на власний зарплатний 

рахунок у банку суму, яка включає заробітну плату та інші виплати 

співробітникам (витрати на відрядження, премії, матеріальну допомогу, 

аліменти тощо), а банк, відповідно до відомості організації, зараховує 

суму коштів кожному співробітникові на його картковий рахунок.  

Уклавши угоду про зарплатний проект, прискорюється процес виплати 

заробітної плати співробітникам, спрощується звітність перед 

контролюючими органами і надається співробітникам сучасний 

фінансовий інструмент.[1] 

При цьому на підприємстві спрощується організація первинного 

обліку  і контролю розрахунків за виплатами працівникам. А саме: 

- скорочуються витрати на отримання, перевезення і зберігання 
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готівки; 

-  виплата заробітної платні працівникам здійснюється централізовано 

в будь-якому регіоні України (головний офіс, філії, представництва); 

-  полегшується робота бухгалтерії і каси підприємства; 

- інформація про суми заробітної платні співробітників підприємства є 

конфіденційною; 

- виплата зарплати зводиться до одного банківського переказу — про 

решту піклується банк. 

Крім того, як зазначалося,  окремі переваги отримують і співробітники  

підприємства: 

- щомісяця банк нараховує відсотки на залишок зарплатного рахунку – 

1-3%(у різних банках); 

- платіжна карта є відносно більш безпечним засобом розрахунків, 

втрата картки не приводить до втрати всіх грошей (банк гарантує її 

перевипуск у разі втрати або пошкодження); 

- навіть якщо співробітник знаходиться далеко від офісу компанії, це 

не завадить йому вчасно отримати заробітну платню на картку; 

- отримавши платіжну карту, співробітники автоматично стають 

власниками приватного рахунку, який можна використовувати в 

особистих цілях; 

- щомісяця банк безкоштовно надає співробітнику виписку по його 

рахунку; 

- передбачена можливість відкрити додаткову карту на довірену особу; 

- можливість розраховуватись за товари та послуги у більшості 

торговельних точок. [1] 

Однак, усупереч таким перевагам, останнім часом почастішали 

випадки крадіжок грошей з банківських рахунків або намагання зняти 

гроші з платіжних карток працівників тощо. У народі таких крадіїв 

називають кардерами. А викрадені гроші майже не можливо повернути 

власникам. Крадіжка грошей відбувається двома каналами: банкомати 

(кардінг) та інтернет-банкінг(кіберзлочинність). [2] 

Отже, одним із способів захисту від зловживань з банківськими 

платіжними картками  можна запропонувати використовувати 

персональні біометричні дані клієнтів, яким вони видані(відбитки пальців 

тощо). І така інформація повинна наноситися при отриманні карток у 

банку, при користуванні банкоматами та під час безготівкових 

розрахунків в торговельній мережі, банках, інтернеті тощо. Хоча би 

часткова реалізація запропонованих заходів забезпечить позитивні 

тенденції, що складаються на ринку пластикових карт, незважаючи на 

наявні проблеми. Це дозволить збудувати оптимістичні прогнози на 
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найближчу перспективу, як за кількісними показниками, так і за якісними 

характеристиками. Наступне збереження активної організаційно-облікової 

та маркетингової політики кредитних установ і платіжних систем, 

розширення функціональності банківських продуктів з використанням 

високого ступеню захисту пластикових карток підвищить популярність 

цього платіжного інструменту серед населення, і таким чином 

забезпечить, інтенсивність його застосування у повсякденному житті, 

дозволить збільшити обсяги безготівкових розрахунків в нашій країні. 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І 

АУДИТУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МСФЗ ТА МСА  

В КРАЇНАХ-УЧАСНИЦЯХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В останнє десятиріччя в області бухгалтерського обліку та аудиту в 

країнах-учасницях Східного Партнерства відбулися значні зміни. 

Головний напрямок цих змін – забезпечення формування інформації про 

фінансовий стан і фінансові результати діяльності господарюючих 

суб‘єктів, необхідної зацікавленим користувачам. 

Бухгалтерська звітність стала більш інформативною. Суб‘єкти 

господарювання  використовують в бухгалтерському обліку та звітності 

способи оцінки активів і зобов‘язань, орієнтовані на умови ринкової 

економіки. З метою бухгалтерського обліку застосовується безліч нових 

http://www.finbank.odessa.ua/uk/page/zarplatnyie-proektyi-2.html
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технологій. 

Спільною рисою реформування національних систем бухгалтерського 

обліку і звітності в країнах-учасницях Східного Партнерства стало 

прийняття в якості основного інструменту Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) (англ. IFRS – International Financial Reporting 

Standards). 

Необхідність розробки і впровадження МСФЗ обумовлена зростаючою 

відкритістю національних економік, посиленням їх взаємозалежності, 

поглибленням інтеграції світової економічної системи і, як наслідок, 

інтернаціоналізацією систем бухгалтерського обліку і звітності. 

Роботу по формуванню міжнародних стандартів фінансової звітності 

та аудиту організовує Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) – 

глобальна організація бухгалтерів, заснована в 1977 році. До її складу 

входять 173 члени з 129 країн і юрисдикцій, які об‘єднують понад 2,5 

мільйона бухгалтерів, зайнятих в суспільній практиці, промисловості, 

торгівлі, управлінні та академічної діяльності. Через ради, що входять в 

МФБ, організація встановлює міжнародні стандарти в області етики, 

аудиту, освіти та бухгалтерського обліку в державному секторі. 

У країнах-учасницях Східного Партнерства встановлені законодавчі 

вимоги застосування МСФЗ (тим самим МСФЗ, по суті, надано статус 

національних стандартів), або застосування МСФЗ регламентується 

підзаконними нормативними актами щодо окремих типів організацій. При 

цьому коло суб‘єктів господарювання, які зобов‘язані складати звітність 

за МСФЗ, варіюється в різних країнах-учасницях Східного Партнерства. 

Повноваження щодо реалізації національних планів (програм) 

переходу до застосування МСФЗ в країнах-учасницях Східного 

Партнерства покладаються, як правило, на міністерство фінансів або 

міністерство фінансів спільно з центральним банком; орган, що регулює 

фінансові ринки, інші органи. Помітну роль в здійсненні переходу до 

МСФЗ грають недержавні організації, в тому числі саморегульовані 

організації бухгалтерів і аудиторів. 

Національні плани (програми) переходу до застосування МСФЗ, як 

правило, охоплюють: 

1) складання фінансової звітності за МСФЗ національними суб‘єктами 

господарювання; 

2) введення МСФЗ в національні правові системи; 

3) створення системи контролю (нагляду) якості фінансової звітності 

за МСФЗ; 

4) навчання і підготовку фахівців за МСФЗ. 

У країнах-учасницях Східного Партнерства поширені такі форми 
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застосування МСФЗ: 

 розробка на основі МСФЗ національних стандартів, адаптованих до 

законодавства конкретної країни; 

 закріплення на законодавчому рівні застосування МСФЗ в якості 

національних стандартів; 

 закріплення на законодавчому рівні обов‘язки складання звітності 
відповідно до МСФЗ в організаціях певних типів, як правило, в кредитних 

організаціях, страхових організаціях, біржах, професійних учасників 

ринку цінних паперів, недержавних пенсійних фондах, інвестиційних 

фондів та ін. 

В Азербайджані відповідно до закону «Про бухгалтерський облік», 

затвердженим Указом Президента Азербайджанської Республіки від 

02.09.2004 року, було організовано подання річної звітності в 2009 році 

від комерційних організацій (за винятком малого бізнесу) і в 2010 році від 

некомерційних організацій (бюджетні та неурядові організації, 

позабюджетні фонди). На сьогоднішній день все кредитні організації, 

страхові компанії, суспільно значущі комерційні організації, бюджетні, 

неурядові та муніципальні організації формують свою звітність 

відповідно до стандартів IFRS, IPSAS і Національних стандартів на їх 

базі. 

Вірменія та Грузія не приймають національних стандартів, вимагаючи 

від вітчизняних суб‘єктів господарювання складання фінансової звітності 

виключно відповідно до МСФЗ. 

Законодавством Республіки Білорусь закріплено положення, за яким з 

2014 року організації, акції яких обертаються на фондовому ринку 

Білорусі, зобов‘язані поряд з поданням обов‘язкової бухгалтерської 

звітності (бухгалтерський баланс і додатки до нього), передбаченої 

національним законодавством, представляти результати своєї діяльності 

відповідно до МСФЗ. 

Методичні проблеми застосування МСФЗ полягають в труднощах 

реалізації її вимог, в яких залишається досить велика кількість недоліків, 

прогалин і суперечностей. Крім того, за рівнем вимог МСФЗ в основному 

орієнтовані на великий бізнес, в той час як питання впровадження МСФЗ 

в країнах-учасницях Східного партнерства вже перейшли на рівень 

середнього і навіть малого бізнесу. 

Спільною рисою розвитку національних систем аудиторської 

діяльності в країнах-учасницях Східного партнерства також є прийняття 

Міжнародних стандартів аудиту (МСА) в якості основного інструменту 

регулювання аудиторської діяльності. 
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В даний час МСА, що розробляються незалежним міжнародним 

недержавним інститутом, є універсальною і найбільш якісною системою 

вимог до аудиторської діяльності. 

В Азербайджанській Республіці, Республіці Молдова, Україні є 

національні плани (програми) впровадження МСА. Повноваження щодо 

реалізації цих планів (програм) покладаються на міністерства фінансів 

спільно з професійними аудиторськими інститутами, а також іншими 

органами. 

Проведення аудиту в багатьох країнах-учасницях Східного 

партнерства регламентовано національними стандартами, розробленими 

на основі МСА (Республіка Білорусь, Грузія). Однак поступово країни-

учасниці Східного партнерства починають безпосередньо визнавати МСА 

в якості національних стандартів. Зокрема, МСА визнані в якості 

національних стандартів в Азербайджанській Республіці, Республіці 

Вірменія, Республіці Молдова. 

Методичні проблеми застосування МСА полягають в труднощах 

реалізації їх вимог. Проблема невідповідності деяких положень МСА 

національним нормативно-правовим актам не втрачає актуальності в 

частині країн-учасниць Східного партнерства. Вирішенню методичних 

проблем застосування МСФЗ та МСА у значній мірі сприяє активна 

співпраця країн-учасниць Східного партнерства з міжнародними 

організаціями в області бухгалтерського обліку, звітності та аудиту. 
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ОБЛІКОВО-ЗАКОНОДАВЧА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ СОК 

 

На сьогоднішній день у системі заходів по виведенню 

агропромислового комплексу України з кризового стану і забезпеченню 

його ефективного та стабільного розвитку особливе місце посідають 

інтеграція і кооперація, які поєднують в собі особисті, колективні і 

суспільні інтереси, створюють реальні передумови для більш ефективного 

розвитку економіки країни. В умовах крайньої обмеженості державних 

фінансових ресурсів вони є практично єдиними заходами з підвищення 

концентрації капіталу в сфері виробництва в контексті стабілізації 

економічного розвитку та підвищення ефективності функціонування 

АПК. 

На думку В.Г. Андрійчук під агропромисловою інтеграцією можна 

розуміти організаційне поєднання сільськогосподарського і технологічно 

пов‘язаного з ним промислового виробництва з метою одержання кінцевої 

продукції з аграрної сировини і досягнення більшої економічної вигоди 

завдяки взаємній матеріальній зацікавленості і відповідальності всіх 

учасників агропромислового виробництва за кінцеві результати 

господарювання [1]. 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (далі – СОК) 

ставлять за мету не отримання прибутку, а здійснення діяльності з 

обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників 

кооперації – членів СОК. Проте у процесі діяльності СОК можуть 

виникати надмірно сплачені суми за послуги членам СОК у разі, якщо 

фактична повна собівартість послуг виявиться меншою, ніж ціна, за якою 

члени СОК сплачували за послуги протягом періоду.  

Відповідно до пп. 133.4.1 Податкового кодексу СОК можуть 

виплачувати кооперативні виплати своїм членам та здійснювати 

нарахування на паї членам СОК, у тому числі асоційованим, утративши 

статус неприбуткових підприємств. Щоб зберегти статус неприбуткової 

організації, установчі документи СОК повинні містити заборону 

розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 

засновників (учасників), членів такого СОК, працівників (крім оплати 
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їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов‘язаних із ними осіб. Тож якщо СОК матиме 

намір здійснити кооперативні виплати його членам чи здійснити 

нарахування на паї членам СОК, то орган фіскальної служби має всі 

підстави виключити обслуговуючий СОК із Реєстру неприбуткових 

установ та організацій. Тобто СОК стає неприбутковою організацією – 

платником податку на прибуток [2]. 

Установчі документи кооперативу мають містити наступні норми. 

Доходи та прибутки кооперативу використовуються виключно для 

фінансування видатків організації на поточну виробничу діяльність. 

Прибутки кооперативу заборонено розподіляти між засновниками та 

учасниками кооперативу, окрім випадків нарахування заробітної плати та 

нарахування ЄСВ. У випадку, якщо неприбутковий СОК вирішить 

припинити свою діяльність, то його активи, майно та бюджет мають бути 

безоплатно передані одній або декільком неприбутковим організаціям. 

Найголовніше – в установчих документах кооперативу має бути чітко 

зазначено, що мета діяльності організації – надання послуг його членам, 

які спрямовані на мінімізацію витрат або максимізацію доходів від 

ведення сільського господарства. Якщо неприбутковий СОК хоче 

переробляти або виробляти продукцію для своїх членів, то в установчих 

документах має бути чітко написано «послуги з переробки та/або 

виробництва продукції для членів кооперативу». В іншому випадку 

кооператив вважатиметься виробничим, і позбавиться статусу 

неприбутковості [3]. 

Для більш чіткої картини і подальшого вивчення питань обліку в 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах варто зупинитися 

саме на кількісному їх складі в Україні. 

За оперативними даними структурних підрозділів агропромислового 

розвитку облдержадміністрацій кількість сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів в Україні станом на 01.01.2017 

зареєстровано 1097 одиниць (далі – СОК). Протягом 2010 – 2016 рр. їх 

кількість зросла на 448 одиниць. 

Із загальної кількості зареєстрованих СОК реально здійснюють 

господарську діяльність лише 589 одиниці. 

Із загальної кількості діючих СОК молочарських – 151, з обробітку 

землі та збирання врожаю – 152, м'ясні – 34, плодоовочеві – 76, зернові – 

35 та з надання інших послуг – 141. 

Цими кооперативами станом на 01.01.2017 року об'єднано 24,8 тис. 

осіб, створено на селі 1636 постійних робочих місць, які утримують 21758 

голів ВРХ, з яких: 16953 голови корів та 4188 – голів свиней, реалізовано 
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48,7 тис. тонн молока, 2,8 тис. тонн зерна, 0,2 тис. тонн м'яса, 3,2 тис. тонн 

плодоовочевої продукції, сплачено податків та зборів на суму 13981,6 тис. 

гривень [4]. 

Такі цифри виступають фундаментом для оптимістичних прогнозів 

щодо розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері і підкріплюють 

значення поставленої мети дослідження. Чітко видно динаміку в розвитку 

даного виду господарювання на території нашої країни. 

Наглядно можна зобразити Нормативно-законодавче поле діяльності 

СОК таким чином рис. 

 

 

 
Рис. Нормативно-законодавче поле СОК [5] 

 

Отже, можна з впевненістю говорити про необхідність подальшого 

дослідження питань обліково-законодавчого забезпечення управління 

інтеграційними процесами аграрної сфери в частині організації, 

законодавчого та методичного забезпечення бухгалтерського обліку 

забезпечення в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, що, 
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як ми вважаємо, містить певну кількість відкритих питань: недостатня 

прозорість системи реалізації господарської діяльності, неузгодженість 

низки нормативно-правових актів, які в свою чергу впливають на 

структуру облікової політики, на правила внутрішньогосподарської 

діяльності СОК та на організацію облікового процесу взагалі відповідно 

до норм правового поля. 
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Соціально-економічні процеси, що здійснюються  на сільських 

територіях відображають рівень життя сільського населення, вказують на 
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незадовільний стан соціального розвитку сільських територій, для яких на 

даний час характерні глибока демографічна криза, відсутність робочих 

місць, безробіття, брак мотивації до праці, міграція трудових ресурсів, 

занепад соціальної інфраструктури та «вимирання» населених пунктів. 

Важливим також є і те,  що даром від громад забираются природні  

ресурси  які згідно ст. 13  Конституції України є у власності Українського 

народу (земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 

об'єктами права власності Українського народу)[2]. 

Природні багатства сільських територій використовуються тільки для 

збагачення олігархів. 

Сьогодні ситуація в селі залишається критичною. Існують великі 

відмінності між умовами проживання в селі та місті. Соціальна 

інфраструктура в селах є  на дуже низькому рівні в порівнянні з  містом. В 

часи становлення СРСР, а також за 26 років так званої незалежності 

України  індустріальний розвиток в селах був відсутній.  

В даний час розвитку інноваційних технологій,  науково-технічного 

прогресу умови праці та проживання в сільських населених пунктах 

повинні кардинально змінитись.  

Без подолання негативних тенденцій в розвитку сільських територій, 

де проживає 31,9 % населення України, наша держава не зможе 

ефективно конкурувати з економічними системами інших розвинених 

країн, в яких рівень життя сільського та міського населення максимально 

зближені. Диференціація рівнів життя сільського та міського населення в 

Україні загрожує відпливом найбільш активної та працездатної частини 

сільського населення до міст, активізує зовнішню трудову міграцію, що 

робить занепад сільських територій самовідтворюваним процесом. 

Сучасна стратегія розвитку сільських територій України як складова 

економічної політики держави потребує використання інноваційних 

підходів, забезпечення можливості ефективного розвитку економічних 

відносин. Інноваційна модель розвитку сільських територій в умовах 

сучасності може принести певний економічний ефект завдяки системній 

модернізації державного управління щодо розвитку сільських територій.  

Моделлю майбутнього суспільства є соціополіс, в якому буде 

сформована модель руху на випередження, яка б поєднувала управлінські 

можливості, разом з інноваційними можливостями, втіленими в розвиток 

територіальних громад. Цей рух орієнтований на сучасні європейські 

тенденції, коли розмиваються межі національних держав, а суспільна 

організація все одно повинна зберігатися, принаймні, за рахунок, 
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самоуправління. Зараз назріває чергова, третя, муніципальна революція, 

коли все більше і більше функцій передається на рівень територіальних 

громад. 

Одним з механізмів реалізації соціально–економічної політики у 

регіонах є її нормативно–правове забезпечення, яке дасть можливість 

мати у власності і розпоряджатись наявними територіальними  ресурсами  

для розвитку громад, поповнювати місцевий бюджет. 

Місцеве самоврядування може бути ефективним лише при 

достатньому фінансовому забезпеченні. Для цього  необхідно передати у 

відання громад всі бюджетні кошти, за винятком тих фінансів, які 

необхідні для функціонування центрального уряду та виконання 

загальнодержавних функцій. 

Основною передумовою ефективного розвитку сільських територій є 

об‘єднання територіальних громад, а це в свою чергу означає об‘єднання 

територій населених пунктів та ресурсів, зокрема фінансових. Потрібно 

провести децентралізацію бюджетних фінансів і більше свободи передати 

на  місця – це і основа створення об‘єднаних територіальних громад. 

Можна визначити такі переваги об‘єднання територіальних громад: 

1) значне покращення  управління громади, адже з більшим 

населенням та територією буде більше кандидатів на посаду голови та 

депутатів місцевої ради, штатна структура буде більш ефективною;  

2) фінансова сторона - завдяки новій бюджетній політиці об‘єднані 

громади отримують додаткові фінансові ресурси через механізм переходу 

бюджету на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом та весь 

перелік видаткових повноважень, які визначено статтями 89, 91 

Бюджетного кодексу України. Зокрема, об‘єднана територіальна громада 

отримає такі фінансові ресурси: 60% податку на доходи фізичних осіб; 5% 

акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; податок на прибуток 

підприємств та фінансових установ комунальної власності; податок на 

майно (нерухомість, земля, транспорт); єдиний податок; 25% екологічного 

податку; трансферти з державного бюджету (базова дотація, освітня та  

медична субвенції). Крім того, за об‘єднаною громадою залишаються такі 

джерела, як раніше закріплені місцеві податки і збори [1]. Також 

об‘єднана територіальна громада може розраховувати на додаткову 

державну фінансову підтримку за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток, 

субвенції на підтримку інфраструктурних проектів. 
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3) більш ефективне управління, наявність планів розвитку, прозорість 

рішень зроблять громади привабливими для інвесторів, що забезпечить 

економічний розвиток та нові робочі місця.  

Подальша успішна реалізація реформи територіальної організації 

влади та місцевого самоврядування стане дієвим фактором стабілізації 

соціально-економічної ситуації та подолання суперечностей між різними 

рівнями влади. 

Отже, на середньострокову перспективу розглядаються  завдання, що 

полягають у завершенні формування спроможних територіальних громад 

на всій території країни, посиленні інституційної та ресурсної 

спроможності громад, підвищенні ефективності використання бюджетних 

коштів на всіх рівнях управління, запровадженні стратегічного 

планування розвитку ОТГ, розбудові інфраструктури громад, підвищенні 

якості надання  публічних послуг населенню.  
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ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інформація про витрати і доходи підприємства є дуже важливою, 

різносторонньою й швидкоплинною. За значенням для її користувачів 

вона займає місце поряд з інформацією про активи, зобов'язання та 
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капітал підприємства. 

Облік витрат і доходів  у ринкових умовах набуває стратегічного 

значення для підприємства. Сьогодні на кожному підприємстві на перше 

місце ставиться саме результат його діяльності – прибуток чи збиток. 

Достовірно оцінити результат діяльності підприємства можливо лише за 

даними бухгалтерського обліку. Саме від повноти та достовірності 

отриманої керівництвом інформації залежить адекватність прийнятих ним 

в тій чи іншій ситуації рішень. Тому керівництво підприємств висуває 

жорстокі вимоги щодо якості організації та веденя обліку фінансових 

результатів [1]. 

Сьогодні в обліку фінансових результатів існує багато протиріч. Це 

стосується, насамперед, доходів та витрат, які формують фінансових 

результат діяльності підприємства. Уведення національних облікових 

стандартів призвело до виникнення багатьох питань стосовно їх 

практичного використання. 

Аналізуючи дослідження вітчизняних авторів та вчених щодо 

проблемних питань пов‘язаних з обліком реалізації товарів, робіт, послуг  

необхідні пропозиції до цих проблем потребують подальшого 

удосконалення. Мета і завдання удосконалення обліку доходіві витат були 

об‘єктом дослідження багатьох вчених і науковців. Найбільш цікавими 

для вирішення проблемних питань можна назвати ідеї наступних авторів: 

Білухи М., Бутинець Ф., Веріга Ю., Дерій В., Маренич Т., Ткаченко Н., 

Якубенко С. та інших 

Основною проблемою обліку витрат  і доходів підприємства в Україні 

є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку [5]. 

Найбільший відсоток витрат, що залишається поза обліком, належать 

до витрат на оплату праці. Джерелом коштів для покриття такої заробітної 

плати виступають «тіньові доходи», які виникають за рахунок вартості не 

облікованої реалізованої продукції [4]. 

Наступною проблемою обліку витрат і доходів підприємства є 

проблема створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і 

нормативів для обліку та контролю за витратами й доходами 

підприємства [5]. Адже вітчизняна продукція характеризується значною 

матеріаломісткістю порівняно з закордонною. Це пояснюється тим, що 

величезна частка матеріалів, що списується на витрати підприємств, 

насправді розкрадається чи використовується на виготовлення тіньової 

продукції, яку підприємство ніяк не відображує в обліку і за яку не 

платить жодних податків. Нормативна база України є безнадійно 

застарілою. Створення нової нормативної бази допоможе навести лад в 

обліку витрат підприємства і не дасть можливості їх завищувати. 
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Розробка і запровадження даної бази стане запорукою елементарної 

дисципліни та порядку на підприємстві, зменшить суми непродуктивних 

витрат та доходів, які не обліковані [3].  

Ще однією важливою проблемою обліку витрат і доходів підприємства 

є проблема рівня відповідальності обліково-контрольної системи 

підприємства шодо його витрат і доходів чинному законодавству з обліку 

та контролю й меті та завданням самого підприємства [2]. 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення 

полягає в тому, наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними 

матеріально-технічними засобами і який рівень організації та 

ефективності ведення первинних документів, облікових і який рівень 

організації та ефективності ведення первинного та зведеного обліку, 

внутрішньо фірмового контролю, формування звітної інформації [5]. 

Гостро постає проблема постійних розбіжностей, що існують між 

податковим та бухгалтерським обліком витрат і доходів. Цей недолік 

призводить до виникнення подвійного обліку доходів і витрат і потребує 

як найшвидшого усунення шляхом удосконалення чинного законодавства 

України з цих питань [3]. 

Виходячи з вище перелічених проблем можна запропонувати такі 

шляхи вдосконалення обліку витрат і доходів підприємства [1]: 

– визначити концептуальні напрямки комп‘ютеризації (розробки 

програмного забезпечення) обліку витрат і доходів підприємства, що б 

унеможливлювало їх приховування; 

– для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно 

завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: 

порівнянності, однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й 

доречності; 

– створення єдиної загальнодержавної (міжгалузевої) бази норм і 

нормативів для обліку і контролю за доходами та витратами підприємств. 

Ця інформаційна база дуже необхідна, тому що як показують статистичні 

дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції значно вища ніж у країнах 

Заходу. Це свідчить про те, що в Україні велика частка списаних витрат 

на виробництво розкрадається або використовується на виробництво 

тіньової продукції. 

Отже, сучасний стан обліку доходів і витрат на підприємствах України 

потребує використання нових шляхів та методів у вирішенні широкого 

кола проблем. Приділення уваги проблемам обліку витрат і доходів як 

джерела формування результатів діяльності суб‘єктів господарювання 

дозволить вчасно виявити перспективні шляхи розвитку підприємств. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки 

набуває особливого значення у сучасній світовій економіці. В період 

світової економічної кризи конкурентоспроможними є підприємства та 

галузі, що активно впроваджують та використовують інноваційні 

технології. Водночас, Україна продовжує розвиватися як країна з високою 

часткою сировинних галузей промисловості, а інноваційний розвиток не є 

однією з головних ознак зростання національної економіки. Позитивні 

тенденції, хоча й спостерігалися протягом кількох останніх років, носили 

нестійкий характер та були позбавлені чітких довгострокових стимулів 

для інноваційної діяльності [1, с. 905].  

Формування інформації про інноваційну діяльність суб‘єкта 

господарювання повинна забезпечити система обліку. Однак, сьогодні 

інформація про доходи, витрати, собівартість продукції та фінансові 

результати інноваційної діяльності не відображаються в 
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систематизованому вигляді. Відсутні чіткі підходи до узагальнення 

інформації про інноваційні процеси в реєстрах аналітичного обліку та 

внутрішній звітності, які б надавали відповідну інформацію для потреб 

управління. Таким чином, формування належної системи обліково-

аналітичного забезпечення інноваційної діяльності підприємства набуває 

важливого значення [1, с. 905]. 

Інноваційна діяльність безпосередньо пов‘язана з операційною 

діяльністю суб‘єкта господарювання, тому має свої особливості 

відображення в системі бухгалтерського обліку. При цьому варто 

констатувати такий момент, як розпорошеність інформації щодо окремих 

витрат на інноваційні процеси підприємства, що унеможливлює адекватне 

відображення відповідної інформації.  

Так, О.В. Кантаєва визначає метою бухгалтерського обліку 

інноваційної діяльності створення інформаційної бази для управління 

процесами розробки, впровадження і реалізації інновацій на підприємстві 

[3]. 

Інформація про доходи та витрати інноваційної діяльності повинна 

відображатися в обліку в систематизованому вигляді. Необхідно створити 

єдину систему облікових регістрів і бухгалтерських рахунків для 

відображення результатів інноваційної діяльності; розробити методичні 

рекомендації обліково-аналітичного забезпечення в сфері інновацій. В 

аграрних підприємствах необхідно створити облікову модель надання 

інформації, яка б надавала своєчасну та достовірну інформацію для 

проведення економічного аналізу інноваційної діяльності.  

Для формування інноваційних програм в аграрній сфері слід 

удосконалювати обліково-аналітичне забезпечення, що забезпечить 

створення сприятливих умов для практичної реалізації інноваційного 

розвитку сільського господарства. Інформаційні системи бухгалтерського 

обліку сприятимуть формуванню самостійності й фінансової 

спроможності при впровадженні сільськогосподарських інновацій на 

місцевому рівні, відтворенню економічного потенціалу країни та 

подоланню деформуючих тенденцій у галузевому та регіональному 

розвитку країни, створенню конкурентоздатної продукції [1, с. 906]. 

Для уникнення розпорошеності витрат інноваційної діяльності в 

системі рахунків бухгалтерського обліку та їх систематизації доцільно 

буде використовувати транзитний рахунок 99, який сьогодні не є задіяним 

в діючому Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов‘язань та господарських операцій. Назва рахунка 99 «Витрати 

інноваційної діяльності» буде повністю відповідати специфіці цієї 

категорії витрат. За дебетом рахунка 99 протягом досліджуваного періоду 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 248 

 

буде відображатися накопичення інноваційних витрат суб‘єкта 

господарювання, а за кредитом – списання 1, с. 907. 

Субрахунки до цього рахунка відкриватимуться, виходячи зі 

специфіки об‘єктів інноваційної діяльності, а саме:  

– 991 «Витрати на інноваційні програми і проекти»;  

– 992 «Витрати на нові знання та інтелектуальні продукти»; 

– 993 «Витрати на виробниче обладнання та процеси»;  

– 994 «Витрати інфраструктури виробництва і підприємництва»;  

– 995 «Витрати на організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного характеру для поліпшення якості 

виробництва і соціальної сфери»;  

– 996 «Витрати на сировинні ресурси, засоби їх видобування і 

переробки»; 

– 997 «Витрати на товарну продукцію»;  

– 998 «Витрати на формування споживчого ринку і збуту товарної 

продукції» 1, с. 907. 

Деталізація обліку в розрізі визначених субрахунків допоможе 

накопичувати витрати інноваційної діяльності в розрізі її видів на рівні 

суб‘єкта господарювання [2]. 

Використання запропонованої методики обліку має сприяти 

максимальній систематизації інформації про інноваційні витрати 

підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Використання запропонованих підходів обліку витрат інноваційної 

діяльності вимагає додаткового регулювання на рівні підприємства: – 

внесення змін в Наказ про облікову політику підприємства, а саме в 

частину формування інформації про об‘єкти інноваційноїї діяльності та 

методику їх обліку. 

Для належного інформаційного забезпечення інноваційної діяльності 

підприємства суттєва роль відводиться методиці обліку витрат 

інноваційної діяльності з використанням однойменного транзитного 

рахунка 99 для систематизації та накопичення даних про інноваційні 

процеси на підприємстві. Уточнення облікової інформації щодо 

інноваційної діяльності в галузевому розрізі має на меті створення 

сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності підприємств 

АПК.  

Отже, впровадження дієвих підходів до вирішення зазначених 

облікових проблем сприятиме інноваційному розвитку підприємства і 

держави. 
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ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Галузь рослинництва є переважаючим виробничим напрямком 

діяльності аграрних підприємств, тому обчислення собівартості є вкрай 

важливим для аналізу ефективності виробництва та прийняття рішень 

щодо оптимізації витрат. Здійснюючи свою діяльність кожне 

підприємство намагається максимізувати свій прибуток. Собівартість 

продукції є вирішальним чинником, який впливає на прибуток та 

показники рентабельності. 

Собівартість продукції – це грошове вираження витрат матеріально-

технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв‘язку з підготовкою, 

організацією, веденням виробництва та реалізацією продукції, тобто 

комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів 

підприємства, а отже, і рівень техніки, технології, а також організації 

виробництва [3].  

Собівартість вказує на доцільність вкладення коштів у виробництво 

продукції, на їх економію чи перевитрати. Якщо підприємство інтенсивно 

використовує виробничі ресурси, успішно удосконалює техніку, 

технологію і організацію виробництва то собівартість виробленої 
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продукції стає нижчою. 

Обчислення фактичної собівартості продукції рослинництва – це 

заключний етап облікової роботи за рік. Воно проводиться в кінці року 

після запису всіх господарських операцій і виведення кінцевого сальдо на 

31 грудня по всіх синтетичних і аналітичних рахунках. 

Для обліку витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської 

продукції, яка має свої особливості, на практиці застосовуються такі 

методи обліку витрат і визначення собівартості продукції, як: позамовний, 

попередільний і нормативний. Разом з тим, використовуються й методи 

калькулювання, а саме:  

– метод прямого віднесення витрат на об‘єкти обліку (простий метод 
обліку витрат), при якому витрати списуються прямо на об‘єкти обліку, а 

потім на підставі облікових даних обчислюється собівартість продукції;  

– вилучення із загальної суми витрат побічної продукції, вираженої в 
грошовій формі; 

– розподіл витрат між видами продукції пропорційно кількісному 
значенню однієї з головних ознак спільної для всіх видів одержаної 

продукції; 

– коефіцієнтний метод; 
– пропорційний метод;  
– комбінований. 
Для галузі рослинництва, де порівняно стабільний процес 

виробництва, на наш погляд, найбільш доцільним є нормативний метод 

обліку, в основі якого лежить нормативна собівартість, що найбільш 

точно враховує зміни, які відбуваються у процесі виробництва і дає 

можливість проводити оперативний аналіз та приймати стратегічні 

управлінські рішення. 

При обчисленні собівартості продукції зернових культур слід звернути 

увагу на те, що є високорослі і низькорослі сорти зернових культур, тому 

необхідно пам‘ятати про винос поживних речовин. У високорослих сортів 

стебла виносять більше поживних речовин з ґрунту, ніж у низькорослих. 

Отже відносити вартість добрив лише на зерно неправильно, їх необхідно 

розподіляти між зерном і соломою. 

В основу розподілу витрат по забезпеченню росту зернових культур 

необхідно покласти співвідношення виносу поживних речовин, 

установлені агрономічною наукою, наприклад, щодо озимої пшениці для 

високорослих сортів 1:1,5 (1-зерно; 1,5-солома), низькорослих - 1: 0,75 (1- 

зерно; 0,75- солома). Щодо інших зернових культур, то доцільно 

використовувати співвідношення виносу поживних речовин, установлені 

агрономічною наукою. Для цього необхідно на окремому аналітичному 
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рахунку відображати початкову вартість, витрати на збирання, 

транспортування, скиртування тощо та фактичну вартість соломи. Це 

дозволить враховувати первісну вартість соломи і розраховувати реальну 

собівартість основної продукції. 

Розрахунки по визначенню собівартості продукції рослинництва 

здійснюється у такій послідовності: 

1. Уточнюють правильність запису господарських операцій на рахунку 

231 протягом року і правильність визначеного сальдо на 31 грудня. 

3. Розраховують суму витрат і виходу продукції рослинництва на 

субрахунку 2311, 2312 тощо, нагромаджені протягом року. 

3. Проводиться перевірка, чи правильно списано на зернові культури 

витрати минулого року: по оранці зябу, внесенню добрив і т. д. 

4. Розподіляються і списуються на окремі види зернових культур з 

рахунку 91 затрати на утримання машинно-тракторного парку. 

5. Розподіляються і списуються на окремі види культур з рахунку 91 

затрати на утримання комбайнів. 

6. Розподіляються і списуються з рахунку 91 витрати на утримання 

сівалок використаних для посіву окремих видів культур. 

7. Розподіляються і списуються з рахунку 91 на окремі види зернових 

культур загально бригадні і загальновиробничі витрати рослинництва. 

8. Обчислюється фактична собівартість зернових культур. 

Оцінка продукції за плановою собівартістю, яка була використана 

протягом року, коригується до рівня фактичної собівартості. Якщо 

планова собівартість перевищує рівень фактичних витрат, то коригування 

проводиться через застосування методу «червоне сторно».  

А якщо сума фактичної собівартості (фактичних витрат) перевищує 

суму планової, то робиться кореспонденція в сумі різниці шляхом 

проведення звичайного запису.  

На формування собівартості сільськогосподарської продукції 

впливають багато факторів, зокрема співвідношення темпів змін обсягів 

виробництва поточних витрат на продукцію, які визначають її рівень і 

тенденції [4]. Безпосередньо на витрати виробництва та собівартість 

готової продукції також впливають:  

- сезонність виробництва;  

- природно-кліматичні умови;  

- земля – як основний засіб виробництва;  

- основа галузі – біологічні активи рослинництва і тваринництва;  

- тривалість операційного циклу;  

- нерівномірний вихід продукції при рівномірних витратах;  

- різні калькуляційні одиниці. 
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Собівартість продукції рослинництва формується з різних за 

економічним змістом статей витрат, які характеризують її структуру. 

Витрати в рослинництві обліковують за статтями, які включають витрати 

на:  

1) на оплату праці;  

2) відрахування на соціальні заходи;  

3) насіння і посадковий матеріал;  

4) добрива;  

5) засоби захисту рослин;  

6) роботи та послуги;  

7) витрати на утримання основних засобів;  

8) інші витрати;  

9) витрати на організацію виробництва й управління.  

Склад витрат, які включаються у собівартість, є незмінними, але якщо 

повинні бути повніше відображенні у собівартості дійсні витрати на 

виробництво продукції рослинництва, то їх перелік може змінюватися. 

Структура витрат залежить від виробничої спеціалізації, особливості 

сільськогосподарського виробництва та рівня устаткування і організації 

виробництва. 

На законодавчо-нормативному рівні облік витрат виробництва на 

сільськогосподарських підприємствах регламентується  Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО 16 

«Витрати» та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств № 132 від 18.05.2001 р. 

Згідно з п. 17 П(С)БО 30 усі витрати, пов'язані з перетвореннями 

біологічних активів (у нашому випадку – сівбою зернових), визнаються 

витратами основної діяльності та обліковуються відповідно до норм 

П(С)БО 16.  

Отже, до складу виробничої собівартості за основною 

сільгоспдіяльністю включаються (п. 11 П(С)БО 16, п. 7.2 

Методрекомендацій № 1315) [3]: прямі матеріальні витрати: вартість 

насіння і садівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, палива 

тощо; прямі витрати на оплату праці: основна і додаткова зарплата 

працівників; інші прямі витрати: відрахування на соціальні заходи, 

амортизація необоротних активів, плата за оренду земельних і майнових 

паїв тощо; загальновиробничі витрати (далі – ЗВВ): оплата праці 

працівників апарату управління виробництвом, амортизація і витрати на 

утримання основних засобів загальновиробничого призначення, витрати 

на охорону праці тощо.  
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Завважимо, що ЗВВ діляться на змінні та постійні. Перелік і склад 

таких ЗВВ кожне підприємство визначає самостійно, керуючись п. 16 

П(С)БО 16. Проте, як відомо, сільгоспвиробництво відрізняється від 

інших виробництв сезонним характером і деякою мірою залежить від 

природних чинників. Тому витрати на обслуговування й управління 

виробництвом у рослинництві протягом календарного року формуються 

нерівномірно. Отже, визначити нормальну потужність і розділити ЗВВ на 

постійні та змінні в сільському господарстві теоретично і методично 

вельми складно. Через це більшість сільгосппідприємств усі суми ЗВВ 

вважають змінними. До того ж п. 2.21 Методрекомендацій № 132 

дозволяє їм не здійснювати такий розподіл . 
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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ, ПРОБЛЕМИ  ФОРМУВАННЯ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

 

Однією з важливих складових ефективної діяльності будь-якої 

організації незалежно від форми її власності та виду діяльності є 

адекватне, своєчасне, впорядковане інформаційне забезпечення. Відомо, 

що більш ніж 80 % інформації на підприємстві формується на основі 

облікових даних. Тому якісне інформаційне забезпечення функціонування 

підприємства значною мірою залежить від правильно організованого 

ведення бухгалтерського обліку.  

Сьогодні для функціонування і розвитку підприємств і виробництва в 

Україні дедалі зростають характерні вимоги притаманні ринку - 

конкурентоспроможність виробництва, оперативність, своєчасність і 

ризик прийнятих рішень. Досвід зарубіжних країн з розвиненими 

ринковими відносинами свідчить про те, що важливою складовою 

загального механізму управління господарською діяльністю підприємств, 

фінансово-промислових об‘єднань є вдало вибрана підприємством 

облікова політика.  

На формування облікової політики на підприємстві впливає ряд 

факторів: форма власності (зобов‘язання складати звітність  та вести 

бухгалтерський облік до вимог міжнародних стандартів); вид діяльності 

(мають бути висвітленні тільки ти елементи облікової політики, які 

відповідають певному підприємству); організаційна структура управління 

(наявність консолідованої фінансової звітності); масштаби діяльності, 

наявність дочірніх підприємств та відособлених підрозділів; форми 

розрахунків  з покупцями та постачальниками (впливають на величину 

прибутку); система оподаткування; автоматизована система ( впливає на 

форму ведення обліку)[1]. 

Відповідно до призначення, основною метою облікової політики на 

підприємстві є формування: 

- повної об‘єктивної та достовірної інформації, що максимально 

адекватно розкриває його діяльність для зацікавлених осіб; 

- правил використання прийомів первинного обліку; 

- положень з обліку майна, зобов‘язань, основних засобів, фінансових 

інвестицій, запасів; 
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- обліку витрат та обчислення собівартості продукції і обсягів 

незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів і джерел 

забезпечення наступних витрат, доходів від продажу продукції, робіт, 

послуг та ін. [4]. 

Аналіз практики формування та застосування облікової політики на 

підприємствах дозволив встановити нам, що сьогодні процесу її 

формування приділяється недостатня увага як з сторони працівників 

обліково – фінансових служб, так і з сторони власників та адміністрації 

підприємства. Тому, в останній час питання документального оформлення 

облікової політики на підприємстві набули актуального значення. 

Для того, щоб підприємства ефективно використовували облікову 

політику в своїй діяльності необхідно внести корективи в нормативно-

правову базу: узгодити вимоги окремих нормативних документів; 

докладніше розкрити в нормативних документах сутність, особливості 

застосування, переваги та недоліки окремих елементів облікової політики; 

приділяти значну увагу використанню автоматизованого обліку, графікам 

документообігу, посадовим інструкціям; встановити жорсткі вимоги до 

змісту, порядку складання та затвердження, строків і порядку внесення 

змін до Наказу про облікову політику. 

Створення облікової політики на підприємстві – трудомісткий та 

відповідальний процес, оскільки підприємство не однин рік працюватиме 

і відображатиме свої активи і зобов`язання згідно з розробленою ним 

обліковою політикою. Це вимагає більш зваженого підходу до її розробки. 

Однак, сьогодні дедалі частіше спостерігається формальний підхід, що 

зводиться до складання фінансової звітності відповідно до загальних 

вимог ПСБО та зовнішніх користувачів. На таку ситуацію впливають як 

відсутність достатнього практичного досвіду управління в ринкових 

умовах, так і недостатнє законодавче врегулювання цього питання [3].  

Підприємством може бути визначений один із двох варіантів 

складання облікової політики: 

 - відобразити окремі питання по кожному податку, який сплачується 

підприємством, у відповідних розділах єдиного наказу про облікову 

податкову політику; 

- скласти для кожного податку свою окрему облікову політику і 

затвердити їх як додатки до наказу про облікову політику для цілей 

оподаткування. 

      На нашу думку, до основних проблем які виникають при 

формуванні облікової політики підприємства в Україні, можна віднести: 

- чинне бухгалтерське та податкове законодавство, на якому 

ґрунтується принципи, прийоми та методи бухгалтерського обліку, 
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недосконале в багатьох питаннях; 

- при формуванні облікової політики підприємства керівниками та 

бухгалтерами присутній фактор ризику, оскільки рішення приймається 

під дією суб‘єктивного судження; 

 - неможливість через механізм облікової політики підприємства 

вирішувати питання, які безпосередньо не входять до їх компетенції та 

врегульовані нормативними документами. 

     Більш того, облікова політика є важливим і невід‘ємним елементом 

системи внутрішнього контролю підприємства за підготовкою фінансової 

та податкової звітності, без здійснення якого не вдасться створити 

ефективний бізнес. 

     Ми вважаємо, що для кожного підприємства слід виділити три 

складові частини Наказу про облікову політику, а саме: 

 1) методологічну, що містить положення, які регулюють методологію 

ведення бухгалтерського обліку; 

 2) методичну, що повинна складатися із методів ведення 

бухгалтерського обліку, які описують порядок відображення фінансово – 

господарських операцій; 

3) організаційну, яка описує організацію системи бухгалтерського 

обліку. 

Також важливою проблемою є відсутність єдиного нормативного 

документу стосовно облікової політики підприємства. Так, окремі 

питання облікової політики регулюються Законом України "Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"[2], Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової 

звітності", Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 

"Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах",  Листом Міністерства 

фінансів України "Про облікову політику". Враховуючи політику України 

щодо вдосконалення методології та організації обліку підприємств, 

доцільним було б затвердження окремого Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємств". 

Для того, щоб облікова політика була ефективною, процесу її 

визначення має передувати такі етапи: аналіз досягнутого фінансового 

стану організації;  формулювання її основних тактичних цілей;  аналіз 

змін у нормативно-законодавчій базі;  виявлення основних проблемних 

питань у бухгалтерському обліку, що пов‘язані з неврегульованістю 

законодавства за окремими питаннями, та розробка шляхів недопущення 

порушень[4]. 

На думку працівників облікових служб створення облікової політики 

на підприємстві - дуже трудомісткий і відповідальний процес. Адже 
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підприємству не один рік доведеться працювати і враховувати свої активи 

і зобов‘язання згідно з розробленою ними обліковою політикою. Це 

вимагає від підприємства більш зваженого підходу до розробки облікової 

політики, яка відповідає специфіці його роботи.  

Однак на сьогодні дійсно дедалі частіше спостерігається формальний 

підхід до формування облікової політики, який зводиться тільки до 

складання фінансової звітності відповідно до загальних вимог П(С)БО та 

зовнішніх користувачів. На таку ситуацію впливають як відсутність 

достатнього практичного досвіду управління в ринкових умовах, так і 

недостатнє законодавче врегулювання цього питання, а також недостатнє 

вивчення з боку науковців цієї проблеми.  

Правильно розроблена облікова політика, яка дотримується всіх 

необхідних умов і можливостей ведення господарської діяльності, 

повинна забезпечувати: повноту відображення у фінансовій звітності всіх 

фактів господарського життя; активів, власного капіталу та зобов‘язань 

виходячи не тільки з їх правової форми, але й з їх економічного значення; 

тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам рахунків 

синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця, а також показників 

фінансової звітності даним синтетичного і аналітичного обліку; 

раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов фінансово-

господарської діяльності і величини підприємства.  

Іншими словами при формуванні облікової політики повинно бути 

передбачено: майнова відокремленість підприємства; безперервність 

діяльності; послідовність застосування обраної облікової політики; 

тимчасова визначеність фактів господарського життя.  

Окрім цього, облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, 

несуперечності, раціональності, доцільності та зіставності.  

Можна виділити такі шляхи вирішення проблем формування облікової 

політики підприємств: 

 1. Перехід України на міжнародні стандарти фінансової звітності, що 

є визначальною умовою євроінтеграції національної економіки.  

2. Концепція бухгалтерського обліку в Україні, сформована на основі 

міжнародних і національних стандартів, може бути представлена як 

багаторівнева структура, до складу якої входять виробничі системи 

(фірми, господарські товариства, підприємства тощо); національно-

господарські галузеві системи, фінансово-промислові системи; 

міжнародні транснаціональні господарські, фінансові та фінансово-

промислові системи.  

Оскільки кожному підприємству властиві свої особливості, то при 

розробці облікової політики необхідно передбачити ті принципи, методи і 
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процедури, які характерні для його діяльності. Причому правила, які 

підприємство розробляє самостійно, не повинні суперечити 

загальноприйнятим вимогам П(С)БО, МСФЗ та іншим нормативним 

документам з регулювання бухгалтерського обліку.  

3. Після відмови держави від жорсткої регламентації в обліку і 

впровадження в господарську практику П(С)БО у підприємств з‘явилися 

альтернативні варіанти організації обліку з багатьох напрямів 

господарської діяльності. Допускається багатоваріантність вирішення 

питань амортизації основних засобів і нематеріальних активів, методів 

оцінки виробничих запасів, обліку витрат на виробництво і 

калькулювання собівартості, порядку формування резервів сумнівних 

боргів тощо. Обраний оптимальний варіант ведення бухгалтерського 

обліку має бути узаконений, тобто знайти відображення в наказі про 

облікову політику підприємства.  

4. Прийняття підприємствами різної політики щодо окремих розділів 

бухгалтерського обліку, яка визначається підходами у виборі складу і 

порядку ведення рахунків, способів оцінки активів і відображенні їх в 

калькуляції витрат тощо, ускладнює завдання зіставності та інтерпретації 

фінансових звітів зовнішніми користувачами та аудиторами. Фінансова 

звітність повинна бути зрозумілою всім зовнішнім користувачам, які 

матимуть змогу порівнювати фінансові звіти не тільки підприємств однієї 

галузі, а й підприємств різних галузей як однієї, так і різних країн. Це 

необхідно для того, щоб порівняти і оцінити фінансовий стан 

підприємств, тенденції змін результатів їх діяльності, та визначити 

напрями розвитку економічних взаємовідносин між виробничими 

системами - фірмами, які б могли стати потенційними діловими 

партнерами на ринку. Зіставність звітів досягається додержанням вимог 

П(С)БО, МСФЗ разом із розкриттям облікової політики підприємства за 

всіма розділами системи обліку. 

5. В умовах вільних, нерегламентованих ринкових відносин, коли 

сфера товарообміну є вкрай нестійкою, успіх підприємства визначається 

знанням потреб ринку і стану зовнішнього середовища, в якому воно діє. 

Особливе місце у цьому процесі відводиться фінансовій звітності, яка є 

кінцевою подією облікової політики і характеризує економічну діяльність 

підприємства у зовнішньому середовищі. За таких умов облікова політика 

має управлінську спрямованість і визначає конкурентоспроможність 

підприємства, його потенціал у діловій співпраці, оцінює ступінь 

гарантованості економічних інтересів самого підприємства і його 

партнерів у фінансових та інших відносинах.  

6. Розвиток ринкових відносин сприяє збільшенню кількості 
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користувачів фінансової інформації. Це пояснюється тим, що кожна 

структура прагне знайти і утримати своє місце на конкретному ринку. 

Пошук пріоритетів і вибір правильної стратегії невід‘ємно пов‘язані із 

коригуванням правил, посиленням одних і послабленням значущості 

інших чинників, що відображується в обліковій політиці підприємства. У 

такому випадку особливої уваги заслуговує важлива складова облікової 

політики - управлінський облік, який забезпечує виявлення, вимірювання, 

збирання, аналіз, підготовку і прийом інформації, необхідної 

управлінському персоналу для розробки бізнес-планів, фінансових 

бюджетів, і сприяє вирішенню поточних та довгострокових економічних 

завдань підприємства. Отже, облікова політика пов‘язана з господарською 

діяльністю виробничих систем і, як правило, спрямована на їх розвиток і 

вдосконалення. Висновки з даного дослідження.  

Отже, облікова політика є важливим інструментом організації 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Вдало, попередньо глибоко 

проаналізована комбінація можливих варіантів облікової політики дає 

змогу підприємству ефективно здійснювати господарську діяльність. 

Формування облікової політики – непростий процес, що вимагає 

наявність організаційних, технічних, кадрових можливостей; він не 

закінчується після затвердження наказу про облікову політику, а 

продовжується до моменту припинення діяльності підприємства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ВИБОРУ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

В період ринкових реформ в Україні управління фінансово-кредитною 

системою значно ускладнилося і вимагає нових підходів і методів, високої 

кваліфікації фахівців, використання сучасних наукових, інформаційних 

технологій, математичного моделювання та потужної обчислювальної 

техніки. Складність і різноманітність фінансових відносин в умовах 

ринку, посилення конкуренції вимагають високоефективного управління 

фінансово-банківською діяльністю з використанням світового досвіду, 

сучасних методів моніторингу, аналізу та прогнозування.  

Завданням фінансового менеджменту в комерційних банках є 

здійснення цілеспрямованого впливу на банківські операції шляхом 

науково-обгрунтованого процесу управління фінансовими потоками на 

основі фінансового і економічного аналізу, бухгалтерського обліку, 

фінансової математики, економіко-математичного моделювання, новітніх 

інформаційних технологій. 

Одним із важливих шляхів формування прибутків комерційного банку 

є здійснення інвестиційної діяльності з цінними паперами. Основними 

завданнями інвестиційної політики є досягнення високих темпів 

зростання капіталу і поточних доходів, мінімізації інвестиційних ризиків, 

забезпечення ліквідності інвестицій. Одним із видів ризику є ринковий 

ризик, який визначає можливі збитки та непередбачені витрати від змін 

ринкової вартості цінних паперів, зміни ступеня їх ліквідності. На 

котирування цінних паперів впливає ріст відсоткових ставок, зміна 

прибутковості та фінансового стану компаній-емітентів, інфляційні 

процеси. 

Банки постійно перебувають в стані компромісу між ризиком і 

дохідністю. Збільшення рівня очікуваної дохідності цінних паперів 

одночасно збільшує ризик недоотримання цього доходу. В усіх випадках 

виникає потреба у визначенні і оцінці ступеня ризику. Для такої оцінки 

застосовують статистичні методи визначення ймовірності виникнення 

того чи іншого ризику. Знаючи і оцінивши величину можливого ризику, 

можна знайти методи його мінімізації. 

Перераховані проблеми визначають актуальність досліджень в 
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постановці задач по ефективному формуванні оптимального портфеля 

цінних паперів, застосуванні математичних методів моделювання 

ринкових ризиків та пошуку способів його мінімізації. 

Математичні моделі, що дозволяють  визначити найкращий набір 

цінних паперів, які забезпечують очікуваний прибуток і мінімальний 

ризик шляхом оптимізації, розглядаються у багатьох публікаціях 

вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Метою даного дослідження є створення математичної моделі 

оптимізації портфеля цінних паперів, запропонування ефективних методів 

реалізації цієї моделі на прикладі дослідження ринку цінних паперів 

енергетичного ринку України, побудова ефективних методів підготовки 

вхідної інформації для реалізації моделі на основі застосування методів 

статистичного прогнозування. Створено та реалізовано комп‘ютерну 

модель задачі з використанням табличного процесора. 

На фінансовому ринку перебуває велика кількість цінних паперів із 

різним ступенем доходу і різним ризиком, тому банки перебувають перед 

постійним вибором. Виникає запитання: при яких умовах виникає попит 

на той чи інший цінний папір? Який зв‘язок між попитом на конкретний 

фінансовий актив і зв‘язаними з ним ризиком і очікуваним доходом? 

Сучасна теорія вибору портфеля дає відповіді на ці запитання [1,2].  

Вважається, що більшість інвесторів не схильні до ризиків, тобто 

прагнуть не лише максимізувати очікувану дохідність, але і зменшити 

ризик. Портфельна теорія стверджує, що власник повинен турбуватися 

про характеристику портфеля в цілому, а не про який-небудь цінний папір 

окремо. Актив, який сам по собі ризикований, може бути абсолютно 

надійним в портфелі з іншими активами, які компенсують його ризик. По 

цій причині можемо стверджувати, що банк – тримач цінних паперів 

повинен цікавитися двома основними показниками портфеля: очікуваним 

доходом і ризиком. 

Теорія вибору оптимального портфеля вперше була запропонована 

Гаррі Марковіцем [3]. Основним твердженням є те, що агенти стараються 

досягнути деякого оптимального співвідношення між ризиком і 

дохідністю портфеля, яке досягається за рахунок диверсифікації, тобто 

поміщення в портфель певної кількості різних фінансових активів. 

Припустимо, що на фінансовому ринку пропонується n видів цінних 

паперів, з яких можна сформувати портфель. Кожний з них 

характеризується фактичними питомими доходами Е1, Е2, ..., Еn , які  є 

випадковими величинами, і відповідними очікуваними доходами u1, u2, …,  

un , які є математичними сподіваннями цих випадкових величин.   

Якщо інвестор розподілив кошти частками  
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 для придбання різних цінних паперів, то дохід портфеля є випадковою 

величиною Ер і визначається співвідношенням 
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Очікуваний дохід всього портфеля визначається як математичне 

сподівання Ер і з (1) 

 

1 1 1

n n n

p i i i i i i

i i i

M( E ) M( x E ) x M( E ) x u
  

     .(2) 

Отже, в процесі  дослідження запропоновано  ефективні методи 

реалізації цієї моделі на прикладі дослідження ринку цінних паперів 

енергетичних компаній України, реалізовано комп‘ютерну модель задачі з 

використанням табличного процесора. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТИ В 

УКРАЇНІ 
 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, зростання темпів 

глобалізації економіки в країні призвели до популяризації використання 

криптовалюти як особливої форми розрахунку. На початку 2016 року 

Приватбанк надав можливість купівлі та продажу найбільш поширеної 

криптовалюти – біткоїна. Доцільно відмітити, що саме на початку 2017 

року в Україні перебувала затяжна економічна та геополітична криза, 

зростала інфляція та відбулася приватизація Приватбанку. Крім того, в 

грудні 2017 року набрала чинності Постанова НБУ № 148 ―Про 

затвердження Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні‖. При цьому граничні суми розрахунків готівкою 

залишилися такими: між підприємствами (підприємцями) протягом 

одного дня за одним або кількома платіжними документами – в розмірі 10 

000 гривень; між підприємством (підприємцем) та фізичною особою 

протягом одного дня – в розмірі 50 000 гривень.  

Країни з високо розвиненою економікою зменшують рівень 

використання готівкових коштів в обігу, це сприяє прискоренню 

здійснення всіх господарських операції, а також банківських. Окрім того 

ці зміни призводять до підвищення рівня економіки, стимулює розвиток 

сервісного та технологічного обслуговування, суттєво підвищує рівень 

прозорості. Проте вагомою складовою щодо впливу використання 

криптовалюти стала нестабільна політична напруженість, використання 

готівкових коштів за межами банківських та інших фінансових установ, 

суттєве посилення девальвації на гривню. Саме ці зміни призвели до 

пошуку альтернативного еквівалента для здійснення взаєморозрахунків. 

Пріоритетні напрямки розвитку фінансового ринку в Україні, 

визначені Національним банком України, забезпечують розвиток 

безготівкових розрахунків. Впровадження нових Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та звітності в Україні є 

багатогранним та проводиться багатьма авторами. Також питання 

щодо фінансового обліку електронних грошей розглядалося такими 

авторами як: Бутинець Ф.Ф., Голов С.В., Дорош Н.І., Молот Т.В. та 

інші. Значний внесок у дослідженні криптовалюти як особливого виду 
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електронних грошей Блейк Д., Брігмен Е., Велш Г. та інші. В Україні 

питанням щодо фінансового забезпечення ведення бухгалтерського обліку 

електронних грошей є неоднозначним і недослідженим. 

Більшість науковці розглядають сутність електронних грошей та 

технічні аспекти їх обліку, однак не досліджено методику фінансового 

обліку криптовалюти. На сьогоднішній день в Україні правовий статус 

криптовалюти залишається невизначеним. Проте це питання активно 

вивчає Національний банк України, досліджуючи закордонний та 

європейський досвід. 

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, власного капіталу та 

зобов‘язань для обліку електронних грошей передбачений рахунок 335 

«Електронні гроші, номіновані в національній валюті», проте думки 

науковці у цьому плані різнобічні. Так  Нефьодов А. пропонує 

відображати їх у складі дебіторської заборгованості на рахунку377 

«Розрахунки з іншими дебіторами»; Легенчук С.Ф. та Королюк Н.М. 

пропонують обліковувати на рахунку 315 «Електронні гроші» [1]. В 

балансі вартість грошей відображається у складі статті «Грошові кошти та 

їх еквіваленти» [2]. 

Криптовалюта – (цифрова валюта) це особливий електронно 

платіжний засіб, курс якого підтримується попитом і пропозицією. Такі 

електронні гроші не регулюються ні однією з платіжних систем країни. 

Основною ознакою криптовалюти є її децентралізація. Вона зосереджена 

в Мережі та не має централізованого управління [3]. 

Фінансовий облік криптовалюти в Україні практично не досліджений. 

Що стосується оподаткування то до фізичної особи, яка отримала дохід 

від цифрової валюти, застосовується стандартна податкова ставка 18%. 

Проте питання досить спірне, адже криптовалюта це не товар. 

Відповідно до зарубіжної практики, в США, Біткойн та інші 

криптовалюти вважаються активом, тому до них застосовуються ті ж самі 

податкові принципи, що і до обліку приватної власності. Європейський 

досвід показує, що криптовалюта не розглядається в якості валюти. 

Платники зобов‘язані вказувати справедливу вартість віртуальної валюти 

для оподаткування, тільки тоді коли вона використовується для оплати 

товарів та послуг. Окрім того ринкова вартість криптовалюти 

визначається на дату придбання у еквіваленті до доларів США для 

оподаткування. За умовами фінансового обліку США була обрана 

стратегія, щодо обліку електронних грошей яка передбачає їх 

відображення в обліковій політиці підприємства. Та в наступних періодах 

криптовалюта має переоцінюватися відповідно до методів оцінки 

нематеріальних активів. Таким чином, важливим аспектом фінансового 
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обліку операції з криптовалюти є відображення її справедливої 

вартості на дату отримання та на дату вибуття такої валюти. 

В Англії стрімкий розвиток системи особливих електронних 

грошей – криптовалюти, призвів до того, до 2020 року впроваджує в 

свою обмінну систему блокчейну, яка передбачає використання в 

розрахунковій системі платежів в режимі реального часу. 

Україна вважається одним із лідерів за кількістю біткойн-

підприємців, адже вони входять в трійку лідерів за якістю та кількістю 

IT-спеціалістів у світі.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» активи – це ресурси, контрольовані 

підприємством в результаті минулих подій використання яких як 

очікується принесе прибуток. Біткойн зберігаються на електронному 

носії (на карточках, на жорсткому диску), вони знаходяться під 

контролем підприємства і є ресурсом який може бути використаний 

для розрахунку з певними контрагентами. Проаналізувавши дану 

інформацію це доводить, що для цілей фінансового обліку 

криптовалюта це актив [2]. 

На сьогоднішній день використання криптовалюти в Україні 

стрімко зростає з кожним роком. Проте питання фінансового обліку 

залишається недостатньо дослідженим. Перспективами подальших 

досліджень повинні відображати процес надходження криптовалюти, 

обміну на грошові еквіваленти чи інші активи, а також система її 

оподаткування. Доцільно було б будувати систему оподаткування 

операцій з криптовалютами, відповідно до методів оцінки 

нематеріальних активів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Однією із обов‘язкових умов для організації виробничого процесу в 

лісовому господарстві є наявність землі, яка, з одного боку, є предметом і 

засобом праці для людини, а з іншого – посередником між рослинами та 

природним середовищем. Особливістю земель лісогосподарського 

призначення є те, що на них розміщуються ліси (за винятком ділянок, 

тимчасово або постійно не вкритих лісовою рослинністю), які 

безпосередньо впливають на їх оцінку і можуть розглядатися як нерухоме 

майно.  

У ринкових умовах виникає необхідність обліку лісового фонду у 

систему вартісного обліку за видами власності та лісокористувачів. Це 

дозволить підприємствам лісового господарства порівнювати доходи з 

витратами на створення та утримання лісів, що є основою для реалізації 

принципу самофінансування і самоокупності. Реалізація цього основного 

завдання є важливою умовою стійкого управління лісами. Окреслена 

проблема потребує визнання в лісовому господарстві таких об‘єктів 

бухгалтерського обліку, як земля і лісові ресурси.  

Тому вважаємо за необхідне розробити галузеву методику 

бухгалтерського обліку земель лісового фонду, з урахуванням вартісної 

оцінки наявних на них лісових ресурсів, поточного приросту деревини або 

її виснаження внаслідок господарської діяльності чи інших факторів. 

 Для цього необхідно визначатись з варіантами відображення землі та 

лісових ресурсів в бухгалтерському обліку. На нашу думку, можливі два 

варіанти:  

1) земельні ділянки і наявні лісові ресурси, які перебувають у 

державній власності, відображати у складі нематеріальних активів як 

право користування майном;  

2) землі лісогосподарського призначення, які закріплені за постійними 

користувачами, і лісові ресурси відображати у складі основних засобів за 

відповідними субрахунками (наприклад, 101 "Земельні ділянки" або 108 

"Багаторічні насадження"). Такій підхід не суперечить чинній 

нормативній базі, оскільки всі землі лісогосподарського призначення 

державної власності закріплені на правах постійного користування за 
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спеціалізованими підприємствами, які діють в інтересах і від імені 

держави. Це дає підстави стверджувати, що лісові ресурси відповідають 

умовам визнання їх активами, а саме: отримання в майбутньому 

економічних вигод, пов‘язаних з їх використанням, і передавання всіх 

ризиків та майнової відповідальності. Тому результати діяльності 

довготривалого виробничого процесу, пов‘язаного безпосередньо із 

лісовідтворенням та лісорозведенням, доцільно розглядати як 

накопичення додаткового капіталу у вигляді деревного приросту та зміни 

вартості природних ресурсів, придатних для господарського 

використання.  

Обліковий процес за часткової централізації здійснює як 

централізована бухгалтерія лісгоспів, так і обліковий персонал 

структурних підрозділів – лісництв. На рівні структурного підрозділу 

здійснюються документальне оформлення проведених операцій, обробка 

та групування первинних документів стосовно руху запасів, обліку 

використання робочого часу тощо. Згруповані та зведені дані у формі 

звітів у встановлені терміни надходять у центральну бухгалтерію, де їх 

ретельно перевіряють і відображають в системі синтетичного й 

аналітичного обліку.  

Слід зазначити, що в лісовому господарстві відсутні будь-які 

рекомендації на галузевому рівні щодо формування облікової політики 

об‘єктів обліку. В зв'язку з цим актуалізується питання регулювання 

облікової політики, з метою визначення найсуттєвіших процедур і методів 

обліку для підприємств лісового господарства.  

Отже, особливості функціонування підприємств лісового господарства 

впливають на організацію та ведення обліку.  Елементи облікової 

політики визначаються за відповідними об‘єктами бухгалтерського 

обліку, щодо яких існують альтернативні варіанти.  

 Розроблення і реалізація облікової політики залежить від досвіду 

облікового апарату і його структури, обсягів облікових і контрольних 

робіт, особливостей технології та організації виробництва, системи 

управління, організаційно - територіальної відокремленості. 

 Вплив галузевих особливостей безпосередньо визначають об‘єкти та 

елементи облікової політики. Ліси України переважно є державною 

власністю. Господарювання в державних лісах здійснюють підприємства 

лісового господарства, але планування лісогосподарської діяльності і 

обстеження лісів повністю централізовані.  

Проте не врегульованими залишаються теоретичні та правові підходи 

щодо визначення та обліку окреслених об‘єктів, що потребує подальших 

наукових досліджень. Виникає потреба у розробленні методичних 
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рекомендацій галузевої системи обліку та методологічного обґрунтування 

теорії і практики формування облікової політики підприємств лісового 

господарства з метою набуття досвіду. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА  ЛЮДСЬКИЙ  ТА 

ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ 

 

Управління структурою капіталу підприємства можна вважати одним з 

найбільш складних проблем в процесі управління підприємством. Свідоме 

використання наявного капіталу дає можливість досягти більшої 

користі для власників бізнесу. Його розмір в першу чергу визначає 

майнову ситуацію, фінансову силу та економічну міцність 

підприємства. Він також виконує функцію гаранта для кредиторів, є 
постійною основою для фінансування та джерелом фінансування. 

Для забезпечення кращого обліку витрат пайового капіталу аграрних 

підприємств пропонуємо створити окремий підрозділ, що займатиметься 

вдосконаленням та контролем діяльності підприємства, в т. ч. питанням 

закріплення права власності за кожним пайовиком, а також час від часу 

проводитиме перевірки його діяльності загалом. Крім того, 

сільськогосподарським підприємствам пропонується вести два внутрішніх 
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документи - Відомість вилучених паїв власного капіталу та Реєстр 

заборгованості з виплати дивідендів. Відомість допоможе вдосконалити 

виробничий процес, структурувавши рух паїв, що знаходяться в оренді 

підприємства, чітко висвітливши їх кількість та вартість, а також вірно 

відображати їх собівартість. А Реєстр - надасть можливість точно оцінити 

частку кожного з учасників товариства, суму вкладеного 

(зареєстрованого) капіталу, кількість дивідендів, що повинні сплатити 

учасники, а також заборгованість перед учасниками (пайовиками). 

Основна його перевага - структурованість та паралельне висвітлення усіх 

операцій, здійснених із власним капіталом аграрного підприємства. 

Діяльність людини в постіндустріальному суспільстві набуває 

першочергового значення в економічному розвитку як окремих компаній, 

країн, так і всього суспільства.  

Проте не усі підприємці здатні надати адекватну оцінку своїм 

підлеглим, хоча саме завдяки робітникам їх бізнес є конкурентним. Ми 

прагнемо, щоб не тільки власність вважалась капіталом, але й здібності та 

вміння кожного. Тому вважаємо доцільним розкрити новий вид капіталу – 

людський капітал. Стимулом для вітчизняних підприємців у даному 

питанні може слугувати реальна перспектива забезпечити економію 

дефіцитних фінансових ресурсів завдяки оптимізації важливого виду 

витрат діяльності, який досі залишається поза управлінським впливом.  

Вважаємо, що людський капітал - це сукупність індивідуальних та 

набутих розумових, фізичних, психологічних, суспільних здібностей і 

якостей людини, витрати на отримання яких, як очікується, в 

майбутньому призведуть до збільшення економічних вигод самої людини, 

підприємства і держави загалом. 
Ми сформулювали власний підхід до оцінки людського капіталу, 

схарактеризували витрати та розкрили аналітичний облік такого капіталу. 

Пропонуємо класифікувати витрати у розрізі складових людського 

капіталу за стадіями життєвого циклу: формування, використання, 

відтворення. Запропонована класифікація найбільш повно охарактеризує 

кількісне та якісне нарощення капіталу, забезпечить систематизацію 

релевантної інформації і необхідних аналітичних рахунках і сприятиме 

розвитку методології бухгалтерського обліку в частині ведення 

бухгалтерських рахунків [1]. 
Найбільш доцільними формами звітності для регулювання потоків 

людського капіталу у діяльності підприємства є Журнал реєстрації витрат 

на людський капітал і Відомість витрат на людський капітал [2]. 

Журнал реєстрації витрат на людський капітал  - внутрішній документ 

підприємства, який бухгалтер вестиме щоквартально. Тут 
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відображатиметься інформація про здійснену операцію, що 

закріплюватиметься відповідним документом. Це можуть бути Табель 

обліку робочого часу, Платіжні відомості, чеки, Договори, Рахунки-

фактури тощо. В кінці року дані з Журналу реєстрації узагальнюючим 

підсумком по кожній статті витрат пропонуємо заносити у Відомість 

витрат на людський капітал в кінці року. 

В результаті працівники апарату управління зможуть  відстежувати 

процес формування сум кожного виду витрат людського капіталу і 

узагальнити підсумки діяльності підприємства. У разі ж запровадження 

запропонованої концепції на офіційному рівні, вважаємо, що дані про 

людський капітал належить відображати у формі №5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» з виділенням окремого розділу «Витрати на 

людський капітал» для відображення деталізованої інформації про 

зазначену категорію витрат [3]. 

В пострадянському середовищі спостерігається бажання керівників та 

власників так організувати та структурувати свої бізнес-процеси, щоб 

істотно зекономити кошти компанії. Саме тому необхідно мати чітку 

багаторівневу систему контролю за витратами, адже ті підприємства, що 

планують вийти на міжнародний рівень в короткостроковій чи 

середньостроковій перспективі, повинні слідувати позитивному досвіду 

великих іноземних компаній, де витрати на розвиток та розумову 

діяльність кожної людини сягають вагомих сум і в майбутньому 

покриваються завдяки збільшенню капіталу. Компанії створюють власний 

трудовий ресурс і тим самим підвищують свій імідж. 
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УДК 657 
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ЄДИНИЙ ПОДАТОК В КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 

ЗМІН 

 

Особливим механізмом справляння податків і зборів, що встановлює 

заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного податку в 

порядку та на умовах, визначених ПКУ, з одночасним веденням 

спрощеного обліку та звітності є спрощена система оподаткування, обліку 

та звітності. Правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку 

встановлено у главі 1 розділу XIV ПКУ (далі - ПКУ) [3]. 

Спрощена система оподаткування значно легша з точки зору ведення 

бухгалтерського обліку, хоча має низку обмежень. Зокрема, це вид 

діяльності, сума річного доходу, кількість найманих працівників, 

відповідно ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску (табл.). 

Облік на підприємствах малого бізнесу має бути максимально 

скорочений і спрощений, оскільки, як правило, тут немає чисельного 

штату працівників, які виключно займалися б веденням обліку. Разом з 

тим скорочення і спрощення обліку на малих підприємствах можливе до 

певної межі, яка забезпечувала б виконання його основних функцій - 

інформаційної та контрольної. 

Фізичні особи-єдинники: - неплатники ПДВ ведуть Книгу обліку 

доходів (КОД); платники ПДВ заповнюють Книгу обліку доходів і витрат 

(КОДВ).  

На підставі підсумкових даних Книг за відповідний період формується 

Декларація платника єдиного податку. Крім того, доцільно відмітити, що 

відтепер КОД та КОДВ можна вести як у паперовій, так і електронній 

формах на вибір.  

Отже, основною перевагою спрощеної системи оподаткування, обліку 

та звітності є сплата єдиного податку замість окремих податків і зборів, 

спрощена бухгалтерія і звітність 

При дослідженні нормативно-правових змін доцільно зазначити, що 1 

березня 2018 року зареєстровано в парламенті законопроект № 8089, що 

передбачає зміни в податкову систему України. 
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Таблиця  

Основні критерії віднесення суб’єктів господарювання до 

платників до єдиного податку згідно ПКУ станом на 2018 р. 

Групи платників 

1 група 2 група 3 група 

Характеристика 

фіз.особи - 

підприємці, які 

здійснюють 

виключно 

роздрібний продаж 

товарів з 

торговельних місць 

на ринках та/або 

провадять 

господарську 

діяльність з 

надання побутових 

послуг населенню 

фіз..особи - підприємці, які 

здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у 

тому числі побутових, 

платникам єдиного податку 

та/або населенню, виробництво 

та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного 

господарства 

фіз.особи - підприємці 

та юридичні особи - 

суб'єкти 

господарювання будь-

якої організаційно-

правової форми 

Річний дохід, грн 

300 тис. грн. 1,5 млн. грн. 5 млн. грн 

Дозволена кількість працівників 

Не використо-

вують працю 

найманих осіб 

Не перевищує 10 осіб Не обмежено 

Ставка звичайна 

До 10% прожитко-

вого мінімуму 

працездатних осіб 

на 01.01.2018 р. 

(176,20 грн) 

До 20% МЗП (275,6 грн) Встановлюється у 

відсотках до доходу: 

-3% доходу; 

- 5% доходу 

Податковий період 

Календарний рік Календарний квартал 

 

Одна з норм законопроекту передбачає скасування третьої групи для 

платників податків, які обрали спрощену систему оподаткування. 

Підстава: 3 група використовується задля оптимізації виплат зарплат, 

коли фактично наймані працівники працюють за договором як ФОП-и, на 

чому економлять роботодавці. Окрім того, документ передбачає зміни у 2 

групу спрощеної системи – за словами авторів, нею користуються великі 

мережі магазинів задля ухилення від податків. 

Результат: для суб‘єктів, що займаються оптовою торгівлею, 
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законопроект передбачає скасування 1 та 2 груп, для 2 групи 

пропонується обмеження видів діяльності підприємців, котрі займаються 

виготовленням товарів та роздрібною торгівлею на ринках, діяльністю у 

сфері ресторанного господарства в будівлі, площею до 20 кв. м. чи з 

використанням засобів пересувної торгівлі. 

На думку розробників законопроекту, він сприятиме виходу 

української економіки з тіні. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

 

Загальновиробничі витрати обслуговують основне виробництво, тобто 

належать до виробничої стадії кругообігу, тому вони є продуктивними 

витратами. Як елемент виробничої собівартості загальновиробничі 

витрати та організація їх обліку понині є предметом наукового інтересу 

1, 2. 

Порядок здійснення синтетичного обліку витрат за видами діяльності 

визначено Інструкцією із застосування Плану рахунків № 291. Згідно неї 

для обліку витрат за видами діяльності призначено ряд рахунків: 23, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 3. Спільним між усіма цими рахунками є 

накопичення витрат за їх дебетом та списання за кредитом. Відмінності 

http://scaudit.com.ua/index.php/uk/knowledge-base/useful-links/275
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полягають у порядку списання, так рахунки класу 9 (крім 

загальновиробничих витрат 91) списуються на фінансовий результат.  

Облік загальновиробничих витрат (далі – ЗВВ) також регулюється 

Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, 

затвердженими наказом Мінагрополітики від 18.05.2001 р. № 132 4. 

В сільськогосподарських підприємствах загальновиробничі витрати не 

класифікуються на постійні та змінні (п. 2.21 Методичних рекомендацій) 

4. 

Загальновиробничі витрати пов‘язані з виробництвом кількох видів 

продукції, а тому вони повинні бути враховані при обчисленні 

собівартості кожного виду продукції. Їх спочатку збирають за дебетом 

рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а потім розподіляють в дебет 

рахунку 23 «Виробництво» на кожен об‘єкт витрат з використанням бази 

розподілу.  

База розподілу повинна враховувати причинно-наслідковий 

взаємозв‘язок між непрямими витратами і об‘єктами, які є основою для їх 

розподілу. При виборі бази для розподілу потрібно використати такий 

показник, який би максимально точно забезпечив віднесення непрямих 

витрат на відповідні об‘єкти калькулювання 1, 2. Тому слід – 

обґрунтувати оптимальний метод і базу для розподілу 

загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах. 

Вибір найбільш оптимальних методів розподілу непрямих витрат 

досліджували багато вітчизняних і зарубіжних вчених. Для надання 

пропозицій з вибору оптимальної бази розподілу таких витрат було 

проведено порівняльний аналіз (табл.). 

Аналітичний облік таких витрат у сільськогосподарських 

підприємствах доцільно вести у розрізі номенклатури статей, 

затверджених самим суб‘єктом господарювання та зафіксованих у його 

Наказі про облікову політику. 

Напрямом удосконалення синтетичного обліку загальновиробничих 

витрат крім уточнення баз розподілу вбачається деталізація рахунків. 

Так, до рахунку 91 передбачено вести субрахунки за видами витрат. В 

сільськогосподарських підприємствах раціональним є відкривати їх за 

галузями виробництва та центрами відповідальності, а саме: 911 

«Загальновиробничі витрати рослинництва», 912 «Загальновиробничі 

витрати тваринництва», 913 «Загальновиробничі витрати допоміжних й 

промислових виробництв». 
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Таблиця  

Порівняльний аналіз доцільності для вибору бази розподілу 

загальновиробничих витрат 
База розподілу Характеристика 

Ціна прямих 

матеріалів 

Якщо ЗВВ прямо пов‘язані з величиною і кількістю 

матеріалів, з якими проводяться відповідні технологічні 

операції, наприклад виробництво, на якому здійснюється 

тільки збір виробів 

Прямі витрати на 

оплату праці 

Якщо ЗВВ прямо пов‘язані з величиною прямих витрат на 

оплату праці (швейні, взуттєві, шкіряні, консервні 

підприємства). Питома вага таких витрат зараз у загальній 

сумі собівартості зменшується через автоматизацію 

виробництва 

Години праці Якщо немає різниці між величиною заробітної плати і 

вона майже для усіх однакова 

Машино-години Якщо у виробництві використовують значні 

капіталовкладення і ЗВВ у більшій мірі пов‘язані з 

використанням обладнання. 

Розподіл 

пропорційно 

кошторисних 

(нормативних) 

ставок 

Цей метод рекомендовано Типовим положенням з 

планування обліку та калькулювання собівартості 

продукції на промислових підприємствах для підприємств 

машинобудування та металообробки, де виготовляється 

різноманітна складна продукція із застосуванням різних за 

складністю та рівнем витрат на утримання та 

експлуатацію обладнання 

Пропорційно до 

кількості (маси) 

виготовленої або 

добутої продукції 

Цей метод доцільно використовувати в металургії, 

виробництві будівельних матеріалів, гірничодобувній 

промисловості 
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методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств 

№ 132 від 18.05.2001 р. [Електронний ресурс] / Законодавство України. – 

Режим доступу : http://www.uazakon.com/big/text1528/pg1.htm. 

 

 

УДК 658.589 

Полінкевич О.М., 

д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, безпеки та 

інноваційної діяльності підприємства 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

м. Луцьк 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ 

 

Глобалізація спонукає підприємств до пошуку та впровадження 

стійких конкурентних переваг, пов‘язаних з упровадженням 

підприємствами інновацій різного типу. Відповідно до цього необхідно 

ідентифікувати інформаційне забезпечення аналізу інноваційного 

розвитку корпорацій. Це сприятиме прийняттю раціональних управ-

лінських рішень на основі його проведення.  

Аналіз інноваційного розвитку корпорацій передбачає цілеспрямоване 

аналітичне дослідження поточного стану, проблем та перспектив розвитку 

корпорацій. Він є інструментом для розроблення управлінських рішень, 

які спрямовано на поглиблення інноваційного розвитку підприємства, 

активізацію інноваційної активності, формування інноваційного 

потенціалу, використання інноваційної позиції корпорації.  

Для аналізу стану, проблем та перспектив інноваційного розвитку 

корпорацій необхідно досліджувати інформацію, що міститься у формах 

державних статистичних спостережень, фінансовій звітності корпорацій, 

мережі Інтернет та внутрішньоорганізаційних документах підприємства 

(табл.). 

Суб‘єктами цього виду аналізу є інвестори, менеджери, працівники, 

акціонери і власники, працівники підприємства, а також інституційні та 

неінституційні інвестори, які використовують інформацію відповідно до 

поставлених ними цілей.  
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Таблиця  

Інформаційне забезпечення аналізу інноваційного розвитку 

корпорацій [1, 3–5] 
Вид аналізу Інформаційне забезпечення 

Аналіз 

зовнішнього 

середовища 
корпорації 

Законодавча база, аналітичні огляди Державної служби статистики, її 

регіональних підрозділів, міжнародних статистичних органів, наукова 

періодика, аналітичні доповіді Національного інституту стратегічних 
досліджень, Інституту економіки та прогнозування НАН України, 

Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту кібернетики 

НАН України, Закарпатського регіонального центру соціально-

економічних і гуманітарних досліджень, Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України, Науково-дослідного 

центру індустріальних проблем розвитку НАН України 

Аналіз 

внутрішнього 

середовища 
корпорації 

Фінансова звітність  

1 (річна, квартальна) Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

2 (річна, квартальна) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) 

3 (річна) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

3-н (річна) Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

4 (річна) Звіт про власний капітал 5 (річна) Примітки до річної 

фінансової звітності 

1-м (річна, квартальна) Фінансовий звіт суб‘єкта малого 

підприємництва. Баланс, 2-м (річна, квартальна) Фінансовий звіт 
суб‘єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові результати, 1-мс 

(річна, квартальна) Спрощений фінансовий звіт суб‘єкта малого 

підприємництва. Баланс, 2-мс (річна, квартальна) Спрощений 

фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові 

результати 

          Загальні форми статистичного спостереження: 

1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства 

1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг 
2-інвестиції (річна) Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація 

активів, 11-ОЗ (річна) звіт про наявність і рух основних засобів, 

амортизацію, 1П-НПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію 

промислової продукції, 1-ПВ (місячна) Звіт із праці 

Спеціальні форми спостереження: 

3-наука (річна) Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок, 1-

інновація (1р. на 2 роки) Обстеження інноваційної діяльності 

промислових підприємств, 2К-П (квартальна) Обстеження ділової 
активності промислового підприємства 

2Б (річна) Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів 

10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції, 13-зез (квартальна) 

Звіт про прямі інвестиції а кордон, 9-ЗЕЗ Звіт про експорт (імпорт) 

послуг 

Внутрішньоорганізаційні документи: 

Статут підприємства, Аудиторська та консалтингова інформація 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, Свідоцтво про державну 

реєстрацію, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, Довіреність на 

уповноважену особу для підпису договорів поставки, Сертифікати на 

продукцію, Акт ревізійної комісії 

Аналіз вартості 

споживачів  

Аналогічні до аналізу внутрішнього середовища корпорації 
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Під інформаційним забезпеченням розуміємо сукупність 

структурованих баз даних у вигляді документів, нормативної бази, 

реалізованих рішень, вербальної та невербальної, кількісної та якісної 

інформації, що виступають базисом для прийняття рішень [2].  

Воно перетворює інформацію у знання через систематизацію та 

структуризацію. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення аналізу інноваційної 

розвитку корпорацій пропонується синхронізувати базу даних Державної 

служби статистики з міжнародними статистичними організаціями 

(EUROSTAT, ISI, IASC). 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В економічній літературі існує безліч методичних підходів до оцінки 

фінансового стану. Традиційно у наукових джерелах виділяють методи, 

які у загальних рисах можна розподілити на: 

 методи, засновані на аналізі балансу підприємства (горизонтальний, 
вертикальний, трендовий аналіз, метод фінансових коефіцієнтів); 

 евристичні методи, що засновані на неформальних, інтуїтивних 
підходах та узагальненні досвіду розв‘язання аналогічних завдань та 

методи експертних оцінок; 

 економіко-математичні методи. 

Дослідження методологічної бази фінансово-економічної діагностики 

свідчить про наявність значного різноманіття методичних підходів, що 

представлені у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Фактично будь-

яку методику прогнозування банкрутства, оцінки кредитоспроможності 

позичальника, аналізу інвестиційної привабливості підприємства можна 

вважати такою, що присвячена проблематиці фінансово-економічної 

діагностики. Велика кількість використовуваних у науці та практиці 

господарювання методик фінансової діагностики підприємств зумовила 

необхідність їх класифікації.  

За методом, що покладений в основу фінансово-економічної 

діагностики, доцільно виділити такі групи методик [2, с. 138]: 

трансформаційні, вертикального та горизонтального аналізу звітності, 

методики, що використовують формалізовані критерії, методи 

дискримінантного аналізу, аналіз коефіцієнтів та аналіз грошових потоків. 

Зважаючи на загальне охоплення і глибину аналізу фінансово-

економічного стану, слід виділити експрес-аналіз та комплексний аналіз. 

Останнім роками багато науковців і практиків підкреслюють важливість 

здійснення саме експрес-аналізу, який дозволяє на основі обмеженої 

кількості розрахунків надати об‘єктивну оцінку досліджуваного напряму, 

яка дозволить прийняти обґрунтовані управлінські рішення. Основною 
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відмінністю між експрес-аналізом і комплексним аналізом фінансового 

стану є ступінь деталізації аналітичних розрахунків. В той же час 

комплексний аналіз дозволяє всебічно оцінити фінансово-економічний 

стан підприємства на основі одночасного та узгоджуваного вивчення 

сукупності різних параметрів, що всебічно характеризують фінансово-

господарську діяльність [4, с. 9]. 

Трансформаційні методики [1, с. 195] спрямовані в основному на 
перетворення звітності в більш зручний для сприйняття вигляд 

(агрегування статей, трансформація в закордонні форми звітності тощо). 

При цьому використовуються офіційні індекси інфляції, іноземні валюти 

й оцінки експертів, покликані, в першу чергу, забезпечити порівнянність 

даних різних звітних періодів. Однак, адекватність подібних методів 

обмежує низка чинників: рух коштів звичайно відбувається нерівномірно 

протягом періоду, приведення ж здійснюється на окремі звітні дати; 

реальні темпи інфляції звичайно істотно відрізняються для окремих 

категорій активів, у той час як приведення здійснюється єдиним 

усередненим індексом. Таким чином, блок трансформаційних методик 

носить суто дескриптивний характер.  

Вертикальний аналіз [5, с. 343] спрямований на дослідження змін 
структури активів і зобов‘язань підприємства, зіставлення даної 

структури з деяким ідеальним шаблоном. Горизонтальний аналіз звітності 

передбачає вивчення тенденцій розвитку підприємства й екстраполяцію їх 

на майбутнє, при цьому висновок робиться, як правило, не більш ніж по 

двох звітних датах.  

Одним із шляхів здійснення діагностики фінансово-економічного 

стану підприємства є використання моделей передбачення 

неплатоспроможності, розроблених на основі методу дискримінантного 

аналізу – так званих «Z-коефіцієнтів» (z-score technique) – показників 

ймовірності банкрутства [3, с. 146]. Даний підхід базується на 

дослідженні емпіричної інформації про минулий і поточний фінансовий 

стан обраної сукупності підприємств, що працюють успішно або 

знаходяться на межі банкрутства; виборі основних показників діяльності 

підприємства, які формують уявлення дослідника про майбутній розвиток 

компанії; визначенні ступеня впливу кожного з обраних показників на 

можливість банкрутства організації; формуванні узагальненої формули 

розрахунку ймовірності банкрутства підприємства. 

Діагностика фінансово-економічного стану підприємства покликана 

забезпечувати комплексне виявлення, аналіз, ліквідування та 

прогнозування проблем підприємств з метою забезпечення прийняття 
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випереджуючих управлінських рішень, спрямованих на досягнення 

стратегічних та тактичних цілей. Саме знання теоретичних засад 

діагностики дозволяє точно поставити діагноз та виявити причини 

негативних або позитивних показників та тенденцій. Подальшого 

розвитку заслуговує формування системи діагностики фінансово-

економічного стану підприємства з метою систематизації та ефективності 

процесу діагностики. 

Формування єдиної системи методичних підходів щодо оцінки 

фінансового стану підприємства та розробка детального алгоритму їх 

застосування сприятиме, по-перше, об‘єктивному визначенню статичної і 

потенційної можливості розвитку фінансово-господарської діяльності 

підприємств та їх забезпеченню фінансовими ресурсами; по-друге, 

підвищенню якості прийняття управлінських рішень, що, в підсумку, 

забезпечуватиме збільшення фінансових результатів та досягнення 

тактичних та стратегічних цілей функціонування підприємств. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Останнім часом на фінансовому ринку з'явилися такі нові категорії, як 

«криптовалюта», «біткоїни», «майнінг». Для більшості населення ці гроші 

нові та викликають багато питань. Криптовалюта – від англійського 

«cryptocurrency», тобто віртуальна валюта, захищена криптографією. 

Насамперед, криптовалюта – це швидка і надійна система платежів та 

грошових переказів, заснована на новітніх технологіях і непідконтрольна 

жодному уряду. На даний момент в світі існує близько                           

1600 криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Peercoin), але 

найвідомішою зі швидким розвитком є Вitcoin [1].  

Платіжна система й однойменна монета Bitcoin з'явились наприкінці 

2000-х. Її появу спричинило бажання розробника –Сатосі Накамото – 

створити систему повністю незворотних угод, в якій транзакції проходять 

без участі централізованого органу. Тобто не має зовнішнього 

адміністратора, який може скасувати, заблокувати, оскаржити або 

примусово здійснити транзакцію. Ще одна особливість – система не має 

єдиного емісійного центру. 

Bitcoin не випускаються центральними банками і не залежать від 

кредитно-грошової політики тієї чи іншої держави. Емісія відбувається 

тільки в цифровому вигляді. Будь-хто охочий може добувати 

криптовалюту (займатися майнінгом), використовуючи комп'ютерні 

можливості. Майнінг - це вирішення якоїсь складної кріптозадачі, яка 

вирішується методом повного перебору. Для отримання Bitcoin 

використовують надпродуктивні комп'ютери або потужні сервери. З 

кожним роком алгоритм отримання Bitcoin ускладнюється, щоб обмежити 

річну емісію криптовалюти та недопустити інфляцію.  

Запланована емісія криптовалюти не більше ніж 21 мільйона Bitcoin, 

тому загалом випускається все менше і менше монет. За прогнозами 

майнерів у 2033 р. емісія Bitcoin досягне саме цієї позначки. 

У Bitcoin були свої внутрішні злети і падіння, так в 2013 р. 
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криптовалюта переживала стрибок, коли її курс за місяць різко виріс з 200 

до 1000 доларів, а потім впав до 450 доларів. Ще три роки про біткоіни 

практично ніхто не знав. Але на початку 2016 р. курс знову почав 

зростати і за рік піднявся більш ніж в два рази – з 433 до 933 доларів. 2 

січня 2017 р. курс біткоіна вперше з 2013 р. перевищив 1000 доларів. За 

рік курс біткоіна виріс з 1000 до 20 тис. доларів. Передбачити цього не міг 

ніхто. 

Фактично, єдине, від чого залежить курс криптовалюти, зокрема 

Bitcoin, – новини. Чим більше новин про те, що нові країни легалізують 

його, чим більше компаній, які починають приймати криптовалюти в 

якості оплати – тим вище курс біткоіни. 

До переваг використання криптовалюти Bitcoin відносяться: 

1. Відкритий код криптовалюти – у мережі Bitcoin вся інформація про 

транзакції є в загальному доступі, але немає даних про одержувача або 

відправника монет. 

2. Відсутність інфляції – кількість монет в цій системі зростає з 

певною швидкістю, закладеною таким чином, щоб вона співпадала зі 

швидкістю видобутку золота на планеті. 

3. Безмежні можливості транзакцій – кожен з власників гаманця може 

платити кому завгодно, де завгодно і за що завгодно.  

Щодо України, то у нас по суті та сама проблема, що й у більш 

цивілізованих країн, технології випереджають законодавство. Проблема 

одна, підходи до вирішення різні. Згідно із Законом «Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні» електронні гроші – це одиниці 

вартості, що зберігаються на електронному пристрої, приймаються як 

засіб платежу іншими особами, аніж тим хто їх випускає, і є грошовим 

зобовʼязанням у готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних 

грошей може здійснювати виключно банк, на якого покладаються 

обов‘язки з їх погашення. Через свої технології Bitcoin не потрапляє під 

українське визначення поняття «електронні гроші», оскільки не містить 

зобов‘язання емітента з його погашення, не має єдиного емісійного 

центру, і не прив‘язаний до жодних готівкових або безготівкових коштів. 

У свою чергу «безготівкові кошти» за українським законодавством 

можуть існувати виключно у формі записів на банківських рахунках. 

Банки не беруть участі у процесі емісії та обігу криптовалют, тому Bitcoin 

не може вважатись «коштами» [2]. 

Bitcoin дісталася України більш як сім років тому, але помітне 

визнання вперше отримала, мабуть, опівночі 18 грудня 2016 р. Тоді було 

націоналізовано найбільший банк країни – «Приватбанк». Українці 

побачили, що їхні активи опинились під загрозою моніторингу з боку 
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держави і почали їх переводити в криптовалюту. А на українському 

LocalBitcoins, де люди домовляються про обмін криптовалюти на гривню, 

було встановлено новий рекорд виторгу біткойнів, який склав майже                  

2,3 млн грн за тиждень. 

На сьогодні в Національний банк України не зверталися банки або 

інші юридичні особи з приводу реєстрації платіжної системи Bitcoin або з 

приводу узгодження правил використання електронних грошей Bitcoin. 

Але, незважаючи на правові колізії, деякі банки України працюють з 

системою Bitcoin. Вивід Bitcoin на карту банку – це один з найбільш 

зручних і швидких способів конвертувати  Bitcoin. Ваша заявка буде 

оброблена протягом всього декількох годин, після чого гроші будуть 

зараховані на карту згідно з регламентом вашого банку. З Bitcoin в 

Україні працюють Приватбанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Креді 

Агріколь. 

Підводячи підсумок, важливо сказати, що криптовалюта має багато 

позитивних моментів, які, швидше за все, переймуть електронні гроші, що 

емітуються банківською системою, відбудеться злиття реальних і 

віртуальних грошей з кращими якостями тих і інших. Але вважаємо, що 

«грошима майбутнього» криптовалюті, в тому числі і Bitcoin, не стати. З 

однієї простої причини – грошовий оборот повинен постійно 

регулюватися, а механізм емісії криптовалюти дуже децентралізований та 

вільний. Жодна країна світу не захоче мати валюту, управляти якою вона 

не зможе. 
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ВЛАСНИЙ ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ: ОСОБЛИВОСТІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ 

 

Розглядаючи власний капітал з позиції основного джерела 

фінансування майна підприємства, особливу увагу слід приділити 

напрямкам його розподілу. Відмітимо, що власний капітал підприємства, 

перш за все, направляється на формування необоротних активів, за його 

рахунок забезпечується будівництво капітальних споруд, купівля 

транспортних засобів та обладнання, довгострокових біологічних активів 

тощо. 

Остаток власного капіталу, який залишається після формування 

необоротних активів, направляється на забезпечення матеріальних 

оборотних активів (запасів). Цю частину власного капіталу прийнято 

називати власним оборотним капіталом. Його наявність є однією з 

основних умов забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості 

підприємства. Якщо обсяг власного оборотного капіталу є негативними, 

то підприємство може зіткнутися з труднощами у фінансуванні своєї 

операційної діяльності. 

На нормативно правовому рівні в Україні існує два підходи до 

визначення методики обрахунку власного оборотного капіталу (ВОК). А 

саме, відповідно до Положення про порядок здійснення аналізу 

фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, власний 

оборотний капітал називається чистим оборотним капіталом та 

визначається як розраховується як різниця між поточними активами 

підприємства та його поточними зобов'язаннями [1]. В той час Методика 

інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств дає 

визначення власного оборотного капіталу як різниці між власними і 

прирівняними до них  коштами  і  необоротними  активами. [2] 

Така розбіжність у методиці стала запорукою неправильного 

визначення розміру власного оборотного капіталу, який у другому 

випадку є меншим на суму довгострокових зобов‘язань підприємства. Річ 

у тім, що багато українських економістів не розглядають довгострокові 

зобов‘язання як нормальне джерело формування необоротних активів., 

вказуючи при тому, що фінансування капіталовкладень за рахунок 

довгострокових зобов‘язань суттєво порушує фінансову стійкість 
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підприємства.  

В той час американська фінансова школа, яка є генератором світової 

фінансової аналітики, визнає основними джерелами фінансування 

необоротних активів власний капітал та довгострокові кредити, 

узагальнюючи їх як довгострокові або стійкі пасиви [3, с.363; 4, с.196]. З 

цим постулатом погоджується Г.В. Савицька, яка вважає, що власний 

оборотний капітал – це та частина власного капіталу, яка після покриття 

необоротних активів залишається в розпорядженні підприємства для 

поповнення оборотних активів, за умови що необоротні активи 

фінансувались також за рахунок довгострокових кредитів та позик. [5, 

с.591] 

К.А. Пріб та Н.І. Партика пропонують розрізняти чистий робочий 

капітал (усі активи підприємства, які фінансуються за рахунок власного 

капіталу ) та власний оборотний капітал (частину оборотних активів, 

профінансовану на довгострокових засадах). [6, с.174] Тобто, різницю між 

власним капіталом та необоротними активами називати  - чистий робочий 

капітал, а різницю між оборотними активами та поточними 

зобов‘язаннями – власний оборотний капітал. 

Цілком погоджуючись з цією думкою, з метою уникнення плутанини 

пропонуємо оборотні активи які сформовані за рахунок власного капіталу 

називати власними оборотними активами або чистими оборотними 

активами, а частину власного капіталу, яка після формування 

необоротних активів за умови використання довгострокових кредитів 

спрямовується на формування оборотних активів – називати власним 

оборотним капіталом або робочим капталом. Тобто, в першому випадку 

дефініцію «капітал» взагалі не вживати. 

Отож, власні оборотні активи слід визначати за формулою: 

)1200.1095.1495.(1. рядрядрядфНАВКВОА  , 

а власний оборотний капітал слід визначати за формулами: 

)1695.1195.(1. рядрядфПЗОАВОК  , або 

 

)1200.1095.1595.1495.(1. рядрядрядрядф  . 

Де, ВОА – власні оборотні активи, ВК – власний капітал, НА – 

необоротні активи, ВОК – власний оборотний капітал, ОА – оборотні 

активи, ПЗ – поточні зобов‘язання. 

Що стосується використання визначених вище показників у 

фінансовому аналізі, то власний оборотний капітал використовується при 

аналізі платоспроможності підприємства. А саме при визначенні 

 НАДЗВКВОК
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коефіцієнтів забезпеченості власним оборотним капіталом та 

маневреності власного оборотного капіталу. Окрім того, власні оборотні 

кошти та власний оборотний капітал використовуються для аналізу 

абсолютних показників фінансової стійкості підприємства та визначення 

типу фінансової стійкості. При тому, перевищення власних оборотних 

активів загальної суми залишку виробничих запасів є підставою для 

характеристики фінансового стану підприємства як абсолютно фінансово 

стійкого. Якщо умова не виконується, то залишок виробничих запасів 

порівнюють із власним оборотним капіталом, і за умови позитивної 

різниці фінансовий стан підприємства вважають нормально стійким. 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Завершальним етапом облікового процесу на підприємстві є складання 

фінансової звітності. Складати фінансову звітність можна як за 

національними, так і міжнародними стандартами. Склад фінансової 

звітності визначається: 

– НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ для тих 
підприємств, які зобов‘язані складати звітність за національними та 

міжнародними стандартами для подачі її в державні органи (додаток 1 до 

цього стандарту містить форми звичайної фінансової звітності, а додаток 

2 – консолідованої фінансової звітності;  

– МСБО 1 ―Подання фінансової звітності‖, для тих підприємств, які 

складають звітність за МСФЗ ―у чистому вигляді‖ для інвесторів чи 

виходу на міжнародні ринки капіталу. 

Згідно з національними стандартами підприємства складають та 

подають:  

– баланс (звіт про фінансовий стан) – форма № 1;  

– звіт про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) – форма № 

2;  

– звіт про рух грошових коштів – форма № 3;  

– звіт про власний капітал – форма № 4;  

– примітки до фінансової звітності – забезпечують деталізацію та 

пояснення статей фінансової звітності, форма подачі довільна, 

розкривається інформація передбачена національними стандартами або 

МСФЗ. Однак, слід зазначити, що якщо підприємство використовує 

національні стандарти, то використовують Примітки до річної фінансової 

звітності (форма № 5) та Додаток до приміток до річної фінансової 

звітності ―Інформація за сегментами‖ (форма № 6) складається у разі, 

якщо підприємство зобов‘язане оприлюднювати свою фінансову звітність 

та виділяє відповідно до облікової політики звітні сегменти (господарські 

або географічні). Якщо підприємство застосовує МСФЗ, то форма № 5 та 
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форма № 6 не складаються. Такі підприємства готують загальні примітки 

до фінансової звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів. 

Інформація у такому разі про ті ж самі сегменти та інші елементи 

фінансової звітності розкривається у довільній формі, враховуючи ту 

деталізацію, яку вимагають МСФЗ. 

МСБО 1 ―Подання фінансової звітності‖ передбачає два варіанти подачі 

аналога Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід): або 

єдиний звіт про сукупні доходи, що включає компоненти прибутку та 

збитку; або окремо – звіт про прибутки та збитки й окремо – звіт про 

сукупний дохід. Однак, дана можливість МСБО 1 ―Подання фінансової 

звітності‖ може бути реалізована тільки для тих підприємств, які складають 

для своїх інвесторів або для виходу на міжнародні ринки капіталу (МСФЗ у 

―чистому вигляді‖), а не з використанням форм №№ 1, 2, 3, 4 з НП(С)БО 1 

[3]. 

З 01.01.2018 р. відповідно до внесених змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансову 

звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними 

стандартами (із заповненням форм №1,2,3,4 (з позначкою ―˅‖ в комірці 

―складено за міжнародними стандартами фінансової звітності‖) складають 

підприємства: 

– що становлять суспільний інтерес; 
– публічні акціонерні товариства; 
– підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних 

копалин загальнодержавного значення; 

– підприємства, що здійснюють діяльність у сфері надання фінансових 
послуг за видами, визначеними п. 2 Порядку подання фінансової звітності 

(Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р.). 

Серед змін, внесених до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», обов‘язково треба згадати про появу 

такого поняття, як «підприємства, що становлять суспільний інтерес». 

Ними вважаються підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери 

яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні 

пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ 

та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств і 

малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належать до 

великих підприємств (за новими нормами зазначеного Закону ними є 

підприємства, щодо яких виконуються 2 з 3-х критеріїв: сукупна вартість 

активів – понад 20 млн євро, чистий дохід – більше 40 млн євро, а середня 

чисельність працівників – понад 250 осіб) [1]. 
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Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких 

товариств і представництв іноземних суб‘єктів господарської діяльності, 

крім тих, що зобов‘язані складати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова 

звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати [5]. 

Фінансова звітність, що складається суб‘єктами господарювання, повинна 

відповідати якісним характеристикам фінансової звітності. Згідно НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» якісними характеристиками 

фінансової звітності є: дохідливість, доречність, достовірність та зіставність 

[4]. 

Отже, фінансова звітність, яка є завершальним етапом роботи будь-якого 

підприємства, повинна відповідати встановленим вимогам та принципам її 

складання, щоб бути зрозумілою як для внутрішніх, так і зовнішніх 

користувачів й надавати їм повну та неупереджену інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦІНОУТВОРЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Ціноутворення можна охарактеризувати як процес встановлення 

(формування) ціни на товари, роботи, послуги. В сучасних умовах 

господарювання ціна, що встановлюється виробниками, має відповідати 

двом важливим критеріям. Перший – ціна, яка встановлюється на ринку 

має приносити прибуток, тобто покривати всі витрати, відображати 

позитивний фінансовий результат для підприємства, що відображається в 

бухгалтерському обліку. По-друге, ціна повинна задовольняти споживача, 

а точніше його платоспроможність, крім того смаки, вподобання, якісні 

характеристики. Таким чином, повинно бути оптимальне співвідношення 

між споживчою вартістю товару, послуги чи роботи та їх ціною.  

На формування ціни впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники, 

значення яких на практиці визначити досить складно. Одні чинники є 

більш суттєвими, інші – менш. Встановлення ціни включає в себе 

маркетингові цілі фірми, встановлення маркетингового комплексу, 

розміри втрат виробництва і організацію діяльності. Будь-які 

підприємства можуть використовувати ціну для досягнення власних 

цілей, наприклад: низькі ціни встановлюють для відвернення конкурентів 

від даного ринку, ціни, аналогічні цінам конкурентам – для стабілізації 

ринку. Деякі підприємства не зосереджують увагу на ціні і застосовують 

інші засоби, орієнтуючись на нецінові фактори. Часто кращою стратегією 

є не підтримка низької ціни, а диференціація продукції, яка дозволяє 

зменшити ціну за рахунок незмінних витрат підприємства.  

Кінцеві споживачі і заготівельники промислових товарів 

врівноважують ціну на товари або види послуг з врахуванням одержаної 

вигоди від можливості мати або користуватися товаром чи послугою. 

Наступним чинником, який впливає на ціноутворення підприємства – це 

обсяг витрат виробництва конкурентів, їх ціни, а також передбачувана 

реакція конкурентів на зміну цін самого підприємства. Отже, при 

плануванні ціни підприємство повинне приймати до уваги весь комплекс 

чинників. Дослідивши дану точку зору спостерігаємо поділ чинників, що 

впливають на процес ціноутворення на внутрішні та зовнішні. До 

основних чинників, що впливають на процес формування ціни, відносять: 
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власні витрати підприємства, тобто собівартість виготовлення продукції; 

витрати на управління підприємством; ринковий попит, який формують 

покупці (споживачі); ринкову пропозицію, яку формують виробники 

аналогічного товару 

Вивчивши усі чинники, що впливають на вибір конкретної цінової 

політики, сформовано дві основні групи: внутрішні або виробничі та 

зовнішні або ринкові. Внутрішні чинники впливу на ціну є фактично 

даними бухгалтерського обліку та є індивідуальними для кожного 

підприємства, в той час як зовнішні – є загальними для усіх і не залежать 

від підприємства. Проаналізувавши чинники, які впливають на 

ціноутворення, перейдемо до методики встановлення ціни на продукцію 

Найбільш широко в світовій практиці використовують наступні 

методи формування ціни: на основі визначення повних витрат; на основі 

визначення змінних витрат; на основі аналізу графіка беззбитковості і 

забезпечення цільового прибутку; на основі цінності товару для покупця; 

на основі рівня поточних цін. Історично витратний підхід до 

ціноутворення є найпоширенішим і, на перший погляд, найнадійнішим. 

Основою методу слугує така реальна категорія, як витрати фірми на 

виробництво і збут товарів.  

Ринкові (маркетингові) методи ціноутворення, хоча і є більш 

різноманітними, значно менше використовуються в Україні. На сьогодні в 

Україні наявне усвідомлення важливого значення ціноутворення, що є 

одним із чинників впливу на ефективність діяльності суб‘єктів діяльності. 

Як основні чинники ціноутворення розглядаються результати 

дослідження ринку, що враховують, при встановленні ціни, мотивацію 

споживачів щодо придбання тих чи інших товарів, а також витрати на 

виробництво, продаж товарів. Значну частку займає дослідження такої 

складової ціноутворення як планування ціни. Планування ціни включає в 

себе плановий розрахунок витрат підприємства та його прибутку. 

Проблемою на цьому етапі є те, що на більшості вітчизняних підприємств 

планування носить формальний характер.   

Нормативну основу правового регулювання цін складає Конституція 

України, Господарський Кодекс України, Цивільний Кодекс України, 

Закони України: ―Про ціни та ціноутворення в Україні‖, ―Про 

підприємництво‖, ―Про захист від недобросовісної конкуренції‖, інші 

нормативно-правові акти. Важливий регулюючий чинник ціноутворення – 

державна політика, яка впливає на встановлення ціни продукції. При 

цьому держава повинна захищати вітчизняних товаровиробників, 

створюючи такі умови праці, які б призвели до беззбитковості 

підприємств, надавати їм пільги по відношенню до закордонних, які 
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транспортують дешевшу продукцію. Державне регулювання здійснюється 

відповідними органами. Державний влив на ціни та тарифи в економічно 

розвинутих країнах здійснюється переважно неадміністративними 

ринковими методами. Це – квотування, ліцензування, внутрішньо- та 

зовнішньоторгілельні обмеження. У кризові періоди – це єдино діючий 

метод і спосіб стабілізації економічної ситуації, що періодично і 

регулярно підтверджується, зокрема, вітчизняним досвідом. Україні 

потрібно запозичувати досвід розвинутих країн Західної Європи, які 

постійно проводять політику підтримки цін і доходів товаровиробників 

відстаючих галузей.  

В умовах кризи або після кризового періоду, проаналізувавши 

сучасний ринок, підприємству слід достатньо продумувати методику 

розрахунку цін на свою продукцію або послуги. Успішне здійснення 

ціноутворення на підприємстві неможливо уявити без заходів державного 

регулювання та контролю за додержанням цін. Під цим розуміють 

дотримання всіх прийнятих нормативно-правових актів, що 

встановлюють особливості формування цін, їх встановлення, 

удосконалення, доповнення та використання за умов ринкової економіки.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ 

ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ 

  

Буряківництво - галузь рослинництва, що займається виробництвом 

цукрових буряків і служить сировиною для цукрової промисловості. Це 
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єдина культура, з якої виробляють цукор в Україні. При переробці 

цукрових буряків на цукрових заводах із кожного центнера коренеплодів 

отримують 15-20 кг цукру, 85 кг жому та 4-6 кг патоки (меляси).  

При вирощуванні цукрового буряку з однієї площі практично 

одержуємо два врожаї. Перший - коренеплоди, сировину для виробництва 

цукру; другий - корм для худоби у вигляді гички, жому, меляси та ін. 

Урожайність гички становить 30-50% від урожайності коренеплодів. Її 

використовують на зелений корм, для виготовлення силосу, як зелене 

добриво. Приорана гичка є добрим повільно діючим азотним добривом 

для наступних культур. 

Будучи інтенсивною галуззю, буряківництво в Україні забезпечує 

концентрацію капіталу на одиницю площі. 

Найбільш важливими принципами економічного аналізу, що 

відображають циклічну динаміку, є принцип динамізму, який дозволяє всі 

явища і процеси господарської діяльності, розглядати у динаміці, і 

принцип співставності даних. В економічному аналізі співставність даних 

виступає у якості аналітичного прийому при дослідженні рядів динаміки 

[4].   

На світовому ринку цукру відбуваються суттєві зміни. Значний 

дефіцит продукту в країнах ЄС, який оцінювався у 2016-2017  

маркетинговому році у 6,5 млн. тонн змінився на його профіцит. 

Надлишок цукру у світі у 2017-2018 маркетинговому році може становити 

+9,8 млн. тонн, а світове виробництво оцінюється на рівні 193,5 млн. 

тонн. Суттєвим додатковим фактором загострення конкуренції є 

лібералізація цукрового ринку в країнах ЄС з 1 жовтня 2017 р., яка 

відмінила квоти, мінімальні ціни, пільги виробникам та інші державні 

регулятори. Країни ЄС наростили свій експортний потенціал, який 

впливатиме на ринок України [1].  

Обсяги виробництва цукрового буряку (фабричного) скоротилися 

порівняно з 1990 р. у 3,2 рази. Найбільшими його виробниками у 2016 р. 

були Вінницька (2639 тис. тонн), Полтавська (2090 тис. тонн) і 

Хмельницька (1586 тис. тонн) області. Галузь буряківництва в Україні не 

оминули негативні моменти затяжної економічної кризи. Господарствами 

України у 2016 р. було зібрано 14011 тис. тонн коренеплодів цукрових 

буряків (фабричних). Це приблизно дорівнює рівню виробництва буряків 

1940 р. (13052 тис. тонн), 1950 р. (13925 тис. тонн), 2000 р. (13199 тис. 

тонн), 2005 р. (15468 тис. тонн), 2010 р. (13749 тис. тонн).  

У галузі не відпрацьовані чіткі взаємовідносини виробників 

цукросировини і цукрових заводів, існують давальники схеми та інші 

відхилення від еквівалентних розрахунків. Цукрові заводи демонтуються, 
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ліквідуються на металобрухт, внаслідок чого порушується баланс між 

можливостями сировинних зон і переробними потужностями. 

Цукровий буряк (фабричний) можна віднести до найбільш 

рентабельних видів продукції. У 2016 р. із рівнем дохідності 24,3% він 

посідав трете місце у рейтингу культур (після соняшнику і зерна). За 

2000-2016 рр. найвищій рівень рентабельності було досягнуто у 2011 р., 

коли на 1 грн. виробничих витрат від реалізації цукрових буряків було 

отримано 36 копійок чистого прибутку. 

Відбуваються суттєві зміни у розмірі посівів цукрових буряків. У 2016 

р. під посіви цукрових буряків в Україні було відведено 292 тис. га. Таких 

площ в Україні не було зафіксовано у жодному році, починаючи з 1940 р. 

Порівняно з 1990 р. коли під посіви цукрових буряків в Україні  

відводилося 1607 тис. га нинішні розміри посівних площ є меншими у 5,5 

рази. Значних змін зазнала частка посівів цукрових буряків у загальній 

посівній площі сільськогосподарських культур. Так, у 1990 р. на долю 

посівів цукрових буряків припадало 5% загальної посівної площі. Нині їх 

частка становить 1%. Паралельно з цим відбувається зростання посівних 

площ соняшнику, розміри яких у 2016 р. становили 6073 тис. га, що у 3,7 

рази більше 1990 р. 

Екстенсивне землекористування та неконтрольоване 

сільськогосподарське навантаження на ґрунтовий покрив призвели до 

деградації земельних ресурсів. Сінченко В.М., Пиркін В.І. вказують на те, 

що «в Україні зростають темпи деградації ґрунтів – це зменшення запасів 

гумусу і поживних елементів, ерозія, підкислення, засолення, 

осолонцювання та інші процеси. Основні причини деградації: дефіцит 

органічних і мінеральних добрив, недостатня зацікавленість виробників у 

збереженні і відтворенні ґрунтової родючості» [3].  

Позитивним моментом є поліпшення показників урожайності 

коренеплодів, їх цукристості і збору цукру. Так, у 2016 р. середня 

урожайність цукрових буряків (фабричних) була найвищої за період з 

1990 р. і становила 482 ц/га. Виробництво цукру на 1 га за 1990-2016 рр. 

зросло з 2,38 тонн до 7 тонн (майже у 3 рази). 

Резервами збільшення валових зборів коренеплодів, поліпшення їх 

якості (цукристості) є впровадження високоефективних технологічних 

процесів та технологій, які об‘єднують н6айновіщі досягнення селекції, 

насінництва, агротехніки, способи сортової агротехніки, органічного 

землеробства та високопродуктивний комплекс машин. 

Стабілізації вітчизняного виробництва цукрових буряків і цукру 

сприятимуть такі заходи: переоснащення цукрових заводів відповідно до 

вимог і стандартів країн ЄС; забезпечення доступу сільськогосподарських 
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підприємств до пільгового кредитування; поліпшення інвестиційної 

привабливості сільськогосподарських підприємств для залучення 

приватних інвесторів до виділення коштів на реконструкцію і 

модернізацію виробництва цукрових буряків; диверсифікація галузі. 
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ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Будь-яке економічне дослідження завжди передбачає поєднання теорії 

(економічної моделі) та практики (статистичних даних). Ми 

використовуємо теоретичні моделі для опису і об‘єднання досліджуваних 

процесів і збираємо статистичні дані з метою емпіричної побудови і 

обґрунтування моделей.[2] 

Сучасна економічна теорія, як на мікро-, так і на макрорівні включає 

як необхідний елемент математичні моделі і методи. Використання 

математики в економіці дозволяє виділити і формально описати важливі 

зв‘язки економічних змінних, отримувати висновки, адекватні 

досліджуваному об‘єкту у тій же мірі, що і зроблені припущення, 

отримувати індуктивним шляхом нові знання про об‘єкт, оцінювати 

http://sugar-journal.com.ua/custom/files/Vestnik_%20ua/2015/10/3-5.pdf
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форму і параметри залежностей його змінних, точно і компактно 

викладати положення економічної теорії,  формулювати її поняття і 

висновки. 

Дана робота присвячена побудові і використанню для динамічних 

прогнозів виробництва продукції (а саме, виробництва кукурудзи на 

зерно) в рамках методології дослідження даних, заснованої на побудові 

економетричної моделі.[1] 

Кукурудза - одна з найбільш поширених культур у світовому 

землеробстві. Збільшення виробництва кукурудзи є характерним і для 

внутрішнього ринку України. Зростає споживання цього зерна, що в 

черговий раз підтверджує загальногосподарське та економічне значення 

цієї культури. 

Завдяки інноваціям вітчизняні аграрії досягають успіху в отриманні 

високих показників вирощування кукурудзи. Потреба в кукурудзі і сфери 

її застосування не обмежуються лише харчовими цілями. Кукурудза стала 

однією з основних зернових культур, чиї продукти переробки активно 

використовуються у промисловості, тваринництві та медицині. 

Для дослідження впливу прямих затрат праці на 1 га посіву ( х , 

людино-годин на 1 га посіву) на урожайність кукурудзи на зерно ( у , ц/га) 

в базовому сільськогосподарському підприємстві за 2010 – 2016 рр. ми 

використали економетричне моделювання, основою якого є кореляційно-

регресійний аналіз. Оскільки аналіз проводився в динаміці за 7 років, то 

для усунення автокореляції, яка виникає при аналізі рядів динаміки і 

викривляє результати регресії, нами було включено до моделі фактор часу 

( t ). Розрахунки здійснювалися з використанням інтегрованої системи 
даних аналізу і управління даними «STATISTICA 10».  

Синтезована за рівнянням прямої лінії багатофакторна модель 

урожайності кукурудзи на зерно за 2010 – 2016 рр. у досліджуваному 

підприємстві має такий вигляд:  

уt=24.39877+0.02256x+11.28056t. 

В результаті кореляційно-регресійного аналізу встановлено, що з 

підвищенням рівня прямих затрат праці на 1 га посіву на 1 людино-годину 

урожайність кукурудзи на зерно збільшується на 0,02256 ц/га. За рахунок 

інших факторів, які рівномірно змінюються протягом 7 років, урожайність 

кукурудзи на зерно щорічно зростає в середньому на 11,28056 ц/га.  

Для отримання висновків про практичну значимість синтезованої в 

процесі аналізу багатофакторної моделі урожайності кукурудзи на зерно 

ми оцінили достовірність побудованої моделі, дали якісну оцінку 

показникам тісноти зв‘язку на основі шкали Чеддока. Коефіцієнт сукупної 
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кореляції 975,0R  показує, що між урожайністю кукурудзи на зерно, 

прямими витратами праці на 1 га посівної площі та іншими факторами, які 

рівномірно змінюються протягом досліджуваного періоду, існує сильний, 

тісний кореляційний зв‘язок. Сукупний коефіцієнт детермінації 

951,02 R  вказує на те, що варіація урожайності кукурудзи на зерно на 

95,1% зумовлена дією включених до економетричної моделі факторів.  

Наступним етапом аналізу був розрахунок середньої помилки 

апроксимації, значення якої в межах 5-7% свідчить про гарний підбір 

(відповідність) моделі до вихідних даних. У наших дослідженнях середня 

помилка апроксимації 46,6  свідчить про відповідність побудованої 

моделі фактичним даним і про можливість її практичного використання 

(чим менша різниця розрахованими і фактичними даними про 

урожайність, тим ближче теоретичні значення підходять до емпіричних 

даних, тим краща якість побудованої моделі).  

Найбільш потужним критерієм для перевірки гіпотез щодо істотності 

зв‘язку є математичний критерій F -Фішера-Снедекора (або критерій F -

Фішера). Критерій F -Фішера використовують для оцінки 

співвідношення дисперсій, для оцінки ступеня варіації ознак і надійності 

взаємозв‘язку між показниками, а також для оцінки істотності сукупного 

коефіцієнта кореляції. За математичною таблицею «Розподіл Фішера-

Снедекора ( F -розподіл)» при імовірності 0,95 табличне значення F -

критерію Фішера становить F0.05;4;2=6.94. Ми порівняли фактичне і 

табличне значення F-критерію: 38.804>6.94. Оскільки фактичне значення 

F -критерію Фішера більше за табличне лінійну багатофакторну модель 

урожайності кукурудзи на зерно можна визнати статистично значимою на 

рівні імовірності 0,95 (або 95%). 

Аналіз парних коефіцієнтів кореляції дав такі результати. Залежність 

урожайності кукурудзи на зерно від прямих затрат праці на 1 га посіву є 

прямою і слабкою, про що свідчить додатне значення парного коефіцієнта 

кореляції 0,339708. Зв‘язок між фактором часу і результативною ознакою 

є прямим і сильним (0,943163).  

За допомогою стандартизованих коефіцієнтів регресії парних 

коефіцієнтів кореляції ми розклали сукупний коефіцієнт детермінації 

(R
2
=0,951) на окремі фактори. Для цього додатково були розраховані 

парні коефіцієнти детермінації як добуток між відповідними бета-

коефіцієнтами та коефіцієнтами парної кореляції. Було встановлено, що із 

загальної варіації урожайності кукурудзи на зерно 86,6% припадає на інші 

фактори, які рівномірно змінюються протягом досліджуваного 
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семирічного періоду. Коливання урожайності кукурудзи на зерно за 

рахунок витрат праці на 1 га посівної площі становить лише 8,5%. 

Таким чином, множинна регресійна модель урожайності кукурудзи на 

зерно може бути використана для практичних цілей і здійснення 

прогнозів. 

Сучасна наука виходить із взаємозв‘язку всіх явищ природи і 

суспільства. Неможливо управляти явищами, передбачати їх розвиток без 

дослідження характеру, напрямку, сили та інших особливостей зв‘язків. 

Тому, економетричні методи дослідження, вимірювання зв‘язків 

становлять важливу частину методології наукового дослідження. 
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ОБЛІК ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» під інноваційною 

діяльністю розуміють діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. Результати 

впровадження інноваційної діяльності дозволять не тільки виготовляти 

якісну, затребувану світовим ринком, продукцію сільського господарства, 

але й зменшити витрати на виробництво, що у свою чергу підвищить 

конкурентоздатність вітчизняних сільськогосподарських товарів та 

послуг. 

На сьогодні гостро стоїть питання розробки чітких рекомендацій щодо 

ведення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності 
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сільськогосподарськими підприємствами, так як форми звітності наразі 

складаються тільки промисловими підприємствами, що унеможливлює 

оцінку сучасного стану інноваційної діяльності в аграрній сфері.  Відсутні 

чіткі підходи до узагальнення інформації про інноваційні процеси в 

реєстрах аналітичного обліку та внутрішній звітності, які б надавали 

відповідну інформацію для потреб управління. Таким чином, формування 

належної системи обліково-аналітичного забезпечення інноваційної 

діяльності підприємства набуває важливого значення. 

Інноваційні процеси у сільському господарстві мають свою специфіку, 

адже поряд із промисловими засобами виробництва у виробничому 

процесі активно задіяний рослинний і тваринний потенціал. Крім того, 

виникає ряд проблем, коли одні витрати прямо відносяться на 

собівартість, а інші з періодом реалізації понад рік, попередньо 

відображаються як активи (біологічні активи, нематеріальні активи) і 

потім списуються на собівартість. До того, ж витрати інноваційної 

діяльності можуть відображатися як витрати майбутніх періодів з 

віднесенням у наступних звітних періодах до поточних витрат 

операційної діяльності [3, c. 29]. 

На сьогодні суб‘єкти господарювання облік витрат на інновації 

здійснюють на різних балансових рахунках, що свідчить про 

недосконалість діючої методики їх обліку. Як от розповсюджена практика 

здійснення обліку витрат інноваційної діяльності з використанням 

рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а після завершення проекту 

списують нагромаджену суму витрат на рахунок 15 «Капітальні 

інвестиції» (у разі одержання позитивного результату), або на субрахунок 

941 «Витрати на дослідження і розробки» (якщо результат – негативний). 

Іншим способом є безпосереднє використання 941 субрахунку для 

відображення статей витрат, пов‘язаних з інноваційною діяльністю. 

Проте, даний спосіб ведення бухгалтерського обліку витрат інноваційної 

діяльності не є досконалим та зручним. На 941 субрахунку будуть 

відображатися тільки витрати на дослідження та розробки, проте окрім 

них суб‘єкти господарювання можуть нести й інші витрати, які не 

відображатимуться на даному субрахунку. Це призведе до 

розпорошеності системи обліку витрат інноваційної діяльності. 

Для вирішення цього питання доцільно було б використати 

пропозицію професорів Б. Валуєва та О. Кантаєвої [2,с. 33] з виділенням 

рахунку-екрана «Витрати інноваційної діяльності (узагальнюючий)», який 

дає змогу акумулювати витрати на одному рахунку. На рахунку-екрані 

збирають всі витрати у кореспонденції з кредитом рахунків, що 

відображують джерело їх виникнення. Г. В. Брик пропонує в системі 
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рахунків бухгалтерського обліку використовувати транзитний рахунок 99 

«Витрати інноваційної діяльності», який сьогодні не є задіяним в діючому 

Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов‘язань і 

господарських операцій. За дебетом рахунка 99 протягом досліджуваного 

періоду буде відображатися накопичення інноваційних витрат суб‘єкта 

господарювання, а за кредитом – списання. Списання витрат інноваційної 

діяльності в кінці періоду необхідно здійснювати на рахунок 79 

«Фінансові результати». 

Субрахунки до цього рахунка пропонуємо відкривати, виходячи зі 

специфіки об‘єктів інноваційної діяльності, які визначені Законом 

України «Про інноваційну діяльність», а саме: 

– 991 «Витрати на інноваційні програми і проекти»; 

– 992 «Витрати на нові знання та інтелектуальні продукти»; 

– 993 «Витрати на виробниче обладнання та процеси»; 

–994 «Витрати інфраструктури виробництва і підприємництва»; 

–995 «Витрати на організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного характеру для поліпшення якості 

виробництва і (або) соціальної сфери»; 

– 996 «Витрати на сировинні ресурси, засоби їх видобування і 

переробки»; 

– 997 «Витрати на товарну продукцію»; 

–998 «Витрати на формування споживчого ринку і збуту товарної 

продукції». [2, с. 907-908] 

Реєстром аналітичного обліку витрат інноваційної діяльності 

пропонується використовувати спеціальну відомість, яка буде складатися 

за об‘єктами обліку інноваційної діяльності в розрізі статей витрат. В 

умовах журнально-ордерної форми обліку реєстром синтетичного обліку 

витрат інноваційної діяльності пропонується використовувати журнал-

ордер №5 В с.-г., що не буде суперечити діючій практиці застосування 

Методичних рекомендацій № 390 для аграрних підприємств.  

Впровадження запропонованих підходів вимагає внесення змін до 

нормативно-правових документів, які регулюють ведення 

бухгалтерського обліку на державному рівні,  а також здійснення 

коректив у облікову політику підприємств. 
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

 

Для вирішення проблеми пошуку шляхів зниження витрат необхідно 

мати єдине розуміння їхнього складу і формування, тому важливе 

значення при цьому відіграє науково обґрунтована класифікація витрат на 

виробництво продукції. Класифікація витрат дає змогу достовірно 

визначити величину витрат, встановити їхній зв‘язок з обсягом 

виробництва, правильно й ефективно організувати контроль витрачання 

ресурсів та призначене для інших цілей управління. 

Проблемні питання класифікації витрат постійно перебувають у полі 

зору як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. У своїх працях ці 

питання розглядали: А. С. Бакаєв, П. С. Безруких, І. А. Бєлобжецький, 

Н. Д. Врублевський, М. А. Вахрушина, В. Б. Івашкевич, В. Е. Керімов, 

М. І. Кутер, І. Г. Кондратова, Н. К. Мар‘їн, Д. Міддлтон, Е.А. 

Мізіковський, С.А. Ніколаєва, В. Д. Новодворський, В. Ф. Палій, В. Т. 

Слабинський, Я. В. Соколов, Дж. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, Л. З. Шней- 
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дман, Г. Шмален, А. Яругова та інші.  

Класифікація витрат передбачає групування витрат у відповідні групи, 

які складаються з однорідних за своїм змістом або подібних між собою 

витрат. Пропонуємо таку класифікацію витрат з позиції управління 

(табл.).  

Таблиця  

Класифікація витрат виробництва 
Ознаки класифікації Групи витрат 

За відношенням до 

виробничого процесу 

основні витрати, накладні витрати, виробничі витрати, 

трансакційні витрати. 

За відношенням до обсягів 

виробництва 

умовно-постійні витрати, 

умовно-змінні витрати. 

За єдністю складу одноелементні витрати, комплексні витрати. 

За способом віднесення на 

собівартість  

прямі витрати,  

непрямі витрати. 

За доцільністю понесення продуктивні витрати,  

непродуктивні витрати. 

За календарним періодом поточні витрати: циклічні і безперервні, 

довгострокові витрати, одноразові витрати. 

За видами витрат витрати за економічними елементами,  

за статтями калькуляції. 

За статтями калькуляції Підприємство самостійно обирає статті калькуляції. 

За економічними елементами матеріальні витрати, 

витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, 

інші операційні витрати. 

За об‘єктом формування сукупні (загальні) витрати, 

витрати на одиницю продукції. 

За методикою обчислення середні витрати на одиницю продукції, 

граничні витрати на одиницю продукції. 

За обґрунтуванням 

господарських рішень 

явні витрати, неявні витрати, релевантні витрати, нерелевантні 

витрати, альтернативні витрати. 

За місцем виникнення витрати виробництв, витрати цехів, ділянок, технологічних 

переділів, служб, інших адміністративно-відособлених 

підрозділів. 

За функціями управління виробничі, 

невиробничі. 

За порядком обчислення планові, прогнозні, 

нормативні, фактичні. 

За характером виробництва основне виробництво, допоміжне виробництво, обслуговуюче 

виробництво. 

За видами продукції (робіт, 

послуг) 

витрати на вироби, витрати на групи виробів, 

витрати на замовлення. 

За ступенем впливу на бізнес-

процеси 

чутливі витрати,  

нечутливі витрати. 

За рівнем контрольованості контрольовані витрати,  
неконтрольовані витрати. 
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На нашу думку, така класифікація витрат більш повно відображає 

класифікаційні ознаки і групи витрат, має вирішальне значення для 

здійснення процесів планування, обліку, контролю і аналізу і дає 

можливість виявити резерви їх зниження. 

Класифікація витрат виробництва, за словами П. С. Безруких, – це 

зведення всієї різноманітності витрат підприємства в нечисельнні й 

економічно обґрунтовані групи, які б вміщували окремі витрати між 

собою або однорідні за визначеними ознаками‖ [1,с. 62]. Белебеха І. О. 

вказує, що класифікація виробничих витрат – це необхідний науковий 

елемент пізнання всіх витрат, які існують на підприємстві, і частини тих, 

що забезпечують створення продукції [2]. Велику важливість значення 

класифікації витрат підкреслює Ф. Ф. Бутинець і зазначає що основне 

значення класифікації витрат полягає в управлінні ними та, перш за все, 

для здійснення калькуляції собівартості продукції для різних потреб 

управління підприємства [3]. 

Отже, кожне підприємство в сучасних умовах господарювання має 

самостійно класифікувати витрати за такими ознаками, які найбільшою 

мірою є зручними у використанні та відповідають різним потребам 

управління. І як справедливо вказує Л. В. Нападовська, ознак класифікації 

має бути рівно стільки, щоб можна було з їх допомогою отримати 

найбільш повну інформацію з метою задоволення потреб різних груп 

споживачів [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що класифікація витрат дає 

змогу ефективно керувати витратами та досягати поставленої мети 

діяльності підприємства.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ 

 

Аграрний сектор є системоутворюючим для економіки України, 

гарантує забезпечення продовольчої безпеки держави, формує підґрунтя 

для розвитку сільських територій, впливає на екологічну та енергетичну  

безпеку, стимулює розвиток інших галузей економіки тощо. 

Забезпечення економічної безпеки на рівні підприємства, галузі, 

регіону чи держави часто передбачає необхідність прийняття ефективних 

і адекватних ситуації управлінських рішень, що, у свою чергу, ускладнено 

швидкими і непередбачуваними змінами у зовнішньому середовищі, а 

тому вимагає формування якісного інформаційного підґрунтя для 

прийняття таких рішень. 

Обліково-аналітична система управління економічною безпекою 

підприємства базується на обліковій і позаобліковій інформації, що дає 

змогу забезпечити необхідною інформацією поточне, оперативне і 

стратегічне управління підприємством для протидії внутрішнім та 

зовнішнім загрозам. 

Важливими та необхідними етапами вдосконалення управління 

економічною безпекою підприємства на більшості вітчизняних 

підприємств є, на думку ряду учених, дослідження, аналіз і коригування 

зовнішніх та внутрішніх інформаційних потоків, які формують 

інформаційний базис для прийняття управлінських рішень [1,2]. 

З іншого боку, управління економічною безпекою являє собою 

безперервний моніторинг інформації бухгалтерії та економічної служби 

щодо рівня безпеки та ймовірності виникнення та розвитку внутрішніх і 

зовнішніх загроз та ризиків із подальшим прийняттям адекватних до 

ситуації рішень керівництва [3].  

Не викликає сумніву той факт, що саме управлінський облік поєднує у 

собі інформаційні потоки, що надходять від різних структурних 

підрозділів або складових підприємства, а тому він може надавати суттєву 

інформацію про окремі аспекти економічних відносин як всередині 

підприємства, так і поза його межами.  
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Таким чином управлінський облік здатен виступати джерелом 

забезпечення актуальною і суттєвою інформацією спеціалістів при 

оцінюванні впливу ризиків та загроз економічної безпеки, аналізі ситуації, 

що склалася у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Головним завданням стратегічного управлінського обліку в контексті 

забезпечення економічної безпеки є надання інформації, необхідної для 

реалізації стратегії розвитку і безпеки підприємства, а також моніторингу 

його зовнішнього середовища з метою упередження виявлених загроз та 

небезпек. 

З позицій забезпечення економічної безпеки шляхом безпеки  

прийняття рішень доцільно звернути увагу на наступні чинники. 

Насамперед, треба розуміти, що надлишок інформації не спрощує процес 

прийняття рішень, а, скоріш, ускладнює його, затримує чи, навіть, робить 

прийняття рішення неможливим або несвоєчасним.   

Дуже багато підприємств несуть збитки через помилкові рішення, чи, 

що гірше, даремно використовують ресурси на обґрунтування 

малоефективних рішень. Діючи таким чином, вони також втрачають 

користь від прийняття правильного рішення. 

Традиційно вважали, що між обсягом інформації і впевненістю у 

правильності прийнятого рішення є пряма залежність. З часом ця 

залежність змінилась, незважаючи на те, що можливості обробки 

інформації покращилися. Отже, має місце надлишок інформації і зростає 

обсяг неструктурованих даних, які є складними для тлумачення. 

Саме для таких умов ведення бізнесу було створено Глобальні 

принципи управлінського обліку, використання яких, з нашої точки зору, 

є підґрунтям для формування безпеки прийняття рішень. 

Принципи були розроблені Американським інститутом 

сертифікованих публічних бухгалтерів (AICPA) та Привілейованим 

інститутом управлінських бухгалтерів (CIMA), які разом налічують понад 

600 000 членів і студентів з 177 країн світу [4]. Глобальні принципи 

управлінського обліку були розроблені під час громадських консультацій 

2014-2015 років  у СІМА  та AICPA за участі керівників компаній, 

фінансових директорів, науковців, регуляторів та інших фахівців у 20 

країнах на 5 континентах. 

Зокрема, мова йде про такі Глобальні принципи управлінського 

обліку:  

1. Комунікація породжує інформацію, що має вплив.  

2. Інформація є релевантною. 

3. Аналізується вплив на вартість. 

4. Розумне керування вибудовує довіру. 
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Ці Принципи визначають передову практику бухгалтерського обліку, 

яка сприяє прийняттю складних рішень, що забезпечують сталу цінність. 

Дані фінансового обліку, попри свою вагомість, не є достатньою 

інформаційною базою для прийняття рішень на майбутнє, через те, що 

вони орієнтовані на минулі події. Управлінський облік сприяє 

інтегрованому мисленню, котре дозволяє враховувати повний спектр 

даних, необхідних для прийняття рішень. 

Ефективний управлінський облік оптимізує процес прийняття рішень, 

оскільки дозволяє отримувати користь з інформації. В його основі лежать 

найнадійніші докази та прогнозовані дані, що забезпечують більшу 

об‘єктивність висновків чи суджень. 

Завдяки своїй перспективній і зовнішній спрямованості управлінський 

облік пропонує структуровані рішення для неструктурованих проблем. 

Він дозволяє отримати необхідні дані, ретельно аналізувати їх і 

випрацьовувати обґрунтовані судження для прийняття ефективніших 

рішень та їхнього успішного впровадження. В умовах сильної 

невизначеності управлінський облік дозволяє формувати прогнози, що 

ґрунтуються на широкому спектрі даних. 
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ПІДХОДИ ДО ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ І 

ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ 

 

Кожне підприємство в існуючих економічних умовах, намагається 

передбачити значні втрати і витрати, які воно може понести в 

майбутньому. Для цього відповідні кошти резервують завчасно. У даній 

статті ми розглянемо створення сумнівних резервів та їх інвентаризацію 

наприкінці звітного року. 

Сумнівні борги є неминучою платою за ризик підприємницької 

діяльності. А в кризові часи ймовірність неповернення боргів істотно 

збільшується. У зв‘язку з цим створення резерву сумнівних боргів (далі - 

РСБ) у бухгалтерському обліку є одним з обов‘язкових заходів. 

Питання, що стосується РСБ, регулює П(С)БО 10  ―Дебіторська 

заборгованість‖. Так, відповідно до п.4 цього стандарту сумнівним боргом 

вважається поточна дебіторська заборгованість, стосовно якої існує 

невпевненість у її погашенні боржником. 

Поточна дебіторська заборгованість, що є фінансовим активом (окрім 

придбаної заборгованості, призначеної для продажу), включається в 

підсумок балансу за чистою реалізаційною вартістю. Щоб визначити 

чисту реалізаційну вартість, і розраховують величину РСБ. Таким чином, 

підприємства створюють РСБ під поточну дебіторську заборгованість, яка 

виникла в ході нормального операційного циклу або буде погашена 

впродовж 12 місяців з дати балансу і є фінансовим активом. Тобто за нею 

є ймовірність отримання підприємством  майбутніх економічних вигод і 

може бути достовірно визначена її сума. 

Щоб установити величину РСБ, можна скористатися одним з двох 

методів, які пропонує п. 8 П(С)БО 10: 

1) застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості; 

2) застосування коефіцієнта сумнівності. 

Перший метод найгнучкіший. У ньому на підставі обставин і 

професійного судження бухгалтери створюють РСБ за конкретними 

дебіторами, заборгованість яких визнають сумнівною. Для цього: 
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1) встановлюють критерії, за якими дебіторську заборгованість 

визнають сумнівною, і вказують їх у наказі про облікому політику; 

2) на дату балансу проводять аналіз дебіторської заборгованості  на 

предмет її відповідності встановленим критеріям. Якщо якась дебіторська 

заборгованість відповідає цим критеріям, її включають у РСБ. 

Згідно з другим методом створення РСБ його величина визначається 

шляхом множення  суми залишку дебіторської заборгованості  на початок 

періоду на коефіцієнт сумнівності. Цей коефіцієнт може бути 

розрахований одним з трьох способів: 

1) визначенням питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; 
2) класифікацією дебіторської заборгованості за термінами 

непогашення; 

3) визначенням середньої питомої ваги списаної впродовж періоду 
дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 

3-5 років. 

Створення РСБ відображають у бухобліку записом Дт 944 ―Сумнівні і 

безнадійні борги‖ – Кт 38 ―Резерв сумнівних богів‖. 

Списання сумнівної заборгованості за рахунок РСБ відображають у 

кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості ( Дт 38 – 

Кт 34, 36, 37), а зменшення нарахованого РСБ – у кореспонденції з 

рахунком обліку доходів ( Дт 38 – Кт 719).  

Якщо нарахованого РСБ недостатньо, безнадійна дебіторська 

заборгованість списується до складу інших операційних витрат ( Дт 944 – 

Кт 34, 36, 37). 

Крім того, інформацію про суми списаної безнадійної заборгованості 

фіксують за Дт субрахунку 071 ―Списана дебіторська заборгованість‖.  

Погашення боржником раніше списаної заборгованості відображають 

шляхом збільшення доходу від іншої операційної діяльності (Кт 716 

―Відшкодування раніше списаних активів‖.     

Важливим питанням щодо РСБ є його інвентаризація наприкінці 

звітного періоду. Для того, щоб інвентаризація РСБ мала сенс, потрібно 

проінвентаризувати саму дебіторську заборгованість. При цьому важливо 

визначити структуру заборгованості і вірогідність її погашення в розрізі 

окремих груп заборгованості, або окремих дебіторів. А далі можна 

приступити до інвентаризації РСБ – перевірити обгрунтованість 

визначення суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу 

застосування методу розрахунку РСБ, встановленого обліковою 

політикою підприємства. Сама інвентаризація РСБ проходить за такими 

етапами: 
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1. Необхідно проаналізувати, під яку заборгованість створений резерв 
і чи не перевищує його загальний розмір встановлену межу. Величину 

РСБ треба порівняти з тією сумою заборгованості, яка підлягає 

резервуванню, а не з усією сумою наявної дебіторської заборгованості.  

2. Оцінюємо методи створння РСБ з точки зору доцільності їх 
використання. Якщо величина визначена за допомогою коефіцієнта 

сумнівності, то перевіряємо, чи правельно згрупована дебіторська 

заборгованість і розраховані коефіцієнти. 

3. Перевіряємо, які суми безнадійної заборгованості були списані за 
рахунок РСБ, розраховуємо розмір резерву в поточному періоді і 

встановлюємо достовірність оцінки РСБ. 

4. Відображаємо  результати інвентаризації РСБ в обліку (див. рис). 

  

 
Рис. Коригування РСБ за підсумками інвентаризації 

 

5. Відображаємо РСБ у фінансовій звітності. 

Дебіторська заборгованість відображають у балансі за чистою 

реалізаційною вартістю (тобто за вирахуванням РСБ) за рядками:  

1125 - ―Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги‖; 

1120 – ― Векселі одержані ‖ ; 

1145 – ―Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків‖; 

1155 – ―Інша поточна дебіторська заборгованість‖. 

Витрати на створення РСБ потрапляють у рядок 2180 і в рядок    2520 

Звіту про фінансові результати у складі інших операційних витрат. 

Залишок РСБ, визначений за підсумками інвентаризації, 

порівняємо із сальдом за кредитом рахунку 38 

Інвентаризаційний залишок 

більший, ніж С-до за Кт рахунку 38 

Донараховуємо РСБ на отриману 

різницю  (Дт 944 – Кт 38) 

Інвентаризаційний залишок 

менший, ніж С-до за Кт рахунку 

38 

Включаємо суму різниці до 

складу доходу звітного періоду  

(Дт 38 – Кт 719) 
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6. Податковий облік РСБ. Так з 2017 року РСБ і взагалі вся 

безнадійна заборгованість: 

1) Збільшують фінансовий результат на суму: 

А) витрат на формування РСБ; 

Б) витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму РСБ; 

2) Зменшують фінансовий результат на суму: 

А) корегування (зменшення) РСБ, на яке збільшується фінансовий 

результат до оподаткування згідно з НП(С)БО або МСФЗ; 

Б) списаної дебіторської заборгованості  (у тому числі за рахунок 

створеного РСБ), що відповідає ПКУ; 

В) доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за 

рахунок РСБ заборгованості, що відповідає ознакам ПКУ. 

Створення, інвентаризація та списання РСБ на підприємстві дуже 

важливо, адже при правельній організації та обліку РСБ, підприємство 

гарантує собі стабільнісь діяльності у кризовий час, що актуально на 

сьогоднішній день.  

 

Список використаних джерел: 

 

1. П(С)БО 10  ―Дебіторська заборгованість‖п. 4,7,8. 

2. Положення про інвентаризацію активів і зобов‘язань, затверджене 

наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879., п.8.5 розд. ІІІ. 

 

 

УДК 335.83 : 331.2 (477) 

Хом’як Г.М., 

старший викладач 

Золочівського коледжу Львівського НАУ, с. Новоселище 

 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

З моменту встановлення мінімальної зарплати в розмірі 3200 або потім 

3723 грн.  законодавці переписали ст. 96 КЗпП., вказавши що системами 

оплати праці є тарифна та інші системи. Всі вони формуються на оцінках 

складності робіт та кваліфікації працівників. Іншу систему оплати праці  

ніж тарифну можна використовувати  лише тоді, якщо вона передбачена 

колективним договором. Якщо первинної профспілки нема, то  система 

оплати праці визначається наказом чи розпорядженням власника з 

погодженням із загальними  зборами трудового колективу.  

На більшості підприємств використовують тарифну систему оплати 
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праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових 

окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики). Тарифна 

система є основою для формування та диференціації  розмірів заробітної 

плати. У будь-якому разі тарифна сітка (схема посадових окладів) 

формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень.  

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в 

розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для 

працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2017 - не менше 1600 

грн., у 2018 – 1861,50 грн.) Ця норма стосується всіх роботодавців, в тому 

числі і бюджетників. Мінімальна заробітна плата встановлена у 2017 р. – 

3200 грн., у 2018 р. – 3723 грн. 

З огляду на такий підхід  складається ситуація, коли посадові  оклади 

працівників відрізняються, а зарплата однакова. При цьому «зрівнялівка» 

виникає за рахунок доплати до мінімальної зарплати. Жодних питань до 

підприємства щодо  відсутності диференціації в зарплаті  бути не може. 

Роботодавці, що бажають відійти від зрівнялівки, можна встановити 

тарифну ставку працівника першого  тарифного розряду на рівні 

мінімальної зарплати. При цьому  слід переглянути і тарифну сітку та 

встановити нові тарифні коефіцієнти. На жаль, цього не можуть зробити 

бюджетні установи. 

З врахуванням сказаного можливі два підходи  для визначення розміру 

заробітної плати (табл). 

 

Варіанти встановлення  тарифних ставок на підприємстві 

Варіант І Варіант ІІ 

На рівні тарифної ставки працівника 

 І тарифного розряду, яка дорівнює 

або більша за прожитковий мінімум 

для працездатної особи на 1 січня  

календарного року 

На рівні тарифної ставки 

працівника І тарифного 

розряду, яка не менша ніж 

розмір мінімальної зарплати 

 

Варіант ІІ  безперечно набагато кращий і дозволяє встановити 

різницю в оплаті праці кваліфікованих та некваліфікованих працівників.  

Однак для підприємства він більш затратний. Тому багато підприємств 

підуть  шляхом варіанта І. Підприємства, у яких не вистачить коштів на  

встановлення різниці в оплаті праці, простіше доплачувати до мінімальної 

зарплати навіть при повній «зрівнялівці». Це  єдиний шлях для 

бюджетних установ.  Існують складності в нарахуванні доплати до 
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мінімальної зарплати та врахуванні  її при обчисленні інших виплат. 

Існує ряд виплат, які виплачуються понад мінімальну заробітну 

плату. Сюди відносяться  надбавки та доплати за роботу у важких і 

шкідливих та особливо важких і шкідливих умовах, за роботу на 

територіях радіоактивного забруднення, роботу  з дезінфікуючими 

засобами під час прибирання туалетів, за роботу в нічний час, оплату 

роботи в надурочний час, оплата роботи у святкові та неробочі дні, яка 

проведена понад місячну норму праці, оплата за невідпрацьований час, а 

саме відпускні та компенсація в разі невикористання щорічної відпустки, 

відпускні за час навчальних та творчих відпусток, одноразові заохочення,  

матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або 

більшості працівників на оздоровлення, лікарняні та декретні і оплата 

перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності, суми вихідної допомоги 

при припиненні трудового договору, матеріальна допомога одноразового 

характеру на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, виплати 

найманим працівникам за будь-якими  цивільно-правовими договорами. 

Для врегулювання питання оплати праці, особливо у бюджетних 

установах, вважаю, було б дуже добре запровадити запропонований 

варіант ІІ. Встановити тарифну ставку І тарифного розряду на рівні  

мінімальної зарплати і змінити при цьому тарифні коефіцієнти. Такий 

спосіб врегулювання оплати праці на госпрозрахункових та бюджетних 

підприємств важливо було б здійснити на державному рівні. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. №10895-ВР 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від06.12.2016р.№ 1774-УІІІ. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ІЗ 

ВПРОВАДЖЕННЯМ МСФЗ 

 

Облік розрахунків з оплати праці завжди був одним з найважливіших 

облікових процесів. Основними причинами цього є висока соціальна 

значимість заробітної плати, як основного доходу працюючого населення; 

часті зміни, складність і незрозумілість законодавчого регулювання 

оплати праці в країні, а також цілісна перебудова організації облікового 

процесу в цілому, і розрахунків за виплатами працівникам зокрема,  в 

сучасних умовах господарювання. Досягнення поставлених завдань 

перебудови існуючої системи бухгалтерського обліку та сьогоднішні 

ринкові зміни діючої системи організації обліку праці та її оплати 

вимагають докорінних змін методології обліку розрахунків за виплатами 

працівникам на підприємствах. Одним із шляхів покращення облікового 

процесу розрахункових операцій за виплатами працівникам є 

запровадження у виробничу практику, діючих на Україні суб‘єктів 

господарювання, в тому числі і підприємств галузі АПК, міжнародних 

стандартів фінансової звітності і бухгалтерського обліку. 

Глобалізація фінансових ринків та торгових операцій обумовили 

необхідність єдиних підходів до фінансової звітності, а також гармонізації 

публічної інформації на міжнародному рівні. Одним із шляхів 

гармонізації є поступове запровадження Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) до облікової практики окремих категорій 

суб'єктів господарювання. 

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» – міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - 

міжнародні стандарти) - прийняті Радою з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання 

фінансової звітності [1].   

Порядок  обліку виплат працівникам та подання інформації  про такі 

виплати  у фінансовій звітності підприємства згідно міжнародної 

практики визначає МСБО 19 «Виплати працівникам». Відповідно до 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати 
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працівникам»  виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх 

надає суб‘єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівникам. 

Що стосується послуг працівника, то він може їх надавати протягом 

повного чи неповного робочого дня, на основі постійної, періодичної чи 

тимчасової зайнятості (рис.).  

Даний стандарт розглядає трудову діяльність працівників як послуги, 

за які вони отримують відповідну компенсацію. 

Стосовно зазначеного міжнародного стандарту всі виплати 

працівникам слід класифікувати на наступні категорії: 

- короткострокові виплати; 
- виплати працівникам по закінченні трудової діяльності; 
- інші довгострокові виплати працівникам; 
- виплати при звільненні. 
До короткострокових виплат відносять  виплати працівникам (крім 

виплат при звільненні) у грошовому або не грошовому вигляді, які 

підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після 

закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги. 

Виплати по закінченні трудової діяльності – це виплати працівникам, 

які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності Порядок і суми 

виплат визначаються умовами програм виплат по закінченні трудової 

діяльності, які в свою чергу поділяються на програми з визначеним 

внеском і програми з визначеною виплатою.  

 

 
Рис. Критерії визнання виплат працівникам за МСФЗ (IAS)  

19 «Виплати працівникам» 

 

Виплати працівникам –  це зобов‘язання, 

якщо працівник надав послугу в обмін на 

виплати, які будуть сплачені в  

майбутньому. 

Виплати працівникам – це витрати, якщо 

суб‘єкт господарювання споживає 

економічну вигоду, що виникає внаслідок 

послуги, наданої працівником в обмін на 

виплати працівникам. 
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Інші довгострокові виплати працівникам –це виплати, які не 

підлягають сплаті у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після 

закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги. 

Зобов‘язання щодо інших довгострокових виплат відображаються у Звіті 

про фінансовий стан загальною чистою сумою. 

Виплати при звільненні – це компенсації працівникам, які підлягають 

сплаті в результаті рішення підприємства звільнити працівника до 

встановленої дати виходу на пенсію або добровільної згоди працівника на 

звільнення за умови такої виплати. 

Не дивлячись на те, що сільськогосподарські підприємства не 

відносяться до суб‘єктів господарювання, які обов‘язково повинні 

подавати фінансову звітність на основі МСФЗ, застосування у виробничій 

аграрній практиці міжнародних нормативів приведе до одержання більш 

важливішої ширшої інформації, що в свою чергу позитивно вплине не 

ефективність прийнятих управлінських рішень і надасть підприємствам 

можливість залучення іноземних інвестицій і позик. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

 

Документування господарських операцій є одним із елементів методу 

бухгалтерського обліку та подальшою основою для інформаційного 

забезпечення діяльності підприємства, а тому відіграє важливе як 

теоретичне, так і практичне значення. Крім цього, пунктом 44.1 статті 44 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 317 

 

Податкового кодексу України [4] передбачено обов‘язок платників 

податків вести облік показників, пов‘язаних з оподаткуванням на підставі 

первинних документів. 3Законодавством встановлено заборону щодо 

формування показників податкової звітності на підставі даних, не 

підтверджених вищевказаними документами. 

Отже, первинні документи забезпечують: фіксацію господарських 

операцій суб‘єкта господарювання, обробку інформації для прийняття 

управлінських рішень, оподаткування господарської діяльності, 

підтвердження позиції підприємства у судових спорах з податковими та 

іншими органами в адміністративному чи судовому порядку та ін. З 

огляду на це важливим є дослідження законодавчих вимог щодо форми, 

змісту та правового наповнення первинних документів. 

Останнім часом спостерігається лібералізація законодавчих вимог 

щодо оформлення первинних документів, які повинні змінити позицію 

контролюючих органів щодо форми документів та визнання 

господарських операцій, що ними зафіксовані. 

Законом України від 03.11.2016 року №1724-19 внесено зміни до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансовому звітність в 

Україні» [1] (далі – Закон про облік), якими визначено, що «Підставою 

для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні 

документи».  

Наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2017 року №427 [3] 

внесено наступні зміни до Положення про документальне забезпечення 

записів в бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р. №88 (далі – 

Положення) [5]: 

1) пункт 2.2 викладено в такій редакції: «Підставою для 

бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи»; 

2) пункт 2.6 доповнено двома новими абзацами такого змісту: 

«Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість 

відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення 

складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період 

від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано 

первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку 

господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є 

належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), 

складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск 

товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. 

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному 

документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 
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стандартами фінансової звітності»; 

3) доповнено абзац перший пункту 2.13 після слів «головного 

бухгалтера» словами «або особи, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку підприємства». 

У листі від 13.06.2017 року №35210-07/23-2135/1/1902 [2] 

Міністерство фінансів України зазначає, що «Документування 

господарських операцій може здійснюватися із використанням 

виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов‘язкові 

реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм». 

Фактично революційними стали зміни до Закону про облік внесені 

Законом України від 05.10.2017 року №2164-19 [1], якими статтю 9 цього 

закону доповнено абзацами такого змісту: 

1) «Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про 

господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської 

операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості 

ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської 

операції, та містять відомості про дату складання документа, назву 

підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг 

господарської операції тощо»; 

2) «Права і обов‘язки сторін, які виникають за результатами 

здійснення господарської операції, оформленої первинним документом 

відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в 

регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку». 

З наведеного вище можемо зробити наступні висновки про зміни в 

порядку документального оформлення господарських документів: 

1) можливість відображення господарської операції, щодо якої на 
момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку 

за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, 

не отримано первинного документа; 

2) передбачено повноваження при документуванні як головного 
бухгалтера, так і особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку 

підприємства; 

3) можливість використання виготовлених самостійно бланків, які 
повинні містити обов‘язкові реквізити чи реквізити типових або 

спеціалізованих форм; 

4) неістотні недоліки в документах, що містять відомості про 
господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської 

операції тощо. 

Оскільки наведені вище нормативні зміни суттєво змінили практику 

документування господарської діяльності підприємств, важливою є 
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подальша оцінка їх практичного трактування податковими, іншими 

контролюючими органами та судами. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСІ 

 

В Україні створена правова база для підтримки тих підприємців, що 

готові боротися за збереження свого бізнесу. Необхідно перебороти свою 

пасивність і опанувати засоби спасіння бізнесу, коли він опиняється у 

критичному стані. На підприємстві з‘явилися перші тривожні ознаки — 

виникли труднощі з поверненням боргів у визначені строки - це повинно 
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стати сигналом того, що час застосовувати профілактичні засоби. Бо існує 

загроза, що незначні фінансові труднощі переростуть у справжню 

фінансову кризу, і тоді неминуче банкрутство. 

Отже, якщо у керівника або власника підприємства, у якого виникли 

фінансові проблеми, зробили перший важливий крок — прийняли тверде 

рішення про невідкладне проведення санації і вдалося одержати 

необхідну підтримку з боку керівного складу, колективу працівників, а 

також кредиторів та інших контрагентів (постачальників, посередників 

тощо). Наступний крок — це складання ефективного Плану санації, який 

має стати надійним інструментом оздоровлення підприємства і 

збереження бізнесу. Але більшість до сих пір не вирішували подібного 

завдання, тобто не мають знань, досвіду і навичок, необхідних для 

складання Плану санації. І це може не дозволити реалізувати рішення на 

практиці.  

Банкрутство підприємства і його ліквідація - не тільки збитки для його 

акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а її 

зменшення розмірів податкових надходжень до бюджету, а також 

зростання безробіття, що, у свою чергу, може служити одним з факторів 

макроекономічної нестабільності. Суттєвим є те, що серед підприємств, 

справи про банкрутство яких знаходяться на розгляді, значна питома вага 

таких, які тимчасово опинилися в скрутному становищі і за умови 

проведення їх фінансової санації можуть розрахуватися з боргами і 

продовжити свою фінансово-господарську діяльність. Проте, унаслідок 

відсутності необхідного техніко-методичного забезпечення процесів 

санації, дефіциту кваліфікованих спеціалістів у питаннях фінансового 

менеджменту та інших суб'єктивних і об'єктивних причин, багато хто з 

потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, які відносяться 

до пріоритетних галузей народного господарства України, стають 

потенційними банкрутами. 

Світова практика банкрутства показує, що цей процес хворобливий, як 

і будь-яке руйнування, але підтверджує, що непродуктивність 

перетворення виробника в банкрута не завжди очевидна [1]. Наприклад, 

ліквідація неефективних підприємств, що випускають продукцію, яка не 

користується попитом, абсолютно виправдана. Використання процедури 

банкрутства як прихована форма переходу підприємства з рук одного 

господаря до іншого, який і ініціює цю процедуру, не є українським ноу-

хау тіньової приватизації, а це один із легітимних інструментів «вільного 

ринку». Україна має законодавство про банкрутство, але воно не тільки 

допускає «тіньову приватизацію», а й ставить права кредитора вище за 

права трудового колективу, інвестора, держави і підприємства-боржника. 
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Кожен менеджер знає: гірше, що може трапитися з підприємством, - це 

банкрутство. Тому, ухвалюючи будь-яке рішення, керівник перш за все 

намагається його уникнути, а потім тільки вже вимірює можливі прибутки 

і збитки. 

Проте, рано чи пізно, чи з вини поганої кон'юнктури ринку, чи кризи 

ресурсів, чи неефективного управління, банкрутство може трапитися слід 

шукати в неможливості передбачати стан ринку в перспективі. Ринок 

вимагає від підприємця гнучкості і пристосування [1]. Слабкість 

механізму адаптації суб'єкта господарювання до умов внутрішнього і 

зовнішнього середовища, що змінюються, лежить в основі можливості 

банкрутства. Ринкова економіка і банкрутство тісно пов'язані між собою. 

Без процедури банкрутства економіка стає нееластичною. оскільки 

перетікання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів від 

неефективно до успішно працюючих підприємств стає неможливим. 

Невід'ємною частиною ринкового господарства є інститут 

банкрутства. Він служить могутнім стимулом ефективної роботи 

підприємницьких структур, що гарантує одночасно економічні інтереси 

кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку. 

Механізм реалізації економічної неспроможності і банкрутства є 

однією з форм здійснення процесу передачі права власності і всієї 

повноти економічної відповідальності від одного суб'єкта господарювання 

до іншого. Першим переділом власності на пострадянському просторі 

стала приватизація. Другим — процеси банкрутства. За українською 

статистикою в 90
% 
випадків у банкрутстві підприємств винні 

некомпетентні менеджери. 

У світовій практиці законодавство про банкрутство спочатку 

розвивалося по двох принципово різних напрямах. Один з них 

ґрунтувався на принципах британської моделі, яка розглядала 

банкрутство як спосіб повернення боргів кредиторам, що 

супроводжувалося ліквідацією боржника-банкрута. Інший напрям було 

закладено в американській моделі . Основна мета законодавства тут 

полягає втому, щоб реабілітувати суб'єкт господарювання, відновити його 

платоспроможність. Проте в сучасних умовах у законодавстві розвинутих 

ринкових країн простежується лінія на зближення, постання приведених 

напрямів. 

У будь-якій цивілізованій країні з розвинутою економічною системою 

одним з основних елементів механізму правового регулювання ринкових 

відносин є законодавство про неспроможність (банкрутство). 

 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 322 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми та 

виклики сьогодення : колективна монографія [Алькема В.Г., Бабець І.Г., 

Живко З.Б., Козаченко Г.В., Копитко М.І. та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. 

З.Б.Живко, д.е.н., доц.. І.Г.Бабець. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 346 с. 

 

 

УДК 657.62 

Шевчук В.Р., 

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів 

 

ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНОМУ АНАЛІЗІ ЇЇ 

ПОКАЗНИКІВ 

 

Інфляція – це явище, властиве більшості країн з ринковою економікою. 

Вдночас, при складанні фінансових звітів потрібно враховувати вплив 

інфляції  відповідно до: 

 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» або 

 П(С)БО 22 «Вплив інфляції» (для фінансової звітності,  яка  
оприлюднюється). 

Згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в 

країні, які включають таке (але не обмежуються таким): 

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей 

у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. 

Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для 

збереження купівельної спроможності; 

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній 

грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть 

також наводитися в цій валюті; 

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за 

цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності 

протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким; 

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно 

індексу цін; 

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 
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100 % або перевищує цей рівень [1]. 

Згідно з П(С)БО 22 «Вплив інфляції» показники річної фінансової 

звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного 

приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із 

застосуванням коефіцієнта коригування. Коефіцієнт коригування – 

відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та 

індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті 

звітності [2]. 

При цьому, відповідно до П(С)БО 22, в якості індексу 

інфляції застосовується показник, оприлюднений центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. 

Кумулятивний приріст інфляції (КПІ) – добуток індексів інфляції за 

період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний. 

КПІ = ((Іпn (рік) х Іпn+1 (рік) х Іпn+2 (рік)) х 100) - 100, де 

Іпn (рік) - індекс інфляції, виражений у відсотках за перший календарний 

період (рік) трьох останніх років, що передують визначенню КПІ; 

Іпn+1 (рік) - індекс інфляції, виражений у відсотках за другий 

календарний період (рік) трьох останніх років, що передують визначенню 

КПІ; 

Іпn+2 (рік) - індекс інфляції, виражений у відсотках за третій календарний 

період (рік) трьох останніх років, що передують визначенню КПІ. 

Якщо розрахувати кумулятивний приріст інфляції за останні три роки 

(2015, 2016 і 2017), то отримаємо: 

КПІ2015-2017 = ((1,433 х 1,124 х 1,137) х 100) – 100=83%  

Як бачимо, за останні три роки в Україні значення кумулятивного 

приросту інфляції не досягало 90 відсотків, та й ця вимога поширюється 

лише на фінансову звітність, яка  оприлюднюється, тому велика кількість 

підприємств не коригуватимуть фінансові звіти навіть в умовах 

гіперінфляції. Останнє, водночас, не заважає аналітикам робити 

припущення щодо перспективного фінансового стану суб‘єктів 

господарювання за даними трендового аналізу, що здійснений за 

показниками фінансових звітів, відкоригованих на рівень інфляції. 

Трендовий аналіз дозволяє простежити еволюцію фінансово-

господарської діяльності підприємства і зробити припущення щодо його 

майбутнього фінансового стану. Загалом, за результатами 

горизонтального (трендового) аналізу фінансової звітності можна зробити 

багато висновків щодо покращення (погіршання) фінансового стану 

підприємства. Наприклад, ознаками «доброго» балансу є:  

 валюта балансу в кінці звітного періоду збільшилася в порівнянні з 
початком;  
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 темпи приросту оборотних активів вищі, ніж темпи приросту 
необоротних активів;  

 темпи зростання власного капіталу вищі, ніж темпи зростання 
позикового капіталу;  

 темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості 

приблизно однакові.  

Трендовий аналіз – частина перспективного аналізу, що передбачає 

побудову графіку можливого розвитку організації. Він полягає у тому, що 

визначається середньорічний темп приросту і розраховується прогнозне 

значення показників фінансової звітності з використанням статистичних 

методів. При цьому побудові тренду має передувати врахування впливу 

інфляції, адже без цього важко зробити висновок, наприклад, про те, чи є 

збільшення валюти балансу наслідком тільки лише подорожчання готової 

продукції під впливом інфляції сировини, матеріалів, чи воно вказує і на 

процес розширення фінансово-господарської діяльності. 

Таким чином, коригування статей на індекс цін, який щорічно 

оприлюднюється центральним органом виконавчої влади у галузі 

статистики, дозволяє нівелювати вплив інфляції на фінансову звітність. 

При побудові трендів за відкоригованими на індекс інфляції показниками 

наочно побачимо цілком іншу картину перспективної динаміки 

показників фінансової звітності.  

Враховуючи зазначене, напрямом подальших досліджень є 

удосконалення аналізу фінансового стану суб‘єктів господарювання, 

зокрема щодо моделювання показників переспективного аналізу на основі 

даних фінансової звітності відкоригованих на індекс інфляції, що є 

запорукою прийняття найбільш ефективних управлінських рішень. 
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ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В 

УКРАЇНІ 

 

В умовах ринкової економіки податки є одним з найважливіших 

важелів впливу держави на економічні процеси. Таким чином, податкові 

механізми стають вагомою складовою системи стимулювання прямих 

іноземних інвестицій в економіку держави [2].  

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі діючий президент 

України П. Порошенко заявив, що вважає 2017-й роком зростання 

інвестицій для України. Незважаючи на таку заяву глави держави, 

інвестори побоюються вкладати гроші в Україну через високий рівень 

корупції, повільне впровадження реформ та нестабільну економіку.  

У статті Financial Times щодо прямих іноземних інвестиції (ППІ) в 

економіку Україну прозвучали дві основні думки. По-перше, нові ПІІ в 

країну різко скоротились після початку війни. По-друге, попри деяке 

покращення бізнес-середовища в Україні, політичні проблеми та загрози 

безпеці запобігають відновленню інвестицій. Проте важливо розуміти, що 

значна частина довоєнних ПІІ потрапляла до України через офшорні 

компанії і насправді мала українське або російське походження. Звісно, 

невизначеність навколо військового конфлікту з Росією стримуватиме 

інвестиції в Україну, однак, щоб підвищити ймовірність залучення 

справжнього іноземного капіталу, необхідно усунути значні перешкоди на 

шляху ПІІ, що існували ще задовго до початку конфлікту [5].  

Після подій на Майдані та початку протистояння в Криму і на Донбасі 

ПІІ в Україну значно знизились – від $4,5 млрд у 2013 році до $410 млн у 

2014 році. Безсумнівно, що основною причиною падіння став військовий 

конфлікт з Росією та поглиблена ним політична і економічна криза в 

країні. При цьому прямі інвестиції в Україну почали падати ще перед 

подіями 2014 року. Вже у 2013 році ПІІ знизились на 46,4% від $8,4 млрд 

у 2012 році – внаслідок скорочення попиту на український експорт, 

погіршення політичної ситуації та економічної невизначеності [3]. Схоже 

падіння відбулось у 2009 році на тлі різкого зниження глобальних 

інвестиційних потоків внаслідок світової фінансової кризи [4].  Досить 

https://www.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petro-oleksiiovych
https://www.ft.com/content/f9022604-bc94-11e6-8b45-b8b81dd5d080?sectionid=world
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15lZmxUpUU4oxvdPtE-aXnipGOkO4d-y0THnzo6u-dN0/edit#gid=674108578
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/12/mallaby.htm
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логічно постає питання наскільки «іноземними» насправді були інвестиції 

в Україну до війни? І наскільки значним є вплив військового конфлікту на 

Донбасі на ПІІ? Для відповіді на ці питання в першу чергу необхідно 

з‘ясувати джерела прямих іноземних інвестицій в Україні. 

В структурі ПІІ в Україні (рис. 1) як до війни, так і тепер, переважають 

інвестиції компаній, зареєстрованих на Кіпрі. На початок 2014 року їхня 

частка складала 32,7%, а тепер дорівнює 24,4%. Кіпр, Віргінські острови, 

Беліз – три «класичні» офшори разом відповідають за 29,6% обсягу ПІІ 

(38,8% на початок 2014 року). 

 

 
Рис.  Обсяг ПІІ в акціонерний капітал в Україні за країнами походження,  

млн дол. США 

 

Так, більшість інвестицій в Україну – це український або російський 

капітал, власники якого використовують компанії в Кіпрі та інших 

офшорах задля оптимізації оподаткування та отримання специфічного 

правового статусу тощо. Таким чином, падіння прямих іноземних 

інвестицій після початку війни в основному зумовлене різким 

зменшенням вливань українських та російських підприємців, що 

проводили свої капітали через офшори. До цього призвела гостра 

економічна криза та невизначеність, пов‘язані із військовим конфліктом 

та політичними змінами [1]. Таким чином, в світлі ситуації, що склалася 

мова йде не стільки про повернення реального іноземного капіталу, а 

про створення умов для його залучення.  

Майже всі експерти, які займаються оцінкою інвестиційного клімату 

нашої країни вважають його несприятливим, оскільки оподаткування 

реального сектору економіки досить обтяжливе [5]. Таким чином, 

податкова система України має бути реформована у частині зниження 

податкового навантаження на підприємства (зблизити податковий і 

бухгалтерський облік, що полегшило б процедуру визначення платниками 

своїх податкових зобов‘язань та знизило податковий тягар, пов‘язаний з 

технікою та витратами на стягнення податків) та забезпечення рівності у 
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податковому навантажені (замість надання численних податкових пільг 

поступово знизити ставку оподаткування підприємств для створення 

рівних умови для їх функціонування).  
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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Проблему безробіття досліджували такі вітчизняні та іноземні 

економісти як А.Ґ. Аґанбенян (один з перших  поставив питання 

прихованого безробіття ще в СРСР у 1964 році), М. Шаленко [1] 

(визначив рівень надлишкової робочої сили в Україні), Е.М. Лібанова 

(досліджувала статистичні дані рівня безробіття включаючи офіційні на 

приховані форми), І. Петрова (аналізувала зайнятість на офіційному та 

тіньовому ринках праці) [2]. 

Однією з найбільш важливих проблем в Україні на сьогодні є 

відсутність достатньої кількості робочих місць для населення. 

В Україні за даними Держкомстату, безробіття (без урахування АР 

Крим та зони проведення АТО) у вересні 2017 року склав 303 тисяч. В 

цілому безробіття склало 1,2% від працездатного населення України. 

Конкурс на одне вакантне місце склав 4 людини[3].  

Перш за все необхідно згадати про те, що існує приховане безробіття. 

Це означає, що люди, які отримали роботу на біржі праці, досить часто 

змушені покинути своє місце роботи, внаслідок незадовільних умов і 

назад до центру зайнятості не звертаються. 

Приховане безробіття в Україні набуло значного поширення. 

Приховане безробіття тому так і називається, що керівники підприємств 

намагаються його приховати від обліку. Це завдає шкоди і підприємству і 

суспільству. Таке безробіття треба вивести з «тіні». Відповідно до 

міжнародних норм воно називається частковим. Часткове безробіття – це 

втрата особою частини заробітної плати внаслідок вимушеного 

тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві 
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відповідно до законодавства України тривалості робочого часу і (або) 

перерви в отриманні заробітної плати чи скороченні її розмірів у зв‘язку з 

тимчасовим припиненням виробництва без переривання трудових 

відносин з причин економічного, технологічного та структурного 

характеру. Як бачимо, часткове безробіття не є формою прихованого 

безробіття. Це – одна з форм неповної зайнятості[4]. 

Є величезна кількість громадян України, які взагалі ніколи не ставали 

на облік у центрах працевлаштування. Більшість з них не вірять, що їм 

допоможуть знайти гідну роботу або вже просто не мають можливості 

працювати за станом здоров'я. А погіршення його стану вже стало 

традицією, широко поширеною в Україні, завдяки бездарному 

управлінню системою охорони здоров'я. 

Крім цього, ще ніхто точно не підрахував, скільки громадян країни 

трудиться за кордоном. Це так звані «заробітчани». Їм держава не змогла 

надати роботи з гідною заробітною платою, і вони були змушені виїхати 

на чужину в пошуках щастя і фінансового благополуччя. Всі ці 

міркування ставлять під великий сумнів гучні заяви уряду про скорочення 

кількості безробітних, і можна зробити висновок, що кількість не 

працевлаштованих людей насправді набагато більша. Якщо врахувати, що 

скорочення робочих місць і звільнення тривають, можна говорити про 

прийдешню катастрофу.  

В загальному вигляді наявність безробіття свідчить про неповне 

використання економікою свого потенціалу. Для суспільства небезпечним 

є не саме безробіття, а відсутність механізму його регулювання, надійного 

захисту безробітних. 

Загроза безробіття в умовах України пов'язана не з кризою 

надвиробництва, вичерпанням місткості ринку, як у західному світі, а з 

сучасною кризою недовиробництва, неузгодженістю процесів 

вивільнення, перерозподілу та працевлаштування робітників, тобто з 

глибокими деформаціями, що мали місце в попередній економічній 

системі та наступною економічною політикою. 

Завданням сучасного етапу в сфері регулювання зайнятості є перехід 

до активної політики на ринку праці, яка, на жаль, не здійснюється зараз. 

В основу має бути покладена модель управління, центральними 

елементами якої є основні регулятори ринкової організації праці: 

заробітна плата як ціна послуг праці, конкуренція на ринку праці, трудова 

мобільність, рівень безробіття. Саме за цими параметрами здійснюється, з 

одного боку, саморегулювання на ринку праці, а з іншого - відбувається 

втручання держави, яка реалізує координуючу, стимулюючу чи 

обмежуючу роль у процесі управління. 
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Так, з одного боку, бачимо, що безробітних більшає, але з іншого – 

компанії не можуть набрати необхідну кількість людей на роботу. Це не 

дивно. Усі, хто хоч трохи вміє працювати руками, вже виїхали з країни. За 

різними даними, на заробітках перебуває 6 мільйонів молодих людей. 

Вони поїхали, а нових держава майже не готує, бо в нас знищена 

профтехосвіта. Ось таке замкнуте коло. 
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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

В Україні і у всьому світі існує проблема трудових ресурсів, і це 

негативно відображається на економіці кожної з країн. Трудові ресурси – 

це населення працездатного віку,яке працює або не працює,а також 

пенціонери  і підлітки,які працюють. Зараз Україна переходить на 

міжнародні стандарти оцінки трудових ресурсів. Згідно з концепцією 

робочої сили, якою користується Міжнародна Організація Праці (МОП), 

вихідним поняттям є економічно активне населення. Це населення обох 

статей  віком 15-70 років, яке протягом певної періоду пропонує свою 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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робочу силу для виробництва товарів та послуг. До економічно активних 

належать особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить прибуток 

(зайняті), та безробітні. 

Міжнародна організація праці провела дослідження, що показало, що 

рівень безробітних на Україні значно вище офіційно визнаного. 

За їх даними сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи 

взагалі, або має випадковий чи сезонний заробіток . Тому безробіття є 

центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. 

Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина 

робочої сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері 

економіки. Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій 

економіці, і, не вирішивши його неможливо налагодити ефективну 

діяльність економіки. Особливо гостро проблема безробіття постає перед 

Україною [2] 

Загальні трудові ресурси 2015 року становили 17,4 млн осіб (37-ме 

місце у світі). Зайнятість економічно активного населення у господарстві 

країни розподіляється так: 

 аграрне, лісове і рибне господарства — 5,8 %; 

 промисловість і будівництво — 26,5 %; 

 сфера послуг — 67,8 % (оцінка на 2014 рік) 

Безробіття 2014 року дорівнювало 9,5 % працездатного населення, 

2014 року — 9,3 % (112-те місце у світі); серед молоді у віці 15-24 років 

ця частка становила 23,1 %, серед юнаків — 23,7 %, серед дівчат — 

22,4 % (67-ме місце у світі). Офіційними  даними статистичного 

управління, реальний незареєстрований рівень значно більший [1]. 

В отанній час спостерігається значна тенденція до зменшення 

безробіття в Україні, та все ж існують певні проблеми та причини 

виникнення даного економічного явища. Основними з яких є: 

 проблема молодіжного безробіття, адже  молодь без досвіду роботи 

зазнає найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо офіційного 

працевлаштування; 

 структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні) 
в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні 

виробництва в традиційних галузях, закритті технічно відсталих 

підприємств; 

 проблеми безробіття серед людей старшого віку; 

 відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу; 

 політика уряду в галузі оплати праці; 

 скорочується купівельна спроможність населення; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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 бюджет втрачає платників податків; 

 сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях; 

 зміни в демографічній структурі населення 

 рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний) [3]. 

Відбувається збідніння населення,знижується купівельна 

спроможність,і тому за таких умов спостерігається падіння виробництва 

та економіки в цілому. Це є одним із головних наслідків безробіття. З 

часом стає більшим навантаження на людей працездатного віку. Так на 

сільське населення припадає 792 на 1000 працездатних,а на міське лише  

592.  

Найбільше демографічне навантаження зафіксовано в центральній 

Україні – Вінницька,Чернігівська,Житомирська  області. В цих регіонах 

відбувається старіння нації,переважає населення старше працездатного 

віку. Вже нині у пенсійній системі України на 10 платників страхових 

внесків припадає 9 пенсіонерів. Хоча в останні роки рівень старіння дещо 

знизився через підвищення народжуваності, в найближчі роки процес 

старіння населення прискориться. 

З огляду на новітні наукові розробки та світову практику формування 

ефективної політики регулювання зайнятості і безробіття в Україні, 

запорукою вирішення проблеми є розробка і реалізація широкого 

комплексу відповідних заходів, насамперед, у соціально-трудовій сфері. 

Слід посилити увагу щодо оновлення та підвищення технічного рівня 

робочих місць, зокрема, для того, щоб кожне з них забезпечувало 

зайнятому прожитковий мінімум і подальше зростання заробітної плати (з 

урахуванням інфляції). Це дозволить привести заробітну плату у 

відповідність з продуктивністю праці, ліквідувати фіктивні робочі місця, 

зменшити приховане безробіття [4]. 

Від економіки країни напряму залежить рівень безробіття. Ні в 

економічному,ні в соціальному плані безробіття не може бути 

доцільним,бюджет втрачає платників податків,підприємство персонал. 
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ІННОВАЦІЇ В ВИРОБНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Україна має значні можливості для розвитку аграрного сектору і 

перетворення його у високоефективну сферу економіки. Сприятливі 

ґрунтово-кліматичні передумови, родючі землі та давні хліборобські 

традиції сприяють подальшому його розвитку, одержанню врожаїв 

сільськогосподарських культур в обсягах, достатніх для забезпечення 

внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу [1]. 

Інновація як економічна категорія – це не лише поняття, що позначає 

будь-яке нововведення, це нова функція виробництва. Це зміна технології 

виробництва, що має історичне значення і є необхідністю. Інновація – це 

стрибок від старої виробничої функції до нової. Тобто, не кожне 

нововведення або нове виробництво є інновацією [3, с. 33]. 

Інноваційна діяльність є важливою складовою прискорення розвитку 

сільського господарства. Саме в агропродовольчій сфері, на відміну від 

інших сфер, розвиток інновацій відбувається більш повільно, що вимагає 

особливої уваги. Інноваційні процеси у сільському господарстві мають 

певні особливості, пов‘язані з його специфікою, а саме: тривалий процес 

розробки; носять, переважно, покращувальний характер; дослідження 

живих організмів; провідна роль науково-дослідних установ; залежність 

від природно-кліматичних умов [2]. 

Інноваційні процеси в сільському господарстві мають свою специфіку. 

Вони відрізняються різноманіттям регіональних, галузевих, 

функціональних, технологічних і організаційних особливостей, одна з 

яких полягає в тому, що в сільському господарстві поряд з промисловими 
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засобами виробництва активну участь у виробничому процесі беруть живі 

організми – тварини і рослини. Розширене відтворення відбувається і 

взаємодії економічних і природно-біологічних процесів. Тому у процесі 

управління інноваціями необхідно враховувати вимоги не тільки 

економічних законів, а й законів природи: рівнозначності, незамінності і 

сукупності життєвих чинників, законів мінімуму, оптимуму і максимуму 

[4, с. 217]. 

Найбільш перспективні інновації, затребувані в рамках нового 

технологічного устрою. У рослинництві нові технологічні рішення 

пов‘язані з селекційною роботою, генною інженерією, органічним 

землеробством, мікрозрошенням, космічними інформаційними 

технологіями, нанотехнологіями.  

Прогресивні технології у галузі тваринництва полягають у 

впровадженні інтенсивних систем годівлі, біотехнологій, сучасного 

техніко-технологічного забезпечення, селекційно-племінної роботи, 

енерго- та ресурсозберігальних технологій.  

У землеробстві дедалі ширше застосовуються прогресивні сучасні 

технології мінімального обробітку ґрунту та точного землеробства: 

технології «Mini-till», «No-till», «Strip-till» [4, с. 218]. 

Одним з перспективних напрямів у вирішенні проблем сільського 

господарства України є біологічне землеробство, який забезпечує 

стабільне виробництво сільськогосподарської продукції, раціональне 

використання природних ресурсів, охорону навколишнього середовища 

від забруднення. 

Біологічна система землеробства забезпечує сільськогосподарським 

рослинам комфортні умови для росту та розвитку: відсутність стресів у 

рослин від нестачі або передозування поживних речовин; позиційну 

доступність елементів живлення добрив кореневій системі рослин; 

пролонговану дію добрив; наявність в « меню » добрив не тільки макро-, 

але й мікроелементів; блокаду важких металів, які містяться в добривах, 

кальцієвмісними речовинами на межі « ґрунт – коренева система » [3, с. 

72]. 

Біологічна система землеробства впроваджується поки що на 

незначних площах в Україні. Однак, в окремих господарствах: КСП 

«Зоря» Шишацького району Полтавської області, КСП «Сокільча» 

Попільнянського району Житомирської області, агрофірмі « Зоря» 

Васильківського району Київської області, агрофірмі «Агросоюз» 

Синельниківського району Дніпропетровської області – ця система не 

тільки застосовується, а і дає конкретні результати. В цих господарствах 

не застосовуються агрохімікати, використовуються переважно органічні 
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добрива (гній, сидерати, побічна рослинницька продукція). Основна 

обробка ґрунту – безплужна. За рахунок цих заходів господарства мають 

сталий розвиток і, незважаючи на коливання погодно-кліматичних умов, 

одержують щорічно високі урожаї зернових, кормових та технічних 

культур.   

Система заходів щодо активізації інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств має включати: 

 державну підтримку фундаментальних наукових розробок; 
 формування інноваційної інфраструктури; 
 державну підтримку підготовки висококваліфікованих кадрів; 
 державну підтримку створення венчурних компаній, технопарків, 

бізнес-інкубаторів, інвестиційних компаній; 

 створення системи державної підтримки сільськогосподарських 
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю (надання 

пільгового оподаткування, виділення грандів, субвенцій) та ін. 

Наукові дослідження потребують щорічного масштабного 

фінансування і всебічної державної підтримки, оскільки від цього 

залежить науковий рівень та якість новацій, що надзвичайно важливо в 

умовах поширення на українському ринку науково-технічної продукції 

конкурентоспроможних іноземних техніки й технологій, які за техніко-

економічними параметрами не поступаються вітчизняним. Особливо це 

стосується імпорту сільськогосподарської техніки, насіння іноземних 

сортів сільськогосподарських культур і засобів захисту рослин. Фінансова 

підтримка інноваційної діяльності необхідна також на інших етапах 

інноваційного процесу, оскільки стимулювання впровадження має 

забезпечити попит на вітчизняні наукові розробки. 
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СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ В РИНКОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

 

Система національних рахунків (СНР) являє собою систему 

взаємопов‘язаних статистичних показників, яка побудована у вигляді 

певного набору рахунків і таблиць з метою відтворення повної картини 

економічної діяльності держави. У CНР кожній стадії процесу 

відтворення (виробництво, первинний розподіл доходів, вторинний 

розподіл доходів, використання доходів на кінцеве споживання та 

нагромадження) відповідає спеціальний рахунок або група рахунків [3, 

с.4]. 

Початок формування системи національних рахунків припадає на 

кінець 1940-х років. Найбільшу увагу процесу формування й розвитку 

приділяла Статистична комісія ООН. Саме під її прямим наглядом 

система удосконалювалась і на сьогодні використовується в понад 150 

країнах світу. 

Система національних рахунків дає змогу тримати руку на 

економічному пульсі країни, вимірювати обсяг виробництва в конкретний 

момент часу, передбачити функціонування економіки в довгостроковій 

перспективі і виступає основою формування державної політики, яка без 

таких розрахунків ґрунтувалася б на інтуїції. 

СНР використовується в країнах перш за все для отримання й 

обчислення статистичних показників, що дає змогу оцінити результати 

діяльності країни в цілому чи певного підприємства. Й Україна не є 

винятком. Формування СНР було розпочато з формуванням незалежної 

України й продовжується до сьогоднішнього дня, за основу беруться 

приклади інших країн з успішною та розвинутою системою показників. 

Головна мета СНР - впорядкування показників, які характеризують 

найважливіші результати та пропорції економічного розвитку країни. За 

кожним з макроекономічних суб‘єктів і народним господарством у цілому 

складається система рахунків, побудованих за типом бухгалтерських 

балансів на підприємстві. Використовується бухгалтерський принцип 
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подвійного запису: витрати - доходи. З одного боку, це баланс 

виробництва і споживання товарів і послуг, з іншого - процес створення, 

розподілу і перерозподілу доходів [2, с.56]. 

Тобто можна стверджувати, що існування СНР обумовлено 

необхідністю упорядкування різноманітної інформації, щодо діяльності та 

економічних показників країни й різних аспектів економічного життя, що 

дають чітку картину стану економічного розвитку суспільства та країни в 

цілому, у співвідношенні з показниками розвитку інших країн. Що 

відбувається шляхом класифікації на основі виділення показників у групи, 

такі як: галузі економіки, сектори економіки, економічні операції, активи 

та пасиви, податки та субсидії, рахунки системи. 

СНР на сьогодні нараховує понад 500 різних стандартних рахунків, які 

й дають нам детальну класифікацію економічних показників відповідно 

до вибраного критерію, й поділяються на три основні класи: рахунки, що 

характеризують основні макроекономічні пропорції; рахунки 

виробництва, споживання та капіталоутворення певних продуктів; 

рахунки доходів, витрат та фінансування капітальних вкладень. 

Одним з головних макроекономічних показників виміру національного 

продукту в СНР, є показник валового внутрішнього продукту (ВВП), що 

визначає сукупну ринкову вартість усіх товарів та послуг, створених 

резидентами та нерезидентами на території країни протягом певного 

періоду часу за виключенням вартості проміжного споживання. 

Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний, або 

абсолютний ВВП визначається в поточних (фактичних) цінах даного року. 

Реальний ВВП (з поправкою на інфляцію) визначається в цінах 

попереднього (або будь-якого іншого базового) року. У реальному ВВП, 

таким чином, враховується, в якій мірі зростання ВВП виявляється 

реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін. 

Розглядаючи дані динаміки ВВП в нашій країні за останні роки, 

відповідно до табл. [1], відмітимо, що СНР дозволяє оцінити ступінь 

негативних економічних тенденцій через порівняння номінального та 

реального ВВП країни. Як ми бачимо українська економіка потребує 

значних змін, які б дали покращення стану економіки. 

Система національних рахунків в економіці України, на сьогодні 

реалізується з урахуванням євроінтеграційних процесів. Відповідно до 

стратегії євроінтеграції нашої країни, ми повинні виконати ряд вимог для 

вступу до Євросоюзу. Одним з яких є прозорість та безпека економіки 

країни, яку ми можемо спостерігати саме завдяки системі національних 

рахунків.  
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Таблиця  

 

Динаміка ВВП України за 2012- 2016 рр. (млн. грн.)[1] 

 

Рік 

Номінальний ВВП 

(в фактичних 

цінах) 

Реальний ВВП 

(в цінах 

попереднього року) 

Різниця 

(реальний – 

номінальний) 

2012 1408889 1304064 -104825 -7,4% 

2013 1454931 1410609 -44322 -3% 

2014 1566728 1365123 -201605 -12,9% 

2015 1979458 1430290 -549168 -27,7% 

2016 2383182 2034430 -348752 -14,6% 

Джерело: Державна служба статистики України 

 

А отже з урахуванням того, що ми прагнемо до вступу в Євросоюз, 

нашій економіці потрібні кардинальні зміни. Виходячи з статистичної 

інформації. 

Отже, система національних рахунків дозволяє визначати кількісні 

параметри функціонування національної економіки і слугує важливою 

умовою обґрунтуванням економічної політики держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Система оподаткування та податкова політика держави впливають не 

лише на рівень наповнення дохідної частини бюджету, але й на 

економічні процеси. Оподаткування діяльності аграрних підприємств є 

однією із найбільш важливих та найбільш складних елементів податкової 

системи України. Світова практика засвідчує, що сільське господарство, 

зважаючи на його специфічні особливості, потребує державної підтримки 

навіть у ринкових умовах. Серед заходів такої підтримки особливе місце 

займають специфічні податкові преференції для сільськогосподарських 

підприємств шляхом застосування спеціальних режимів оподаткування. 

Функціонування ефективного аграрного сектору повинно передбачати 

різнопланову державну підтримку у фіскальній сфері у тому числі й 

існування певних пільг при оподаткуванні.  

Сьогодні для України особливо актуально постає проблема розробки 

механізму, який би визначав нові дієві та ефективні принципи 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 

Згідно чинного законодавства українські сільськогосподарські 

підприємства мають право обрати одну з двох можливих систем 

оподаткування своєї діяльності:  

• загальна система оподаткування (сплата податку на прибуток);  

• спрощена система оподаткування (сплата єдиного податку четвертої 

групи).  

Загальна система оподаткування передбачає сплату всіх передбачених 

законодавством зборів і платежів, платниками яких зобов‘язано бути сіль-

ськогосподарське підприємство. 

В систему податкового стимулювання аграрного сектору входило 

запровадження з 1999 р. по 2015 р. фіксованого сільськогосподарського 

податку (зараз єдиний податок IV групи), спеціального режиму в 

оподаткуванні податком на додану вартість діяльності 

сільськогосподарських підприємств та компенсаційних заходів 

аграрникам (представникам малого бізнесу), що працюють на спрощеній 

системі оподаткування. [4] 

Відповідно до Податкового кодексу України (далі − ПКУ) об‘єктом 
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оподаткування сільськогосподарських підприємств єдиним податком IV 

групи, є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та 

багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх 

водойм, ставків, озер, водосховищ), що перебувають у власності 

сільськогосподарського товаровиробника або надані йому в користування, 

у т. ч. на умовах оренди  

Базою оподаткування податком для платників IV групи – 

сільськогосподарських товаровиробників – є нормативна грошова оцінка 

одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та 

багаторічних насаджень). При цьому враховують коефіцієнт індексації, 

який визначається на 1 січня базового податкового року (відповідно до 

порядку, встановленого ПКУ). 

Для перебування на єдиному податку IV групи потрібно, щоб  

частка продукції сільськогосподарського виробництва за попередній 

податковий (звітний) рік не була меншою 75%. [1] 

 Починаючи з 2014 року відбувалося постійне підвищення ставок 

єдиного податку IV групи. Таким чином, коефіцієнт приросту ставок 

податку для всіх видів сільськогосподарських угідь у 2016 році порівняно 

з першим періодом підняття ставок (тобто з періодом до кінця 2014 року) 

становить 5,4. [5] 

Разом з цим відміна з 01.01.2017 року спеціального режиму в 

оподаткуванні податком на додану вартість негативно позначилися на 

функціонуванні дрібних агровиробників. 

Аналізуючи останні зміни в податковому законодавстві, слід 

відмітити, що тимчасово звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість операції з вивезення за межі митної території України в 

режимі експорту: з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року соєвих 

бобів, з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року насіння ріпаку. 

Відшкодування ПДВ при експорті  насіння соняшника залишається. 

Також з 1 січня 2018 року до 1 січня 2020 року дозволено розстрочку на 

два роки сплати імпортного ПДВ при ввезенні 240 найменувань 

промислового обладнання для власного виробництва, зокрема для 

харчової промисловості та АПК. [3] 

У 2018 році Кабінет Міністрів України затвердив основні програми 

підтримки агросектору, передбачені у Державному бюджеті на 2018 р., 

загальним обсягом фінансування понад 6 млрд грн.  Зокрема, на розвиток 

тваринництва передбачено 4 млрд. грн., на розвиток фермерських 

господарств – 1 млрд. грн., здешевлення с/г техніки – майже 1 млрд. грн., 

на розвиток садівництва і виноградарства – 300 млн. грн. [2] 

Отже, використання лише дотацій як засобу підтримки 
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сільгоспвиробників не зможе якісно надати їм підтримку, яка повинна 

бути більш різноманітною у своїй направленості. Тому, в подальшому, 

доцільно впровадити окремі податкові пільги для аграріїв і закріпити їх на 

постійній основі у Податковому кодексі. При цьому слід враховувати, що 

потужні сільгоспвиробники є фінансово стійкішими ніж дрібні 

фермерські господарства, тому державна політика повинна бути 

диференційованою залежно від масштабів виробництва та організаційної 

форми ведення бізнесу. Адже наявність на ринку лише великих 

агрохолдингів призведе до погіршення конкурентних умов, і як наслідок 

підвищення цін на сільськогосподарську продукцію. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Податковий кодекс України від 02.10.2010 р. №2755-VI (зі змінами 

та доповненнями) [Електронний ресурс]. // Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2. Кабмін затвердив програми держпідтримки аграріїв на 2018 рік 

[Електронний ресурс]. // Режим доступу: 

http://agroportal.ua/ua/news/vlast/kabmin-utverdil-programmy-gospodderzhki-

agrariev-na-2018-god 

3. Киричевський І. Що аграріям принесли Держбюджет-2018 та новий 

Податковий кодекс [Електронний ресурс]. // Режим доступу: 

http://agravery.com/uk/posts/show/novacii-pisla-alinki-abo-so-agrariam-

prinesli-derzbudzet-2018-ta-novij-podatkovij-kodeks 

4. Мацелюх Н.П. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові 

підходи в системі державного регулювання. // Агросвіт. - 2016. - №12.- С. 

24-28. 

5. Чудак Л.А. Сучасні тенденції та проблеми оподаткування 

сільськогосподарських підприємств України. // Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - №6. - С.146-

157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://agroportal.ua/ua/news/vlast/kabmin-utverdil-programmy-gospodderzhki-agrariev-na-2018-god
http://agroportal.ua/ua/news/vlast/kabmin-utverdil-programmy-gospodderzhki-agrariev-na-2018-god
http://agravery.com/uk/posts/show/novacii-pisla-alinki-abo-so-agrariam-prinesli-derzbudzet-2018-ta-novij-podatkovij-kodeks
http://agravery.com/uk/posts/show/novacii-pisla-alinki-abo-so-agrariam-prinesli-derzbudzet-2018-ta-novij-podatkovij-kodeks


Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 342 

 

УДК 631.11:339 

Лаврів І.М., 

к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин 

Львівського національного аграрного університету, м. Львів 

Федів Р.Д., 

асистент кафедри міжнародних економічних відносин 

Львівського національного аграрного університету, м. Львів 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Поліпшення функціонування механізму експортної діяльності 

аграрних підприємств має відбуватися згідно із загальною стратегією 

розвитку економіки, зокрема розвитку сільського господарства. Одним із 

перспективних шляхів удосконалення експортної діяльності 

сільськогосподарських підприємств на майбутнє є розробка 

довгострокових стратегій розвитку виробництва. Ефективна розробка 

такої стратегії можлива за умови використання різних методів 

стратегічного аналізу, зокрема SWOT-аналізу [3]. 

Із проведеного дослідження зрозуміло, що Львівська область –  регіон 

із значними потенційними резервами для агропромислового розвитку, а 

саме: наявність сприятливих природно-кліматичних умов для ведення 

сільськогосподарського виробництва, значних природних ресурсів, 

диверсифікованого сільськогосподарського виробництва, численного 

висококваліфікованого персоналу, розвиненого науково-технічного 

потенціалу з перспективами його нарощування, значних обсягів 

внутрішнього та зовнішнього ринку збуту агропродовольчої продукції.  

Однак деякі показники, які характеризують рівень розвитку аграрного 

сектору економіки області, значно відстають від розвинених 

територіально-економічних комплексів інших країн. Виходячи з цього 

основною метою реалізації стратегії розвитку експортного потенціалу 

аграрних підприємств Львівської області є перетворення наявного 

потенціалу (завдяки максимально повному використанню існуючих 

конкурентних переваг та формуванню нових переваг внаслідок 

розширення зовнішньоекономічних зв'язків та раціональної структурної 

перебудови господарсько-виробничого комплексу) у реальне 

нарощування показників діяльності суб‘єктів регіональної економіки. 

Одним із найперспективніших шляхів досягнення цієї мети є 

нагромадження існуючих та згрупування нових джерел інвестиційних 

ресурсів з метою використання їх на розширене відтворення найбільш 
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ефективних виробничо-господарських підкомплексів регіону, сприяння 

просуванню їхньої продукції на міжнародний ринок. 

Регіональний ринок сільськогосподарської продукції характеризується 

присутністю на ньому інтенсивної конкуренції; наявними надлишками 

продукції деяких галузей сільського господарства; невикористаними 

можливостями у виробництві продукції тваринництва; значними обсягами 

виробництва як рослинницької, так і тваринницької продукції в особистих 

селянських господарствах, що зумовлює фактор невизначеності та 

нестабільності на ринку; відсутністю системи контролю якості значної 

кількості продукції, яку реалізовують у регіоні [1; 2, c. 291]. 

Для оцінки перспектив розвитку галузі сільського господарства та 

формування експортного потенціалу підприємств цієї галузі нами 

використано аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, які формують 

середовище функціонування підприємств цієї сфери. 

Зіставлення сильних і слабких сторін сільськогосподарських 

підприємств області є першим етапом під час проведення SWOT-аналізу, 

який дозволяє порівняти внутрішні фактори розвитку експортного 

потенціалу. Підприємства області загалом мають багато конкурентних 

переваг, які вирізняють їх із підприємств, які розташовані в інших 

регіонах України. Одним із найсильніших факторів впливу є їх зручне 

економіко-географічне розсташування. Ця перевага фактично впливає й 

на низка інших сторін, зокрема на розвиток підприємницького 

середовища, міжнародного наукового співробітництва та на 

інноваційність підходів до управління експортним потенціалом органами 

місцевого самоврядування.  

Слабкі сторони зменшують ступінь впливу сильних сторін на 

підприємства аграрного сектору. Зокрема, до таких можна віднести 

значну енерговитратність виробництва сільськогосподарської продукції і, 

як наслідок, її  низьку конкурентоспроможність. 

У результаті зіставлення можливостей визначаємо, що реалізація 

можливостей у сфері експортної діяльності сільськогосподарських 

підприємств можлива за умови максимального використання сильних 

сторін аграрних підприємств. Основними можливостями для аграрних 

виробників Львівщини є вихід на ринок Європейського Союзу, однак для 

цього необхідно адаптувати товаровиробників до вимог цього ринку, 

підвищити їхню конкурентоспроможність та впровадити у виробництво 

всі ресурси, у тому числі й інтелектуальні, які незадіяні на сьогодні. 

Особливістю Львівської області є те, що товаровиробники мають 

змогу виробляти екологічно чисту та органічну продукцію, яка 

користується високою популярністю на європейському ринку, однак 
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продаж цієї продукції можливий також за виконання міжнародних, 

зокрема європейських, умов щодо якості цієї продукції. 

На основі проведеного аналізу внурішніх та зовнішніх факторів 

впливу на формування експортного потенціалу складено SWOT-матрицю, 

яка допоможе виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильними і 

слабкими сторонами) та «зовнішніми» (можливостями та загрозами) 

факторами, які мають стратегічне значення для розвитку експортного 

потенціалу аграрних підприємств Львівської області. У результаті аналізу 

визначено чотири основні стратегії на основі ймовірних поєднань 

внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на експортний потенціал. 

Заходи в рамках чотирьох стратегій мають проводитися в поєднанні, для 

забезпечення максимального використання сильних сторін, усіх 

можливостей, перетворення слабких сторін у сильні та мінімізації 

ймовірних загроз. 
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ПДФО: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Одним з обов‘язків платників податку є ведення в установленому 

порядку обліку доходів і витрат, складати звітність, що стосується 

обчислення і сплати податків та зборів, тоді як фіскальних органів - 
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контроль своєчасності подання платниками податків та платниками 

єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків 

та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, 

зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повнота нарахування та 

сплати податків, зборів, платежів [1].  

Податковий обов‘язок податкових агентів, які незалежно від 

організаційно-правового статусу та способу обкладення іншими 

податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу 

зобов‘язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету 

від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій 

особі, включає ведення податкового обліку, подання податкової звітності 

контролюючим органам та відповідальність за порушення його норм [2]. 

Умовно можна узагальнити обов‘язки осіб, які мають статус податкових 

агентів таким чином: 

1. Нарахування та утримання ПДФО. 

2. Сплата ПДФО до бюджету. 

3. Подання податкової звітності. 

Такі дії як неможливі без певної сукупності відомостей та даних, що 

являє собою податкова інформація.  

Вітчизняні науковці [3, 4] виділяють певні групи податкових 

документів: розрахунково-декларативні, довідкові, облікові та податкові 

повідомлення. Якщо звітно-декларативна документація чітко визначена 

нормативними документами, то облікова представлена безпосередньо 

первинними документами, у яких формується інформація, необхідна для 

нарахування податків і зборів.  

Важливою складовою та об‘єктом графіку документообігу 

підприємств є податкові розрахунки і податкова звітність. Система 

бухгалтерського фінансового обліку фіксує факти й дані про здійснені 

господарські операції, так і облік у системі оподаткування для визначення 

об‘єктів і бази оподаткування використовує практично одні й ті самі дані 

за властивими їй вимогами, критеріями, ознаками, підставами. Обидві 

системи обліку оперують переважно майже одними й тими ж первинними 

документами, обліковими реєстрами і бухгалтерськими записами, що є 

надзвичайно важливим для облікового забезпечення процесу складання 

звітності про загальнодержавні й місцеві податки і збори [5].  

Формування податкової інформації при нарахуванні та звітуванні за 

податком на доходи фізичних осіб представлено у табл.  

Отже, основним призначенням податкової інформації є 

забезпечення виконання платником податку податкового обов‘язку зі 

сплати податків та зборів, що передбачає групування необхідної 
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інформації за даними бухгалтерського обліку в реєстрах, відомостях, 

журналах для складання податкових розрахунків та складання податкової 

звітності.  

Таблиця  

Формування податкової інформації при нарахуванні та звітуванні за 

податком на доходи фізичних осіб 

Група 

документів 
Податкова інформація 

Довідкова 

Окремі види доходів, які оподатковуються не за базовою 

ставкою, заява на застосування податкової соціальної пільги, 

документи що підтверджують право на податкову соціальну 

пільгу тощо 

Облікова Розрахунково-платіжна відомість 

Звітно-

декларативна 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку 

Податкова декларація про майновий стан і доходи (вводиться 

в дію з 01 січня 2018 року)  

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи 

фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від 

операцій з інвестиційними активами (вводиться в дію з 01 

січня 2018 року)  

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи 

фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих 

самозайнятою особою (вводиться в дію з 01 січня 2018 року)  

 

Список використах джерел: 

 

1. Мандзюк О. А. Правовий режим податкової інформації в Україні 

[Електронний ресурс] / О. А. Мандзюк // Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. – Запоріжжя, 2014. – 20 с. – Режим доступу : http://goal-

int.org/pravovij-rezhim-podatkovoi-informacii-v-ukraini. 

2. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02 груд. 2010 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.zakon.rada.gov.ua. 

3. Гега П. Т. / Основи податкового права : [навч. посіб.] / П. Т. Гега, Л. 

М. Доля ; [3-тє вид., випр. і доп.]. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. - 302 с. 

4. Шахов С. В. Звітування зі сплати податків та зборів у системі 

загального виконання податкового обов‘язку [Електронний ресурс] / С. В. 

http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/Forma.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/Forma.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/Forma.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/deklaratsiya_novaya.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/deklaratsiya_novaya.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/F1.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/F1.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/F1.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/F1.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/F2.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/F2.xls
http://sfs.gov.ua/data/material/000/054/90753/F2.xls
http://goal-int.org/pravovij-rezhim-podatkovoi-informacii-v-ukraini
http://goal-int.org/pravovij-rezhim-podatkovoi-informacii-v-ukraini
http://www.zakon.rada.gov.ua/


Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 347 

 

Шахов // Режим доступу : 

www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_pravo/2010_1/files/LA110.pdf. 

5. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : [навч. 

посіб.] /  М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. 

М. І. Бондар, Н. М. Лисенко. – 2 –ге вид., переробл. і допов. – К. : ДННУ 

«Акад. фін. управління», 2014. – 585 с.  

 

 

УДК 339.9 

Назарова І.Я., 

к.е.н., доцент кафедри обліку у виробничій сфері 

Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль 

 

ПРО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКСПОРТ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ БАЗІ  
 

Значний вплив на розвиток вітчизняної економіки має експорт 

продукції, товарів, робіт і послуг. Про це свідчить його постійне 

зростання. Зокрема, у 2017 р. згідно з даними Державної служби 

статистики України  обсяг експорту зріс на 16%.  Зважаючи на це, все 

більшої уваги потребує нормативно-правове регулювання даного питання, 

вдосконалення понятійного апарату.  

Загалом державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в 

тому числі й експортних операцій, здійснюють Верховна Рада, Кабінет 

Міністрів України, Національний банк, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, Державна фіскальна служба, Антимонопольний 

комітет України (кожен в межах своєї компетенції). 

Питання експорту в Україні регулюється відповідними нормативно-

правовими актами: 

1. Кодексами України:  
- Господарським кодексом України; 

- Цивільним кодексом України; 

- Митним кодексом України; 

- Податковим кодексом України; 

2. Законами  України:  
- Про зовнішньоекономічну діяльність (від 16 квітня 1991 року № 

959/ХІІ); 

- Про міжнародні договори України (від 29 червня 2004 року № 

19065-ІV); 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_pravo/2010_1/files/LA110.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv-tPU_OHZAhWsa5oKHWoWAP0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&usg=AOvVaw0fwjNJOlD7Q02FWB2kBpsf
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- Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності (від 23 грудня 1998 року № 351-XIV»; 

- Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті (від 23 

вересня 1994 року № 185/94-ВР);  

- Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (від 17 

липня  1999 року № 996-ХІV); 

3. Постановами, положеннями та інструкціями  Кабінету Міністрів 

України,  Міністерства фінансів України, Міністерства економіки 

України, Правління Національного банку України тощо. 

4. Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  
Незважаючи на досить велику кількість регулюючих документів, 

визначення поняття «експорт» дається лише у двох із них: Законі України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» [1] та Митному кодексі України 

[2].  

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

експорт (експорт товарів) – це продаж товарів українськими суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності  іноземним суб'єктам господарювання, у 

тому числі з оплатою в негрошовій формі, з вивезенням чи без вивезення 

через митний кордон України, включаючи реекспорт.  

Зважаючи на вищенаведене трактування, основною ознакою експорту 

є продаж товарів іноземним суб'єктам господарювання (нерезидентам) з 

використанням двох можливих варіантів експортування: 

1) без вивезення через митний кордон України; 
2) з вивезенням через митний кордон України. 
При першому варіанті експорту (без переміщення через митний 

кордон) товари продаються нерезиденту або на митній території України, 

або за межами, коли товар придбано і продано без ввезення до України. 

При продажу товарів на митній території України їх передача, 

оформлення та оподаткування здійснюється на загальних підставах, тобто 

такі товари не підлягають митному декларуванню, не сплачуються митні 

збори, а податок на додану вартість (ПДВ) справляється за основною 

ставкою. Така операція має місце, наприклад, коли резидент на території 

України продає товари нерезиденту, що використовує їх без вивезення з 

України. При продажу товарів без ввезення їх на митну територію 

України об‘єкт обкладення ПДВ відсутній, тобто даний податок не 

нараховується. Така операція має місце, коли резидент купує товари за 

межами митної території України (імпорт без ввезення) і продає їх за 

межами України (експорт без вивезення) [3, с.95-97].  

Найбільш розповсюдженим є другий варіант експорту (з вивезенням 
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через митний кордон України), при якому товар фізично переміщається 

через митний кордон України, а експортер повинен надати митним 

органам документи на товар і сплатити необхідні митні платежі, податки і 

збори.  

В свою чергу, дещо іншим за суттю є трактування експорту відповідно 

до Митного кодексу України, згідно якого експорт - це митний режим, 

відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за 

межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного 

ввезення, тобто діє режим остаточного вивезення. Аналізуючи дане 

визначення слід зазначити, що основним у ньому є не продаж іноземному 

контрагенту, а перетин товаром кордону.  

Ще одним не менш важливим законодавчим документом, що регулює 

експортні операції, зокрема їх оподаткування податками, зборами, є 

Податковий кодекс України. Проте у даному нормативному акті 

визначення експорту не надається, а за замовчуванням використовується 

трактування експорту як митного режиму остаточного вивезення товарів. 

Проаналізувавши нормативні документи в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, можна стверджувати, що поняття 

«експорт» вищенаведені документи трактують з різних позицій: як 

продаж іноземним покупцям (Закон України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність») або як митний режим остаточного вивезення товарів з 

України (Митний та Податковий кодекси України). Зважаючи на те, що 

така невідповідність може призводити до конфлікту інтересів, 

пропонуємо встановити єдині умови визнання операцій з експорту, за 

основу яких обирати перетин товаром кордону  або ж реалізацію за 

межами  митної території України товарів, робіт, послуг. Таким чином, 

вважаємо що під експортом слід розуміти реалізацію товарів, робіт, 

послуг вітчизняними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

іноземним суб'єктам господарювання з вивезенням через митний кордон 

України або їх продаж за межами митної території України, включаючи 

реекспорт. 
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СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-

ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Розвиток фінансових відносин в економіці потенційно охоплює не 

лише легальні форми діяльності суб‘єктів господарювання, а й злочинні 

дії, спрямовані передусім на максимізацію прибутку чи отримання 

неконтрольованого державою доходу. Нагальна потреба запобігання та 

протидії махінаціям із фінансово-кредитними ресурсами та злочинами, які 

вчиняють у цій сфері, зумовлена тим, що у такий спосіб здійснюється 

безперервний відтік капіталу в тіньовий сектор (у тому числі й за кордон), 

що впливає на економічну безпеку держави.[1] 

Зазначимо, що злочини у сфері страхування – категорія більш 

економічна, ніж юридична. Напевно, саме тому у Кримінальному кодексі 

України страхові злочини не виділено в окрему групу.  

Якщо йдеться про злочини, передбачені КК України, то до них 

належать такі діяння як легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом, 

ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, незаконне 

здійснення експортно-імпортних операцій тощо.  

Варто виокремити страхування експортно-імпортних операцій та 

використання цього елемента в арсеналі діяльності організованої 

злочинності.  

Особливо непокоїть те, що організована злочинність під час скоєння 

різноманітних злочинів часто використовує зовнішню торгівлю. Ця сфера 

стала традиційним супутником нелегального та кримінального бізнесу, 

адже це досить зручний шлях незаконного вивезення капіталу з України 

під виглядом здійснення експортно-імпортних операцій.[2] 

Страхові махінації у сфері здійснення експортно-імпортних операцій 

мають на меті отримання незаконних доходів чи їх максимізацію із 
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застосуванням страхових операцій. Досить поширена серед них 

процедура перестрахування, оскільки дає змогу ускладнити процес 

контролю за рухом фінансових ресурсів, що приводить до відтоку 

капіталу за межі країни з подальшою капіталізацією коштів національної 

економіки за кордоном.  

Для розробки ефективних комплексних програм боротьби зі 

злочинними проявами у сфері страхування необхідно, чітко 

усвідомлюючи економічну сутність страхових відносин, поглибити її 

дослідження виявленням злочинних схем протиправної діяльності 

учасників страхового ринку в галузі експортно-імпортних операцій. Серед 

них (на основі моніторингу процесів фінансової діяльності на ринку 

страхових послуг) найпоширеніші такі:  

– кошти, здобуті злочинним шляхом, легалізуються за участю 

страховиків;  

– виведення фінансових ресурсів незалежно від способу їх отримання 

за кордон; 

 – здійснення махінацій, скерованих на ошукування страхувальників;  

– ухиляння від сплати податків страховиками, які для цього виводять 

свої фінансові ресурси за кордон (найчастіше в офшорні зони).  

Сьогодні питанням боротьби з незаконними експортно-імпортними 

операціями приділяють особливу увагу. Незважаючи на здійснення 

певних організаційно-практичних заходів щодо запобігання та протидії 

цьому явищу, пов‘язані з ним негативні процеси мають тенденцію до 

подальшого загострення, набираючи все витонченіших та 

організованіших форм. Вони завдають значної шкоди економіці України, 

істотно впливають на криміногенну ситуацію в державі, підривають її 

міжнародний імідж та авторитет.[3] 

Якими ж чинниками зумовлене стрімке зростання протиправних 

експортно-імпортних операцій у сучасних умовах? Чим можна пояснити 

активніше залучення різних кримінальних структур до здійснення 

тіньових експортно-імпортних операцій?  

Є декілька причин, що дають відповідь на ці запитання. По-перше, ми 

живемо в умовах практичної прозорості 4579 кілометрів державного 

кордону. Крім того, абсолютна більшість доріг, що пов‘язують Україну із 

сусідами на півночі, сході й південному заході (а їх за різними даними 

налічують від 1200 до 1500) не забезпечені належним митним та 

прикордонним контролем. Зрозуміло, таке становище приваблює 

злочинних елементів та інших правопорушників, які користуються цим 

для здійснення злочинних операцій.[1] 

По-друге, за географічним розташуванням наша держава перебуває на 
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перехресті традиційних міжнародних шляхів, що пов‘язують Західну 

Європу з Росією і Середньою Азією, а Туреччину та країни Близького 

Сходу з Прибалтійськими і Скандинавськими країнами. Сьогодні можна 

назвати близько десяти залізничних, автомобільних, морських і річкових 

маршрутів через територію України, які мають першорядне значення для 

міжнародного обміну та торгівлі. Не треба доводити, що всі ці маршрути 

досить широко використовує транснаціональна злочинність.  

По-третє, криміналітет, що спеціалізується на протиправних 

експортно-імпортних операціях, за останні три-п‘ять років значно 

―вдосконалив‖ свою діяльність. Злочинці широко користуються такими 

методами як створення за участю підставних осіб фіктивних фірм, 

здійснюють фіктивні транзитні перевезення вантажів на території нашої 

держави, вдаються до протиправних бартерних операцій та операцій з 

давальницькою сировиною.  

По-четверте, аналіз порушених кримінальних справ свідчить, що в 

комерційному аспекті масштабні експортно-імпортні операції приносять 

їх учасникам величезні прибутки. Так, нелегальне переміщення через 

кордон і реалізація лише одного контейнера з імпортними тютюновими 

виробами збагачує організаторів і виконавців злочинної акції у 

середньому на 80-100 тис. дол. США. Не менший прибуток отримують 

злочинці внаслідок незаконного переміщення через митний кордон 

України алкогольних напоїв, делікатесних рибних продуктів, викрадених 

за кордоном автомобілів тощо.  

По-п‘яте, не є таємницею те, що протягом минулих років в Україні 

зберігається стійка тенденція поширення корупції практично на всіх 

рівнях органів влади та управління, у тому числі в правоохоронних та 

фіскальних органах. Це у свою чергу стимулює злочинців нарощувати 

обсяги здійснення незаконних експортно-імпортних операцій.  

Необхідно зауважити, що майже всі експортно-імпортні операції 

підлягають процедурі страхування. Тож додатковим джерелом інформації 

для правоохоронних органів щодо законності здійснення експортно-

імпортних операцій можуть стати зведені дані діяльності страховиків.[3] 

Поряд із підвищенням ефективності розслідування вже зафіксованих 

протиправних діянь необхідно впроваджувати жорсткішу систему 

контролю та нагляду за функціонуванням страховиків з боку держави, 

законодавчо деталізувати деякі аспекти страхової діяльності, 

гармонізувати систему оподаткування доходів страховиків тощо.  

Шахрайство – це не тільки українська, а й міжнародна проблема. 

Наприклад, у Німеччині щорічно відбувається від 7,5 до 9 тис. випадків 

страхового шахрайства на суму, що становить приблизно 6–8 % від усіх 
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страхових виплат, а у грошовому еквіваленті страховики втрачають від 4 

до 6 млрд євро.  

Ще більше випадків страхового шахрайства спостерігаємо у Швеції. 

Щорічний обсяг шахрайства в Канаді за майнового страхування і 

страхування від нещасних випадків оцінюють в 1,3 млрд дол. США на рік. 

Вважається, що 10–15 центів з кожного долара премії йде на сплату за 

шахрайськими претензіями.  

Страховики країн Заходу протиставили масовому шахрайству, що 

здійснюють страхувальники, низку заходів. Для боротьби із шахрайством 

у сфері страхування страхові компанії створюють агентства, широку 

мережу інформаторів і детективів, тісно співпрацюють з поліцією тощо.  

Однак вітчизняний ринок страхових послуг ще не набув достатнього 

рівня контрольованості та відкритості. Тож, незважаючи на комплекс 

організаційно-практичних заходів, здійснених центральними органами 

виконавчої влади (насамперед правоохоронними та контролюючими) з 

метою посилення боротьби з незаконними експортно-імпортними 

операціями, негативні процеси тривають і набувають усе організованіших 

форм. Це завдає істотної шкоди економіці країни. Основними причинами 

активізації такої діяльності в Україні є недосконалість 

зовнішньоекономічного законодавства та відсутність дієвої системи 

контролю за протиправними експортно-імпортними операціями.  

Отже, враховуючи зазначене, пропонуємо низку організаційно-

практичних заходів, які сприятимуть поліпшенню ситуації у сфері 

здійснення експортно-імпортних операцій:  

– проведення постійного моніторингу та аналізу експортно-імпортних 

операцій, що здійснюють суб‘єкти господарювання через офшорні зони, з 

метою встановлення їх законності;  

– забезпечення створення та функціонування Єдиної державної 

інформаційної системи у сфері страхування експортно-імпортних 

операцій;  

– вживання заходів для виявлення фактів приховування чи маскування 

незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, 

місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема для 

впровадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та 

благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а 

також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними 

органами;  

– вживання заходів щодо запобігання використанню коштів з 

непідтверджених джерел для приватизації державної частки підприємств 

привабливих галузей економіки та внесення їх до статутних фондів 
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фінансових установ;  

– забезпечення проведення спільних заходів з метою недопущення 

незаконного здійснення експортно-імпортних операцій з 

металопродукцією, мінеральними добривами, енергоносіями, цукром, 

спиртом та зерном;  

– підвищення ефективності оперативно-розшукової роботи з метою 

виявлення організованих угруповань, що провадять заздалегідь 

сплановану злочинну діяльність у фінансовій, банківській та 

зовнішньоекономічній сферах;  

– вживання заходів до перекриття каналів незаконного транзиту через 

територію України викрадених автотранспортних засобів, лікеро-

горілчаних і тютюнових виробів та інших високоліквідних матеріалів і 

сировини. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В умовах ринкової економіки та неминучої конкуренції питання 

формування цін і позиціонування товарів на ринку з тими чи іншими 

вихідними цінами набувають все більшого значення. Правильно 

проведена цінова політика дасть змогу підприємству-виробнику 

збільшити обсяг продажів, максимізувати прибуток, досягти ефективності 

всієї виробничо-збутової діяльності. Підприємство повинне не тільки 
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виробити, а й збути товар з вигодою для себе, відшкодувати витрати й 

отримати прибуток. Це можливо лише за правильного вибору цінової 

політики та стратегії ціноутворення. 

Ціни і цінова політика – найважливіші елементи 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Саме від рівня цін на 

товари залежать комерційні результати діяльності підприємства, а обрана 

ним цінова політика має тривалий і вирішальний вплив на ефективність 

його роботи на світовому ринку. 

Цінова політика – це визначення рівня цін і можливих варіантів їх 

зміни залежно від цілей та завдань, що стоять перед підприємством у 

короткотерміновому плані та в перспективі [4]. 

Ціноутворення під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

має низку своїх особливостей: тісний зв'язок з предметом угоди (товар, 

послуги, інтелектуальна власність), особливості організаційної форми 

торгівлі на світовому ринку, характер взаємовідносин між 

зовнішньоторговельними партнерами. Встановлення ціни 

зовнішньоекономічного контракту – дуже відповідальний момент 

здійснення зовнішньоекономічних операцій. При встановленні ціни в 

контракті визначаються одиниці виміру, базис ціни, спосіб визначення і 

фіксації ціни, рівень ціни. 

Визначення рівня ціни в ЗЕД відбувається на основі двох видів цін: 

тих, що публікуються, та розрахункових [1]. 

Ціни, що публікуються, –  це ціни, що оприлюднюються у спеціальних 

джерелах інформації (ціни аукціонів, біржові котирування, ціни 

статистичних довідників, ціни укладених контрактів, ціни пропозиції 

великих підприємств). Ціни, що публікуються, відображають рівень 

світових цін. Розрахункові ціни застосовують у контрактах на 

нестандартне обладнання, що виробляється, як правило, за індивіду-

альними замовленнями. Такі ціни розраховує та обґрунтовує 

постачальник для кожного конкретного замовлення з урахуванням 

технічних і комерційних умов конкретного контракту. 

У країнах із розвинутими ринковими відносинами держава відіграє 

істотну роль у процесі ціноутворення, особливо в зовнішньоторговельних 

операціях. Є декілька інструментів державного регулювання цін: 

1.  Державне регулювання цін внутрішнього ринку, що здійснюється за 

допомогою гарантування виробникам рівня продажних цін і за допомогою 

субсидування конкретних видів витрат виробництва. 

2.  Митна політика, що охоплює встановлення імпортного мита, кіль-

кісне обмеження імпорту, ліцензування тощо.  

3.  Бюджетне субсидування експорту. Для того щоб підвищити 
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конкурентоспроможність вітчизняних товарів зниженням експортних цін, 

уряди видають експортерам субсидії. 

На процес прийняття цінових рішень при здійсненні ЗЕД впливає 

велика кількість чинників (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема чинників ціноутворення під час здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності 

ЦІНОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ 

Внутрішні, що характеризують фінансову та маркетин-

гову ситуацію на підприємстві: 

 Рівень витрат та їх структура. 

 Бажаний рівень прибутку. 

 Діюча система управління, планування і контролю 

діяльності. Способи і методи одержання 

інформації про ринок 
Товарні, які діють тільки щодо цього товару: 

 Корисність товару. 

 Місце в товарній номенклатурі 

 Стадія життєвого циклу товару. 

 Якість товару. 
 Зміна цін інших товарів 

 
Ринкові, які характеризують можливості та ризики зару-

біжного товарного ринку: 

 Платоспроможність споживачів. 

 Інформаційне забезпечення. 

 Дії уряду (контроль цін, державні закупівлі). 

 

Витрати на розробку ринку: 

адаптація товару,обслуговування, канали розподілення, 

просування. 

 

Чинники, які є зовнішніми щодо  взаємодії покупців і 

продавців товару: 

 Конкурентне середовище. 

 Цінова політика конкурентів. 

 Фаза економічного циклу. 

 Короткострокові коливання попиту і пропозиції. 

 Заходи державного регулювання і контролю над цінами. 

 Рівень інфляції. 
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Політика ціноутворення під час здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності – це послідовні дії виробника, завдяки яким забезпечується 

досягнення комерційного успіху на зарубіжних ринках. Ці дії стосуються 

формування взаємозв‘язку цін на товари в межах номенклатури 

виробництва, використання системи знижок і частоти змін ціни, 

співвідношення цін підприємства з цінами конкурентів, методу 

встановлення цін на нові товари тощо.  

Стратегія ціноутворення має сприяти досягненню певних цілей 

підприємства, які поділяють на три групи: 

— фінансові, що ґрунтуються на прибутку (досягнення максимального 

прибутку, швидке отримання готівки тощо); 

— збутові, що ґрунтуються на цілях інтенсифікації чи екстенсифікації 

збуту (зростання реалізації, максимізація частки ринку, ефективна 

реалізація нового товару тощо); 

— ситуаційні, що ґрунтуються на цілях збереження чи створення для 

підприємства прийнятніших умов діяльності (запобігання небажаних дій 

уряду країни, що приймає, мінімізація наслідків діяльності конкурентів, 

стабілізація цін  тощо). 

Політика ціноутворення створює методологічну основу для вибору та 

обґрунтування цінової стратегії. 

Ціни відіграють важливу роль у підприємницькій діяльності кожного 

підприємства, тому від їх рівня залежать кінцеві результати діяльності, у 

тому числі прибуток і рентабельність. Ціна є вирішальним чинником в 

експортній діяльності підприємства, оскільки вона визначає її економічну 

доцільність. Підприємство повинне не тільки виробити, а й збути товар з 

вигодою для себе, відшкодувати витрати й отримати прибуток. Це 

можливо лише за правильного вибору цінової політики та стратегії 

ціноутворення. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПЛОДАМИ В УКРАЇНІ 

 

Незважаючи на високий потенціал виробництва плодів в Україні, 

потреби населення задовольняються лише на 68% (у середньому 53,0 кг) 

від раціональної норми (78 кг). Низькі темпи підвищення споживання 

плодової продукції обумовлені недостатнім платоспроможним попитом 

населення. Україна серед країн Європи займає практично останнє місце за 

рівнем заробітної плати. За цим показником у доларовому еквіваленті 

Україна передує лише Молдові.  

На ринку плодів спостерігається незадовільна цінова ситуація як для 

первинної ланки – товаровиробників, так і кінцевої – споживачів. 

Товаровиробники, реалізуючи плоди за доволі низькими цінами, зокрема, 

яблука  – 2,2-4,8 тис. грн./т (в 2012-2016 рр.), отримують збитки, або ж 

надто низькі доходи навіть для простого відтворення. Перепродаж 

продукції (в т. ч. й імпортних яблук) через кількох посередників 

супроводжується ростом цін і стимулює до їх збагачення. У кінцевому 

підсумку споживач змушений купувати продукцію за ціною в 2,5-3 рази 

вищою ніж реалізує товаровиробник. 

В 2016 р. експорт плодів склав 62,4 тис. т, що в 1,2 рази менше за 

2012 р. та в 1,7 за попередній. Експортні поставки плодів формуються 

переважно господарствами населення, які є основними виробниками 

грецьких горіхів (у 2016 р. 99,9 % або 105,6 тис. т). Їх експорт у загальній 

структурі становив – 64,1 % (40,0 тис. т). Посередники закуповують 

грецькі горіхи і формують партії для експорту, як правило, у вигляді 

сировини для подальшої переробки. Основними причинами скорочення 

вивозу плодів є підвищення вимог до якості продукції, припинення 

державного фінансування з 1,5 %-го збору, недостатнє закладання площ 

плодоносних насаджень, низький рівень промислового виробництва.  

Вартість експортних поставок плодів у 2016 році становила 

2,4 млрд. грн., в т.ч. грецьких горіхів – 86 % (2,0 млн.). Це в 3,3 рази 

більше ніж в 2013 р. та в 2 ніж у 2014 р., що свідчить про прогрес 

інфляційно-девальваційних процесів (курс долара США по відношенню 

до гривні у 2013 р. складав 7,99 грн., у 2014 – 11,9, а вже в 2016 р. – 25,55, 

що відповідно в 3,2 та 2,1 рази більше). Відтак, ціна на грецькі горіхи 

зросла у 2016 році порівняно з 2013 в 2,6 рази та в 1,5 з 2014 роком – 
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становила 50,6 грн. /кг (2 дол. США). Слід нагадати, що рекордним за 

останні двадцять років за рівнем інфляції називають 2015 р. (у березні 

склала 45,8%). 

Географія збуту плодів суттєво змінилася. Так, після введення Росією 

ембарго в 2014 р. по відношенню до української плодоовочевої продукції 

яблука відвантажувалися на російський ринок через Крим. Вже в 2016 р. 

експорт яблук скоротився на 10 % порівняно з 2014 р., але збільшився 

проти попереднього в 2,8 рази і становив 13,8 тис. т. З них 68,1 % 

реалізовано в Білорусь. Грецькі горіхи постачали переважно в Францію, 

Грецію, Ірак, Іран, Туреччину, Ліван, Азербайджан – 77,4 % (31,0 тис. т). 

Частка експорту вітчизняних плодів до країн ЄС становила до 20 %.  

Імпортні поставки плодів в Україну в 2016 р. розширилися порівняно з 

попереднім в 1,2 рази, та скоротилися в 1,4 рази порівняно з 2012-2014 рр. 

– становили 608,9 тис. т. Таке зменшення обсягів ввозу відбулося 

переважно за рахунок цитрусових плодів та бананів. Так, об‘єктивно 

необхідний імпорт (цитрусові, банани, фініки, ананаси) в середньому за 

2012-2016 рр. становив 560,2 тис. т, а це 77,1 % загального імпорту 

плодів. Його вартість склала 6,9 млрд. грн., або 75,0 % вартості всіх 

імпортних поставок. Однак слід відзначити, що в 2016 р. об‘єктивно 

необхідний імпорт зменшився порівняно з 2012 р. в 1,3 рази і становив 

493 тис. т., тоді як вартість поставок збільшилася в 1,6 рази. Зменшення 

обсягів ввозу цитрусових та бананів пояснюється скороченням попиту на 

них через низьку купівельну спроможність населення.    

Основними постачальниками імпортованих плодів на внутрішній 

ринок в останні роки були переважно країни Європи та Азії. Частка країн 

ЄС, що постачають плодову продукцію на внутрішній ринок України, 

складала до 15 %. 

На сьогодні обкладання ввізним митом при ввезенні плодів на 

територію України, здійснюється відповідно до її Митного кодексу за 

ставками, затвердженими Законом України «Про Митний тариф 

України», який вступив у дію з 1 січня 2014 р. згідно з ст. 3. До цього 

чинним був  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Митний тариф України» згідно з яким ввізні тарифи на плоди знизилися 

після вступу України до СОТ [1]. Нові тарифи на них відповідно до 

діючого законодавства у 2014 р. не змінилися. 

Наприклад, імпортний тариф на яблука з 1 грудня до 31 березня до 

17.12.2008 р. становив 5 % від обсягу поставок, а з 1 квітня до 30 

листопада – 0,5 євро за 1 кг (в перерахунку на адвалерну ставку – 225-

415%), що протягом 2001-2007 рр. значно обмежувало імпорт цих плодів. 

Так, протягом указаних років основна частка імпортованих яблук (80-
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85%) надходила на внутрішній ринок у період з грудня по березень, коли 

ввізний тариф складав 5 %. Зрозуміло, що введення з 2008 р. в дію нових 

імпортних тарифів, які є чинними для яблук і понині (0 % з 1 грудня до 31 

березня і 10 % з 1 квітня до 30 листопада) створило сприятливі умови 

торгівлі для імпортерів і водночас погіршило конкурентні позиції 

вітчизняних садівницьких підприємств на ринку плодів. До речі, на плоди 

об‘єктивно необхідного імпорту (цитрусові та банани) введено в дію 

нульові ставки. Хоча й до змін законодавства ввізний тариф на них 

становив лише 3 %.   

З формуванням Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

(ПВЗВТ) у перспективі до 2020 року очікується розширення експортно-

імпортних поставок плодів [2]. Очікується, що із зростанням масштабів 

вітчизняного виробництва експортні поставки плодів складатимуть 

близько 0,2 млн. т і формуватимуться переважно за рахунок грецьких 

горіхів і яблук. Географія збуту плодової продукції поступово 

змінюватиметься на користь країн Західної Європи, зважаючи, що їх 

частка придбання досить висока – до 50 %, а це у 2 рази більше за частку 

імпорту на внутрішній ринок. 

Найважливішою складовою ПВЗВТ є зближення регуляторних систем 

України та ЄС, що веде до суттєвого зниження нетарифних бар‘єрів у 

торгівлі. Відтак, найближчим часом необхідно визначитися з 

інтеграційною стратегією розвитку вітчизняного ринку плодів, зважаючи 

на те, що Україна є транзитною державою між західними та східними 

країнами. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

ЩОДО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Для забезпечення потреби у продуктах харчування кожна країна 

намагається максимально застосовувати внутрішній потенціал. Рівень 

його використання насамперед залежить від природних умов, 

диверсифікованості напрямів розподілу цих ресурсів, 

зовнішньоекономічних торгівельних зв‘язків у продовольчому сегменті. 

Зовнішня торгівля, безумовно, відіграє важливу роль у розвитку країни, 

особливо в умовах глобалізації економіки. Даний напрям діяльності має 

свої особливості залежно від сегменту ринку. Актуальним дане питання є 

для агропродовольчого ринку як стратегічного сегменту. В останні роки 

спостерігається зміна вектору зовнішньоекономічної діяльності держави в 

цілому і даного сегменту зокрема. Значні зусилля покладаються на 

розвиток інтеграційних відносин та налагодження партнерських зв‘язків із 

іноземними контрагентами.  

Згідно Аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента 

України до Верховної Ради України ―сучасний стан 

зовнішньоекономічних відносин у світі характеризується активізацією 

економічної дипломатії, що є проявом загальносвітової тенденції 

економізації зовнішньої політики… Вирішальним кроком у цьому 

протистоянні стала переорієнтація українського експорту на спільний 

ринок Євросоюзу з використанням можливостей Угоди про Асоціацію та 

ЗВТ з ЄС. Загалом частка ринку ЄС у загальному експорті товарів із 

України в І півріччі 2017 р. становила 39,8 %, що значно перевищує 

частку країн СНД (16,8 %). Водночас зовнішньоторговельна орієнтація 

української економіки на ринок ЄС вимагає запровадження притаманних 

йому макроекономічних принципів та орієнтирів державного 

регулювання, імплементації європейських стандартів і технічних норм, 

створення країнами ЄС спільних ―ланцюжків доданої вартості‖, імпорту 

найсучасніших технологій виробництва тощо. Визначальною тут є 

співпраця нашої держави з країнами Західної Європи, а також країнами, 

які мають із ЄС спеціальні угоди щодо співробітництва [1]. 

Український товаровиробник зацікавлений у розвитку експорту, 
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насамперед через суттєво вищу ціну на зовнішньому ринку. Основною 

проблемою при цьому виступає сировина орієнтованість експортерів. За 

рахунок того, що українські виробники постачають товари низького 

ступеня обробки, вони недоотримують значної суми можливих прибутків. 

Основними агропродовольчими товарами, частка яких зростає в долі 

українського експорту, є зерно (насамперед кукурудза), соняшникова олія 

(наливна), овочі, фрукти, курятина, мед, незначною мірою молоко. 

Підписання асоціації з Європейським Союзом частково спростила 

доступ українського виробника на європейський ринок за рахунок 

формування квот, що також підкреслено в дослідженнях [2]. Але 

український виробник лише частково їх використовує. Максимально вони 

використовуються за такими групами товарів, як мед, цукор, крупи та 

борошно, виноградний та яблучний соки, кукурудза, оброблені томати, 

м‘ясо птиці. Головним бар‘єром доступу на зовнішній ринок для 

українського виробника є отримання сертифікату якості, тому 

покращення якісних параметрів аграрної продукції потребує 

першочергової уваги. 

Позитивно оцінюючи прагнення товаровиробників до розширення 

експорту продукції, варто вказати на недоліки такої орієнтації. 

Агропродовольча продукція є базою продовольчої безпеки країни, тому 

головною метою держави має бути насамперед забезпечення населення 

продуктами харчування в достатній кількості і якості. Тобто вироблена 

продукція має бути спрямована на внутрішній ринок в першу чергу, а за 

умови надлишку доцільним є розвиток експорту. Звісно, таке твердження 

не є парадигмою і не виключає експорт взагалі. Однак, в умовах 

відкритості ринків і їх глобалізації спостерігається явище 

взаємозамінності експорту імпортом, тобто коли значна частка товару 

продається за межами країни, при цьому, такий же товар, але іншої 

країни-виробника, імпортується.  

Розглядаючи агропродовольчий ринок, необхідно провести аналіз в 

розрізі його сегментів і визначити тип розвитку за вектором зовнішньої 

торгівлі (рис.). Основою такого підходу є соціально-економічні чинники, 

а саме рівень задоволення потреб населення в основних видах продуктів 

харчування, які розроблені Міністерством охорони здоров‘я, та іншими 

експертами. 

Таким чином, залежно від того, чи задовольняються внутрішні 

потреби споживачів за рахунок власного виробництва, виникає 

доцільність щодо розвитку. Відповідно щодо імпорту, його розвиток 

доцільний за умови відсутності внутрішніх можливостей до виробництва 

даного товару, а також для диверсифікації представлених продуктових 
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позицій. 

 

Рис. Схема прийняття управлінських рішень щодо розвитку 

агропродовольчого ринку за зовнішньоторгівельним вектором 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

НЕПРИБУТЕОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Некомерційний сектор економіки, надає можливість реалізовувати 

соціальні, доброчинні і культурні цілі та відіграє дуже важливу роль в 

ринковій економіці. Швидке зростання вагомості некомерційної сфери 

для розвитку національної економіки потребує переоцінки всього підходу 

до її місця і ролі в системі ведення господарської діяльності, який склався 

традиційно. В умовах розширення і вдосконалення ринкових відносин 

економічні проблеми функціонування некомерційних організацій 

набувають все більшого теоретичного і практичного значення.  

Складові управління комерційною організацією такі ж, як і 

некомерційною, але основна різниця цих організацій в природі і меті їх 

створення. Якщо метою діяльності комерційного підприємства є 

отримання прибутку, то зміст діяльності некомерційної організації – це 

вирішення суспільного завдання: фінансування охорони здоров‘я, 

реформування житлово-комунального господарства, допомога дітям і т.д. 

– якщо це доброчинний фонд; навчання і перепідготовка персоналу – 

якщо це освітня організація. В некомерційних організаціях головне – це 

взаємодія з населенням з метою підвищення якості і рівня життя 

останнього [1, с. 236]. 

За умов розширення діяльності небюджетних неприбуткових 

організацій одним із найбільш ефективних інструментів в  прийнятті 

рішень та їх запровадження в практику повинна  стати облікова політика. 

Наукові дослідження у сфері формування і реалізації облікової 

політики небюджетними неприбутковими організаціями проводили такі 

вітчизняні й зарубіжні науковці: Баханькова Є.Р., Гура Н.О., Денисова 

Н.Л., Дружиловська Т.Ю., Коршунова Т.Н., Котлячков О.В., Левицька 

С.О., Мякініна Л.Н., Скляренко З.А., Трушіцина А.Ю., Ягудіна Г.Г. й 

інші. Дані дослідження присвячені вдосконаленню теоретичних питань, 

організації й методології облікової політики, однак залишаються 

невирішеними проблеми формування її змісту.  

При формуванні наказу про облікову політику головному бухгалтеру 
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неприбуткової організації необхідно виходити з того, що в ній, в першу 

чергу, повинні знайти відображення всі способи ведення бухгалтерського 

обліку, які застосовуються в даній організації, щодо складових, за якими 

законодавство передбачає декілька можливих варіантів ведення обліку 

або за якими способи ведення бухгалтерського обліку на нормативному 

рівні взагалі не встановлені [2, с. 12].  

На думку О.В. Котлячкова, Н.В. Котлячкової та Н.Л. Денисової, при 

формуванні облікової політики господарюючого суб‘єкту, в тому числі і 

неприбуткової організації, особа, відповідальна за її формування, повинна 

виходити зі свого професійного судження і бачення основ некомерційної 

діяльності [3, с. 26].  

Ми підтримуємо застосування визначення запропонованого 

Т.Ю. Дружиловською та Т.Н. Коршуновою з метою використання при 

організації бухгалтерського обліку в підприємствах некомерційного 

сектору економіки: професійне судження – це думка професійного 

бухгалтера стосовно способів ведення бухгалтерського обліку, яка 

необхідна у тих випадках, коли для обліку та відображення у звітності 

об‘єктів і фактів господарської діяльності необхідно враховувати 

специфіку конкретної організації і її діяльності [4, с. 25].  

Враховуючи сучасні підходи до організації бухгалтерського обліку, 

облікова політика буде формуватися професійним бухгалтером з 

застосовуванням наступних підходів: 

1) стандартний – облікова політика, в першу чергу, заснована на 

дотриманні чітких умов і критеріїв, вирішення яких повинно забезпечити 

досягнення основної мети її використання. Це, на нашу думку, 

організаційно і методологічно, самий простий і формальний підхід до 

підготовки облікової політики установи, при якому провідною умовою 

лишається виконання встановлених норм і стандартів. На практиці таку 

облікову політику установлюють центральні державні органи, 

розпорядники майна, щодо підвідомчих підприємств для досягнення 

єдиних методологічних підходів до організації обліку; 

2) превентивний – коли обрана облікова політика повинна 

забезпечувати зменшення потенціального негативного впливу від 

настання несприятливих подій в господарській діяльності організації; 

3) перспективний – за використанням якого облікова політика 

розробляється для найширшого використання сприятливих обставин, які 

забезпечать підвищення показників діяльності установи; 

4) збалансований – передбачає поєднання складових усіх 

перерахованих підходів з метою використання переваг кожного з них. Він 

являється найбільш складним для втілення, оскільки вимагає 
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врегулювання багатьох факторів, критеріїв та умов і потребує залучення 

досвідчених фахівців і максимально спрямований на забезпечення 

інформаційної та обліково-методологічної підтримки прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Отже, для забезпечення стабільної роботи неприбуткової установи 

останній варіант підходу до формування облікової політики є 

пріоритетним, але це не виключає ефективного застосування попередніх 

та інших етапів його формування. Збалансована облікова політика є 

найбільш прогресивною і складається із сукупності принципів, методів і 

процедур, які використовують для досягнення мети організації та ведення 

бухгалтерського обліку. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 

 

В Україні сформувалась стратегічна роль експорту, яка полягає в тому, 

що він має бути засобом сприяння економічному зростанню, 

інструментом активізації наявних та потенціальних конкурентних переваг 

з метою подолання відставання від розвинених країн за основними 

соціально - економічними параметрами Вступ України до СОТ відкриває 

для українських підприємств нові ринки та можливості збільшення 

обсягів експорту. 

Експорт розглядається як вивіз за межі країни товарів для реалізації їх 

на зовнішньому ринку або як кількість та вартість вивезених за кордон 

товарів[1] .  

У процесі розвитку світової торгівлі сформувалися різні види експорту 

товарів (послуг) залежно від їхнього походження і призначення, а саме:  

 вивіз товарів, виготовлених (чи вироблених) у даній країні; 

 вивіз товарів (в основному, сировини і напівфабрикатів) для 
переробки за кордоном під митним контролем з наступним поверненням 

(пасивна переробка);  

 реекспорт, тобто вивіз товарів, раніше завезених з-за кордону, але 
підданих переробці в даній країні, а також товарів, проданих на 

міжнародних аукціонах, товарних біржах тощо;  

 тимчасовий вивіз товарів за кордон (на виставки, ярмарки і ін.) з 
наступним їхнім поверненням;  

 тимчасово завезених товарів [2]. 
На нашу думку, підвищення експортного потенціалу в Україні 

сприятиме:  

 підвищенню  конкурентоспроможності галузей промисловості;  

 збільшити приплив інвестицій вітчизняного й іноземного 

походження в економіку регіону; 

 поліпшити платіжний баланс, яке сприятиме зростанню величини 
зовнішнього торгового обороту країни;  
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 підвищити ефективність використання природних ресурсів і переваг 
територіального поділу праці;  

 поліпшити ринок праці і зменшити рівень безробіття.  
Удосконалення в цілому економічної структури дає можливість 

економічного зростання, підвищення рівня і якості життя населення[3]. 

За підсумками першого півріччя 2017 року обсяги експорту України, 

зросли (таблиця). 

Таблиця  

Показники зовнішньої торгівлі України 

Рік Показники Україна 

2016 Обсяг експорту товарів, млн. дол. США 36361,7 

2016 Питома вага в експорті товарів України 100% 

2016 Обсяг імпорту товарів, млн. дол. США  39249,8 

2016 Питома вага в імпорті товарів України 100% 

2016 Обсяг експорту послуг, млн. дол. США 9631,4 

2016 Питома вага в експорті послуг України 100% 

2016 Обсяг імпорту послуг, млн. дол. США 5304% 

2016 Питома вага в імпорті послуг України 100% 

2016 Загальний обсяг експорту товарів і послуг, млн. дол. 

США 

45993,1 

2016 Загальний обсяг імпорту товарів і послуг, млн. дол. 

США 

44554,5 

2016 Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,03 

2016 Обсяг експорту на 1 особу, дол. США 1078 

2016 Питома вага експорту у реалізації МСП,% 28% 

2016 Питома вага експорту у валовому регіональному 

продукті,% 

57,9 

 

Зокрема, обсяги експорту товарів протягом січня-червня 2017року 

склали 164,7 млн. дол. США, що на 24,5% більше за 2016 рік. Водночас 

обсяги імпорту товарів становили168, млн. дол.. США,  що на 38,1% 

більше за 2016 рік. Експорт послуг за цей же період склав 26,7 млн. дол.. 

США, що на 51,9% менше за 2016 рік. Водночас загальний обсяг експорту 

товарів і послуг за 6 місяців 2017 року склав 195,3 млн. дол.. США, а 

імпотр158,4 млн. дол.. США. Таким чином, торговельне сальдо за 

товарами й послугами виявилося позитивним і склало 3,9 млн. дол. США. 

Коефіцієнт покриття експорту імпортом (товарів і послуг) у 2016 році 

склав 1.2, що є посереднім показником серед пілотних регіонів Програми 

USAID ЛЕВ, але він перевищує середній рівень по Україні. 
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У умовах дедалі активнішого просування на світові ринки все 

важливішим стає поступовий перехід від вертикальної (засіб підтримки 

державою окремих галузей) до горизонтальної промислової політики, що 

характерно для промислової політики країн ЄС. Надзвичайно важливим 

для підприємств-експортерів є вміння пристосовуватись до нових 

економічних умов та впроваджувати інновації. Аналізуючи відповідні 

статистичні дані, можна стверджувати, що економіка України на практиці 

не застосовує повною мірою результати наукових досліджень, на відміну 

від розвинутих країн, де 85–90 % приросту ВВП припадає на виробництво 

наукомісткої продукції. 

Для розвитку експортного потенціалу України необхідно: 

  підвищити конкурентоспроможність українських виробників на 

основі активізації структурного реформування економіки; 

 здійснити якісні зміни спеціалізації України у світовому поділі праці 

на основі розробки і реалізації стратегії орієнтованої на підвищення 

частки в експорті  традиційної української продукції з високим рівнем 

доданої вартості, збільшення надання високотехнологічних послуг; 

 переорієнтувати стратегію в напрямі забезпечення комплексного 

вирішення проблем модернізації національної промисловості та активної 

політики імпортозаміщення. 

Експорт сьогодні має стати стабілізаційним фактором та головним 

джерелом накопичення валютних резервів для структурної перебудови 

національного господарства. 
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OCOБЛИВOCТI МIЖНAРOДНИХ РOЗРAХУНКIВ З IНOЗEМНИМИ 

КOНТРAГEНТAМИ 

 

Мaбуть, нeмaє тaкoгo пiдприємcтвa, якe у cвoїй дiяльнocтi хoчa б 

зрiдкa нe мaлo cпрaви з пocтaчaльникaми i пiдрядникaми. У мeжaх 

iнтeгрaцiйних прoцeciв укрaїнcьких пiдприємcтв дo мiжнaрoднoгo 

прocтoру тa зaлучeння iнoзeмнoгo iнвecтувaння рoзрaхунки з iнoзeмними 

пocтaчaльникaми нaбувaють ocoбливoгo знaчeння. 

В умoвaх глoбaлiзaцiйних тa iнтeгрaцiйних прoцeciв ocoбливoгo 

знaчeння нaбувaє взaємoдiя з нeрeзидeнтaми у прoцeci пocтaчaння, щo 

пoтрeбує дoтримaння нoрмaтивнo-прaвoвих актів і врахування 

ocoбливocтeй здiйcнeння рoзрaхункiв з рiзними дeржaвами [5]. 

Питaння рoзрaхункiв iз пocтaчaльникaми тa пiдрядникaми, у тoму 

чиcлi iнoзeмними, виcвiтлeнo у пoлoжeннях чиннoгo зaкoнoдaвcтвa тa 

прaцях бaгaтьoх cучacних нaукoвцiв i прaктикiв, тaких як Н.В. Aляб‘єв, 

C.М. Гaлeщук, М.В. Лaрiн, A.Г. Пoдушкa, Т.C. Тoмaля, В.П. Фурc тa iншi. 

Нeзвaжaючи нa тe, щo нaукoвi дocягнeння тa прoпoзицiї нaзвaних 

aвтoрiв мicтять бaгaтo цiннoї iнфoрмaцiї тa рeкoмeндaцiй, oкрeмi acпeкти 

тeoрeтичнoгo i прaктичнoгo хaрaктeру цих рoзрaхункiв є диcкуciйними i 

пoтрeбують пoдaльшoгo нaукoвoгo дocлiджeння тa удocкoнaлeння.  

У вiтчизнянiй прaктицi oблiк рoзрaхункiв з пocтaчaльникaми тa 

пiдрядникaми рeглaмeнтуєтьcя Пoлoжeнням бухгaлтeрcькoгo oблiку 

(ПCБO) 11 «Зoбoв‘язaння». Вiдпoвiднo дo дaнoгo П(C)БO, крeдитoрcькa 

зaбoргoвaнicть зa тoвaри, рoбoти тa пocлуги вiднocитьcя дo пoтoчних 

зoбoв`язaнь пiдприємcтвa [1]. У мiжнaрoднiй прaктицi пoрядoк 

визнaчeння тa вiдoбрaжeння кoрoткocтрoкoвих зoбoв'язaнь визнaчaєтьcя 

вiдпoвiднo дo МCБO 1 «Пoдaння фiнaнcoвих звiтiв», МCБO 37 

«Зaбeзпeчeння, нeпeрeдбaчeнi зoбoв'язaння тa нeпeрeдбaчeнi aктиви». Нa 

рoзмiр зoбoв‘язaнь мoжуть вплинути вaлютнi курcи, щo вiдoбрaжaєтьcя у 

П(C)БO 21 «Вплив змiн вaлютних курciв» [2]. 
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Ocнoвними фoрмaми мiжнaрoдних рoзрaхункiв з iнoзeмними 

пocтaчaльникaми є aкрeдитив, iнкaco, рoзрaхунки зa вiдкритим рaхункoм  

тa aвaнc. Викoриcтaння дaних фoрм рoзрaхункiв в Укрaїнi мaє cвoї 

ocoбливocтi, пoв‘язaнi з нaявнoю пoлiтикo-eкoнoмiчнoю i прaвoвoю 

cитуaцiєю в крaїнi i cтупeнeм дoвiри  iнoзeмних кoнтрaгeнтiв дo 

укрaїнcьких пaртнeрiв. 

Нaйбiльш пoширeними є aвaнcoвi рoзрaхунки, як нaйбiльш вигiднi i 

нaдiйнi для укрaїнcьких тa iнoзeмних eкcпoртeрiв. Цe oбумoвлeнo 

низьким cтупeнeм дoвiри дo cвoїх кoнтрaгeнтiв i нeдoлiкaми прaвoвoї 

бaзи, щo викoриcтoвуєтьcя для вирiшeння cупeрeчoк (дoвгий cтрoк 

рoзглядaння пoзoвiв, виcoкий рiвeнь кoрупцiї  в дeржaвi, нaявнicть 

бaгaтьoх нeдoлiкiв в зaкoнoдaвcтвi, щo пeрeшкoджaють притягнeнню дo 

вiдпoвiдaльнocтi нeдoбрocoвicних пaртнeрiв тoщo). Цe ocoбливo 

aктуaльнo для oпeрaцiй з iмпoрту тoвaрiв в Укрaїну. 

Aкрeдитив тa iнкaco викoриcтoвуютьcя зрiдкa, ocкiльки вoни 

пeрeдбaчaють тicну взaємoдiю iнoзeмних тa укрaїнcьких бaнкiв зa умoви 

вiдcутнocтi у пeрших дocтaтньoї дoвiри. Умoви oбcлугoвувaння 

aкрeдитивiв i гaрaнтiй, щo вcтaнoвлeнi зaхiдними бaнкaми для 

укрaїнcьких є чacтo нeприйнятними. 

Рoзрaхунки зa вiдкритим рaхункoм викoриcтoвуютьcя лишe при 

вeдeннi cпрaв мiж iнoзeмними кoмпaнiями  i їх прeдcтaвництвaми, 

фiлiями тa cпiльними пiдприємcтвaми з їх учacтю в Укрaїнi, тoбтo у 

випaдкaх, кoли iнoзeмнa кoмпaнiя мaє кoнтрoль нaд cвoїм кoнтрaгeнтoм в 

Укрaїнi [4]. 

Мiжнaрoднi рoзрaхунки в Укрaїнi знaхoдятьcя пiд пильним нaглядoм 

дeржaви. Уряд вcтaнoвлює пeвнi oбмeжeння  нeявнoгo хaрaктeру нa 

рoзрaхунки з пeвними кaтeгoрiями крaїн, зoкрeмa  з oфшoрними зoнaми. 

Тaк, при  iмпoртi тoвaрiв в Укрaїну зa угoдoю з фiрмoю, зaрeєcтрoвaнoю в 

oфшoрнiй зoнi, дo витрaт  вiднocитьcя 85% вaртocтi угoди, щo є 

нeвигiдним для укрaїнcьких iмпoртeрiв в acпeктi зaвищeння 

oпoдaткoвувaнoгo прибутку. 

Стан міжнарoдних рoзрахунків залежить від таких чинників: 

 екoнoмічних і пoлітичних віднoсин між країнами; 

 валютнoгo закoнoдавства; 

 міжнарoдних тoргoвельних правил та звичаїв; 

 банківськoї практики країн; 

 умoв зoвнішньoтoргoвельних кoнтрактів та кредитних угoд. 
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Для рoзвитку cиcтeми прoвeдeння мiжнaрoдних рoзрaхункiв в Укрaїнi 

нeoбхiднi нacтупнi змiни: 

- eфeктивнicть зaкoнoдaвcтвa в acпeктi врeгулювaння cупeрeчoк, щo 
виникaють в хoдi дiлoвoгo cпiврoбiтництвa; 

- пiдвищeння дoвiри iнoзeмних фiрм i фiнaнcoвих уcтaнoв дo 

aнaлoгiчних укрaїнcьких oргaнiзaцiй; 

- лiбeрaлiзaцiя cиcтeми прoвeдeння рoзрaхункiв з мeтoю пiдвищeння її 
швидкocтi i нaдiйнocтi  тa iн. [3]. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА 

В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

УДК 65.012.32 

Бобровська Н.В., 

к.е.н., старший викладач  кафедри обліку і оподаткування 

Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв 

 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки країни, враховуючи велику 

конкуренцію бізнес-процесів у ринкових умовах і постійну зміну 

зовнішнього середовища, що має значний вплив на ускладнення 

виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств 

необхідним є для керівників удосконалення методів прийняття 

управлінських рішень. Таким чином нові напрями управління бізнес-

процесами повинні бути направлені на зміну поглядів підприємців, щодо 

механізму господарювання в умовах глобалізаційних змін і тенденцій. 

Отже, складні умови ринкових відносин і вплив зовнішніх чинників на 

ринкове середовище вітчизняних підприємств, висока конкуренція, 

розвиток інформаційних технологій за умов глобалізації зумовлює 

необхідність адаптування і впровадження пріоритетних напрямів 

управління бізнес-процесами керівників. 

За визначеннямм Бьорном Андерсоном [1] та розробленим вченими 

Ericsson Quality Management Institute м. Готеборг [2] під бізнес-процесом 

розуміють послідовність логічно пов‘язаних, повторюваних дій, у 

результаті яких використовуються ресурси підприємства з метою 

досягнення максимальних результатів, або продукції для задоволення 

потреб внутрішніх і зовнішніх споживачів. Біннер Х. [3] вважає, що 

бізнес-процеси представляють систему взаємопов‘язаних і взаємодіючих 

дій, де кінцевими результатми є створення продуктів або послуг, що 

мають цінність для зовнішніх і внутрішніх споживачів. 

Враховуючи сутність поняття бізнес-процесів і сучасний стан 

виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств 

країни, в умовах економічного розвитку, набуває актуальності 

необхідність нових напрямів щодо комплексного підходу формування і 

використання ресурсного потенціалу підприємств, а також напрямів 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43b_MgYnXAhVrApoKHU7TB3EQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw2caOKNAIcndSye39PZbAeJ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43b_MgYnXAhVrApoKHU7TB3EQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%2586%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw2caOKNAIcndSye39PZbAeJ
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управління (рис.). 

 

 
Рисунок  – Стратегічні напрями структурно-логічної схеми управління 

підприємницьким середовищем 

Джерело: сформовано автором 
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Таким чином перегляд сучасних підходів до управління бізнес-

процесами потребує детального дослідження з метою мінімізації 

внутрішніх і зовнішніх ризиків, а також застосування структурно-

орієнтованого підходу довгострокового функціонування підприємства. 

На нашу думку, пріоритетним напрямом  радикальної перебудови 

бізнес-процесів підприємства з метою збільшення не тільки кількісних, а 

й якісних показників ефективності діяльності аграрних підприємств 

можливе за умови впровадження реінжинірингу. Це процес 

довгострокової перспективи, де ретельно підібрана команда компетентних 

спеціалістів зі своїми знаннями і досвідом зможуть побудувати правильні 

моделі, оцінити їх якість, розробити процедуру впровадження й оцінки 

ефективності аналізованих змін. Впровадження реінжинірингу бізнес-

процесів надасть можливості реально оцінити ефективність 

удосконалених напрямів і вивести підприємство на новий етап розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ  І ПЕРСПЕКТИВИ ОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ 

 

Під електронною комерцією розуміють будь-які форми ділових 

операцій, де взаємодія сторін відбувається через електронні технології, а 

не в процесі фізичного обміну чи контакту. Також можна підкреслили, що 

електронна комерція – це ведення бізнесу в онлайн режимі, яке сьогодні 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 376 

 

прослідковується в чотирьох основних сферах: прямі продажі товарів і 

послуг; безпечне розміщення інформації; банківська справа та платіжні 

системи; корпоративні закупівлі.  

Серед основних переваг електронної комерції  є швидке отримання 

інформації, особливо при міжнародних операціях; значно знижуються 

затрати пов'язані з обміном інформацією, за рахунок використання більш 

дешевих засобів телекомунікацій; скорочення циклу виробництва та 

продажу, оскільки відпадає потреба повторного підтвердження інформації 

і знижується вірогідність помилок при введенні інформації; зниження 

невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат 

пов'язаних з сервісним обслуговуванням та інформаційною підтримкою 

споживачів); більша відкритість компаній до споживачів. Продавець же 

може швидше реагувати на зміну попиту, аналізувати поведінку покупців, 

заощаджувати кошти на персоналі, оренді приміщень тощо. 

Сьогодні в Україні поширені такі системи роздрібної торгівлі через 

Internet, як електронні торговельні ряди; Internet-вітрини; Internet-магазини 

(електронні магазини, е-магазин);Internet-аукціони; електронні 

супермаркети; торговельні Internet-системи (ТІС). 

Порівняно із звичайним магазином електронний має багато переваг: 

збільшення обсягу продажу завдяки створенню додаткової торгової точки; 

розширення ринку збуту; зменшення витрат на збут (витрати на 

транспортування і торгівлю товарами або послугами через електронний 

магазин менші, ніж через звичайні торгові витрати); випередження 

конкурентів, оскільки процес передачі інформації про товари або послуги 

потенційним покупцям становить усього кілька секунд, і в продавця є 

можливість першим продати товар; можливість працювати в будь-якій 

точці земної кулі, оскільки Internet функціонує 24 години на добу, 7 днів 

на тиждень, 365 днів на рік. 

З погляду бухгалтерського обліку програмне забезпечення Internet-

магазину з'єднується з КСБО підприємства в такий спосіб, що проводки 

формуються автоматично, наприклад, при відвантаженні товару покупцю. 

У цьому разі клієнт сам заповнює на екрані свого комп'ютера бланки 

замовлень, і, таким чином, ініціює проводки з реалізації товарів та 

списання їхньої собівартості. При цьому функції бухгалтера 

перекладаються на покупця, який взаємодіє з електронним магазином і, 

опосередковано, з КСБО підприємства. 

Розвиток електронної комерції має суттєвий вплив на традиційне 

бізнес-середовище. Зміни у бізнес-середовищі суб‘єкта господарювання, 

які можна віднести до наслідків електронної комерції, та ризики 

електронної комерції заслуговують на особливу увагу, оскільки вони 
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відбиваються на показниках фінансових звітів. На фінансову звітність 

впливають: діяльність і галузь діяльності суб‘єкта господарювання, 

стратегія суб‘єкта господарювання з електронної комерції, обсяг 

діяльності суб‘єкта господарювання з електронної комерції, домовленості 

суб‘єкта господарювання про залучення сторонніх організацій. 

 Незважаючи на те, що електронна комерція набуває все більшої 

популярності у світі, дотепер залишаються невирішеними такі 

найважливіші проблеми: основи законодавства, що регулюють права й 

обов‘язки суб‘єктів електронної комерції при здійсненні електронних угод 

тільки формуються; стримуючим фактором є відсутність стандартної 

системи цифрових сертифікатів; залишається відкритим питання 

уніфікації вимог до форми укладення угод, охорони і захисту інформації 

та застосування електронних підписів, охорону прав споживачів та 

інтелектуальної власності і ряд інших.  

В Україні необхідно розробити державну цільову програму, яка б 

включала ряд заходів з якнайшвидшого створення вітчизняної системи 

легітимного застосування електронної мережі телекомунікації з метою 

здійснення комерційної діяльності. Така програма повинна визначати такі 

завдання: зниження витрат на здійснення електронної комерції; 

підвищення прозорості укладення угод у сфері електронної комерції та 

зменшення зловживань при витраті бюджетних коштів; збільшення 

конкуренції у віртуальній сфері при отриманні державних замовлень; 

прискорення процедур проведення конкурсних торгів; поступове 

входження України в глобальну світову систему електронної торгівлі.  

Причини уповільнення розвитку електронної комерції в Україні: 

недостатня кількість електронних платіжних інструментів; слабка довіра 

потенційних покупців; завищені ціни в електронних магазинах; 

нерозвиненість мережевої та інституційної інфраструктури ринку 

інформаційних послуг; низький рівень розвитку і впровадження 

інформаційно-інтелектуальних технологій, комп'ютерної грамотності 

населення; невисокий рівень життя; незначний вплив електронної 

комерції на обороти національної торгівлі; відсутність податкового 

регулювання е-бізнесу; малоефективна система захисту прав інтелекту-

альної власності; непрозорі техніко-економічні норми; відсутність 

механізмів регулювання електронної економічної діяльності в Україні. 

У сучасних умовах діяльність з електронної комерції здійснюється в 

різноманітних конфігураціях. Часто електронна комерція являється 

паралельною до традиційної діяльності господарюючих суб‘єктів. 

Питанням бухгалтерського облікового процесу електронної комерції 

присвятили праці С.Бурсукова, Я.Крупка, І.Голошевич, О.Грицак, 
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О.Даниленко, К.Добрянський, І Красовська, С.Легенчук, Н.Королюк, 

М.Попова, А.Солтан та ін.. 

Однак у сфері бухгалтерського обліку електронної комерції є не 

вирішеними такі питання: оцінка веб-сайта та доменного імені, облік  

оплати товару всіма можливими способами, облік після продажного 

обслуговування, інвентаризації в електронній комерції, відображення веб-

сайта та доменного імені в звітності підприємства, документування 

операцій в електронній комерції. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Будь-яке підприємство неможливо уявити без однієї з ключових ланок 

діяльності – бухгалтерського обліку. Чи не кожен бухгалтер стикався з 

проблемами, які виникають при веденні бухгалтерського обліку вручну: 

реєстрація господарських операцій, заповнення первинних документів, 

розрахунок сум за операціями займає дуже багато часу, помилки у 

звітності, арифметичні помилки, що веде до штрафів та санкцій від 

контролюючих органів. Але в наш час важко уявити підприємство, яке не 

має комп‘ютерної техніки. Тому в сучасних умовах господарювання 

автоматизація обліку значно підвищує ефективність діяльності 

підприємства в цілому. В сучасних умовах господарювання автоматизація 
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бухгалтерського обліку дає можливість економити підприємству час та 

кошти, а також приймати ефективні управлінські рішення. 

За допомогою ведення бухгалтерських програм можна не тільки 

автоматизувати бухгалтерський облік, а й покращити ведення складського 

обліку, швидко та зручно обліковувати постачання та реалізацію 

продукції, розрахувати заробітну плату, вчасно виявити перевитрати 

продукції, матеріалів, правильно та своєчасно складати звітність, 

проаналізувати поточний фінансовий стан та його перспективи. Також 

автоматизація бухгалтерського обліку дозволяє скоротити чисельність 

працівників бухгалтерії. 

Фірми-розробники комп‘ютерних систем бухгалтерського обліку 

пропонують широку номенклатуру програмних продуктів, що враховують 

потреби користувачів. Завдяки чому кожне підприємство може обрати 

необхідний йому програмний продукт відповідно до масштабів та 

специфіки своєї діяльності [1]. 

Плануючи технічне забезпечення на підприємстві, спочатку беруть за 

основу потреби інформаційного забезпечення, після чого передбачають і 

формують перелік облікових, аналітичних та контрольних робіт, що 

будуть автоматизовані. На підставі цього складають перелік технічних 

засобів, відповідне програмне забезпечення, що найбільше відповідає 

вимогам та потребам користувачам [2]. 

Важливим елементом є організація застосування відповідних 

методичних інструментів щодо обраного програмного забезпечення і, 

безумовно, добір кваліфікованих кадрів, що забезпечують раціональну 

експлуатацію всього комплексу технічного забезпечення. За 

функціональними можливостями бухгалтерські програми поділяються на 

такі класи: 

1) Міні-бухгалтерія. До цього класу належать програми, призначені 

для бухгалтерії з малою чисельністю працівників без явного їх 

закріплення за конкретними розділами обліку. 

2) Інтегрована бухгалтерська система. До цього класу належать 

програми, що об‘єднують і підтримують ведення всіх основних функцій і 

розділів бухгалтерського обліку.  

3) Бухгалтерський конструктор – бухгалтерська система з 

розширеними інструментальними можливостями. Така програмна система 

являє собою  програму для певного застосування (у певній формі). 

Програма включає спеціальну вбудовану процедурну мову (макромову), 

засоби налаштування і має гнучку модульну архітектуру. 

4) Бухгалтерський комплекс – це сукупність програм, що реалізують 

функції як окремих розділів обліку, так і бухгалтерського обліку в цілому. 
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5) Бухгалтерія-Офіс – бухгалтерська підсистема у складі системи 

автоматизації управління підприємством. Компонентами системи є 

функціонально повна система бухгалтерського обліку, підсистем 

планування управління, діловодства, елементи аналізу та прийняття 

рішень. 

6) Система на замовлення – системи на базі типового бухгалтерського 

ядра, що індивідуально доопрацьовуються і впроваджуються. 

7) Система обліку за міжнародними стандартами – системи, які 

забезпечують підтримання як вітчизняних, так і найбільш поширених 

західних стандартів обліку та звітності, підтримують декілька мов і валют, 

найбільш поширені форми внутрішньо фірмової звітності тощо. 

8) Консультаційні бухгалтерські системи – системи для зберігання та 

регулярного оновлення баз нормативних документів і роботи з ними. 

У травні 2017 р. Указом Президента України було введено санкції 

проти російських компаній. І виробник найпоширенішої програми для 

бухгалтерського обліку в Україні «1С» теж підпав під санкції. Проте, 

санкційним продуктам швидко знайшлася заміна.  

Відмовитись від «1С» у примусовому порядку з 01 січня 2018 р. 

необхідно було бюджетним установам. Приватних підприємств такі 

заборони не стосувалися і вони все ще можуть користуватися будь-якими 

програмами для ведення бухгалтерського обліку. Проте, компанії, які 

мислять стратегічно, все ж усвідомлюють, що варто шукати заміну. 

У вересні 2017 р. на ринку з‘явилося українське рішення для ведення 

обліку на підприємствах малого, середнього бізнесу та в державних 

установах —MASTER:Бухгалтерія. 

В програмі MASTER:Бухгалтерія забезпечено можливість вести облік 

банківських операцій, формувати і друку 

вати платіжні доручення, відправляти платіжні доручення через 

клієнт-банк, завантажувати виписки банку. Користувачі мають 

можливість формувати та передавати в банк заявки на купівлю та продаж 

валюти за допомогою системи «клієнт-банк».  

Програма MASTER:Бухгалтерія представлена такими модулями: 

«Продажі», «Покупки», «Складські операції», «Виробництво», «ОЗ та 

НМА», «Податковий облік», «Кадри», «Зарплата», «Операції» [3]. 

Тому, умовою успішної автоматизації бухгалтерського обліку є вибір 

лише ліцензованих продуктів, що пройшли та зарекомендували себе на 

ринку. А глибокі знання комп‘ютерної техніки та програмування є 

невід‘ємною частиною знань фахівців з обліку. 

 

 

http://masterbuh.com/?utm_source=na_chasi&utm_medium=site&utm_campaign=na_chasi_november
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ОЦІНКА СТЕПЕНЮ ВЗАЄМОДІЇ РОЗРОБЛЕНИХ СЦЕНАРІЇВ ТА 

СТРАТЕГІЙ В РАМКАХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

 

Побудова ефективної децентралізованої системи управління в рамках 

системного реформування, що передбачає структурні зміни у багатьох 

сферах суспільного розвитку, вимагає згодженого реформування багатьох 

галузевих політик. Результатом впровадження секторальної 

децентралізації має стати чіткий розподіл повноважень та ресурсів між 

рівнями та органами управління щодо забезпечення всього комплексу 

соціальних та адміністративних послуг населенню та забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку територій.[1] 

Підбір сценаріїв планування як елементу стратегічного розвитку 

регіону є найдовшим і самим творчим етапом сценарного аналізу. Даний 

етап включає: 1) вибір заступних змінних; 2) проектування різних 

результатів сценаріїв; 3) комбінування ключових змінних і написання 

сценаріїв. На етапі вибору заступних змінних потрібно вивчити 

результати аналізу зовнішніх чинників, для визначення параметрів, що 

https://nachasi.com/2017/11/21/mb-alternatyva-1s/
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створять базу сценаріїв. В основі етапу проектування різних результатів 

сценаріїв лежить аналіз підібраних змінних і складання декількох 

можливих результатів. Під наслідками змінної слід розуміти можливі 

альтернативи значень вибраної змінної в майбутньому. Наприклад, в 

якості змінної розглядається політична ситуація в країні, яка в даний 

момент стабільна. Альтернативними результатами даної змінної, при 

часовій границі у чотири-п'ять років, може стати часткова або повна 

дестабілізація у зв'язку зі зміною влади опозицією, істотна зміна 

політичного курсу.[2] 

При розробці можливих результатів змінних потрібно брати до уваги 

події, що можуть статися, але, післядія яких на даний момент не очевидна. 

Припущення можуть бути як явні (очевидне, наприклад, основний 

конкурент не зникне з ринку), так і неявні (пов‘язані, наприклад, з появою 

нових технологічних переваг). Метою етапу комбінації ключових змінних 

в сценарії і написання сценаріїв є встановлення взаємозалежності між 

складеними наслідками всіх розглянутих змінних, а також написання 

самих сценаріїв.[3] 

При складанні сценаріїв розробник обов‘язково повинен вийти на етап, 

що дозволяє говорити про взаємозв'язок сценарного і стратегічного 

планування. За Портером, існує п'ять основних підходів до вибору 

стратегії: 

– дотримуватися найбільш ймовірного сценарію розвитку; 

– дотримуватися найкращого сценарію; 

– йти на компроміс; 

– зберігати гнучкість; 

– впливати на результати сценаріїв. 

Оцінити ступінь взаємовпливу розроблених сценаріїв і стратегій можна 

за допомогою так званої матриці впливу або сценарно-стратегічної матриці, 

в якій стовпці являють собою різні сценарії, рядки – стратегії.  

У першому аналізі матриці (табл. 1) основне значення надається 

ймовірності настання того чи іншого сценарію і силі його впливу на 

стратегії компанії. Показники рівня впливу визначаються експертним 

методом (наприклад, від –3 до +3) для кожної комбінації «сценарій – 

стратегія». Оцінюється вплив того чи іншого сценарію на стратегії, 

розроблені або реалізовані організацією.  

Де n – кількість сценаріїв, k – кількість стратегій, vij – вплив стратегії i за 

сценарієм j, pij – імовірність настання сценарію j за стратегією i.  

Підсумкові значення по рядках матриці дають загальну оцінку стратегії 

компанії, а підсумкові значення по стовпцях – оцінку за сценаріями. Таким 

чином, можна оцінити, наскільки залежні стратегічні цілі компанії від 
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можливих сценаріїв розвитку зовнішнього середовища, дати оцінку 

сценаріям, розділивши їх на песимістичний, оптимістичний і нейтральний.  

 

Таблиця 1. Аналіз (перший спосіб). 
  Сценарій 1 Сценарій 2 . . . Сценарій n  

Стратегія 

1 

ймовірність 
11p  

12p   
1np  

1 1

1

n

i i

i

p v


  
Вплив 

11v  
12v   

1nv  

Стратегія 

2 

ймовірність 
21p  

22p   
2np  

2 2

1

n

i i

i

p v


  
Вплив 

21v  
22v   

2nv  

. . . 

Стратегія k Ймовірніс

ть 
1kp  

2kp   
knp  

1

n

ki ki

i

p v


  

Вплив 
1kv  

2kv   
knv  

  

1 1

1

k

j j

j

p v


  2 2

1

k

j j

j

p v


  

 

1

k

jn jn

j

p v


  

 

 

Основна ідея другого способу (табл. 2) полягає в тому, що потрібно 

оцінити ефект від реалізації кожної з можливих стратегій в разі здійснення 

того чи іншого розглянутого сценарію.  

Таблиця 2. Аналіз (другий спосіб) 
 Сценарій 

1 

Сценарій 

2 
. . . Сценарій 

n 
n knp w  

Імовірність настання 

сценарію 1p  2p   np  

Стратегія 1 
11w  

12w   
1nw  1

1

n

i i

i

p w


  

Стратегія 2 21w  22w   2nw  2

1

n

i i

i

p w


  

Стратегія 3 31w  32w   3nw  3

1

n

i i

i

p w


  

. . . 

Стратегія k 1kw  2kw   knw  
1

n

i ki

i

p w
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Чарунки матриці в даному випадку містять оцінку (позитивну або 

негативну) конкретної стратегії при реалізації даного сценарію. Завданням є 

оцінка загального ефекту від реалізації всіх стратегій щодо запропонованих 

сценаріїв.  

Де n – кількість сценаріїв, k – кількість стратегій, wij – стратегія i за 

сценарієм j, pij – імовірність настання сценарію j за стратегією i. 

Аналіз матриці здійснюється по горизонталі. Порівнюючи результати 

реалізації тієї чи іншої стратегії в кожному із сценаріїв, можна зробити 

висновок про надані можливості та рівні ризику для кожної стратегії. Крім 

того, якщо реалізація розглянутих сценаріїв оцінюється з однаковою 

ймовірністю, можна вибрати найбільш вдалу з усіх поданих стратегій і 

вибудувати захист організації від основних загроз зовнішнього середовища.  

 

Список використаної літератури: 

 

1. Біла С.О. Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. 

Збірник матеріалів «круглого столу» / С.О. Біла. – К.: НІСД, 2011. – 88 с. 

2. Осипов В. М. Стратегічне планування як ефективний інструмент 

управління регіональним розвитком / В.М. Осипов, І. Д. Півоварчук, І.Л. 

Парасюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 

– 2011. – №1. – С. 89-100.  

3. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, 

С.В.Оборська. – К. : КНЕУ. 1999. – 320 с 

 

 

УДК 65.075 

Корчинська О.О., 

к.е.н., ст.викладач  каф. АФМ 

Білинська А.Р., 

студентка кафедри АФМ 

Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів 

 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підвищення ефективності економіки українських підприємств 

неможливо без серйозної перебудови принципів і механіз  мів управління 

підприємствами. Традиційний функціональний підхід до управління 

концентрує увагу менеджменту на окремих завданнях, персоналі, 

структурі, тоді як власне процеси діяльності часто залишаються поза 
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увагою. Але ж саме бізнес-процеси підприємства створюють споживчу 

вартість продукції, генерують левову частку витрат, від способу їх 

організації залежить тривалість виробничого циклу і гнучкість 

підприємства. А отже, ефективне управління підприємством вимагає 

сприймати його як мережу бізнес-процесів, що виконуються у певній 

послідовності. 

Питанням визначення сутності бізнес-процесів та методів їх 

удосконалення присвячена значна кількість наукових праць та 

економічних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів: Хаммера М., 

Чампі Д., Ойхмана Е.Г., Шеєра А., Брімсона Д., Андерсена Б., Робсона М., 

Уллаха Ф., Єліферова В.Г., Рєпіна В.В., Криворучко О.Н., Кондратьєва 

В.В., Тельнов Ю.Ф., Чаадаєва В.К., Ільїн В. та інших. Але деякі питання 

сутності та удосконалення бізнес-процесів підприємства залишаються 

недослідженими, тому що економічна трансформація вимагає більш 

нових підходів та рішень. 

Підприємство являє собою загальну систему, усередині якої протікає 

безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм функціонуванням визначають 

стан всієї організаційної системи в цілому. Але стани, в яких перебуває 

система, викликані певними діями в результаті процесу. У свою чергу 

стани викликають подальші дії, що знаходяться в логічно послідовному 

ланцюзі процесу. Задіяні в процесі ресурси перетворюються і знаходять 

іншу форму [1]. 

Процеси, що протікають усередині підприємства – це послідовні 

функціональні ланцюги, які взаємопов‘язані між собою та від яких 

безпосередньо залежить загальний стан всієї корпоративної системи [2].  

Під бізнес-процесами потрібно розуміти систему безперервних, 

взаємопов‘язаних, відповідним чином упорядкованих і керованих дій 

(процедур, операцій, виконуваних функцій), яка, в свою чергу, є 

елементом механізму формування доданої вартості (споживчої цінності) 

через перетворення організаційних ресурсів, зосереджених на досягненні 

однієї комплексної цілі, спрямованих на забезпечення продуктивності та 

ефективності організації в цілому і забезпеченні донесення доданої 

вартості (споживчої цінності) до цільового ринку через бізнес-модель 

підприємства [3]. 

З метою формування ефективної системи управління бізнес-процесами 

підприємства пропонується вести моніторинг характеристик кожного 

етапу бізнес процесу, своєчасно визначати найбільш раціональні рішення 

і вносити необхідні зміни. Для того щоб врахувати всі фактори впливу та 

можливі зміни, слід проводити дослідження на підставі використання 

системно процесного підходу. Для вирішення цього завдання 
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пропонується 

врахувати складну структуру бізнес-процесів підприємства [4]. 

Не кожен процес, що здійснюється на підприємстві, можна назвати 

бізнес-процесом, навіть якщо цей процес призводить до створення 

продукту, що представляє цінність для споживача. Відмінною 

особливістю бізнес-процесу є його бізнес-спрямованість, тобто він 

відображає певний напрям господарської діяльності, результатом якого є 

отримання прибутку. Виробнича діяльність підприємства, метою якої є 

реалізація виготовленого продукту, є бізнес-процесом, якщо в результаті 

продажу виробленої продукції підприємство отримає прибуток, оскільки 

метою створення будь-якого комерційного підприємства є отримання 

прибутку. Отже, бізнес-процес являє собою сукупність видів діяльності 

підприємства, результатом яких буде отримання прибутку [5]. 

Бізнес-процес відбувається не сам по собі, він управляється (тобто 

організується, планується, контролюється) і реалізується конкретним 

виконавцем (групою). У бізнес-процесі задіяна низка учасників (окремих 

фахівців або груп). На вході процесу учасником є постачальник процесу, 

тобто той, хто надає вхідні ресурси (вхідні ресурси можуть бути 

результатом попереднього процесу). Приклад: для обробки деталі 

(процес) на вхід має надійти заготівка, постачальником процесу є склад 

матеріалів, а постачання заготівок - складським процесом. 

Єдиною метою бізнес-процесу є задоволення вимог клієнтів, яких 

можна розділити на п'ять різних типів: перший тип — це первинні 

клієнти, ті, які одержують первинний вихід; другий тип складають 

вторинні клієнти, що знаходяться поза процесом і одержують вторинні 

виходи, третій тип — непрямі клієнти, що не одержують первинного 

виходу, але є наступними в ланцюжку, тому пізніший за часом вихід 

відображається на них. Четвертий тип клієнтів — зовнішні клієнти (за 

межами підприємства), які одержують вихід процесу, — дистриб'ютори, 

агенти, роздрібні продавці, інші організації тощо. Нарешті, існують 

зовнішні непрямі клієнти, споживачі (п'ятий тип). Ці категорії 

необов'язково присутні кожна окремо, можуть бути випадки, коли вони 

перетинаються. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

На протязі останніх років підприємства України працюють в жорстких 

умовах становлення ринкових відносин. Кризовий стан частини з них 

свідчить про те, що традиційні організаційні структури підприємств і 

методи управління ними не відповідають змінам зовнішнього середовища, 

які відбуваються. Основною передумовою ефективної господарської 

діяльності підприємства є правильна організація і управління 

фінансовими процесами. Щоб отримати повну уяву про ці процеси 

необхідно враховувати всі рухи грошових коштів між підприємством і 

його господарським середовищем по їх видах, величині, часу, а також 

залишки на початок і кінець або на певний момент періоду, який 

досліджується. На сучасному етапі, коли у більшості підприємств 

грошових коштів не вистачає, здатність підприємства виживати напряму 

залежить від вміння ними управляти. До останнього часу управлінню 

грошовими коштами у вітчизняній практиці не приділялось достатньо 

http://ir.duan.edu.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/
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уваги. Хоча цей вид активів є найбільш обмеженим в сучасних умовах і 

управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства. 

Організація обліку грошових коштів є досить трудомістким і разом з 

тим ризикованим процесом, тому що навіть одна помилка може стати 

причиною цілого ряду порушень і неточностей, це відіб‘ється на 

господарському процесі та інформації про фінансово-майновий стан 

підприємства. Один з основних шляхів вирішення даної проблеми є 

автоматизація бухгалтерського обліку за допомогою сучасних 

інформаційних технологій. 

Автоматизована інформаційна облікова система – це система, в якій 

інформаційний процес обліку автоматизований за рахунок застосування 

спеціальних методів опрацювання даних, які використовують комплекс 

розрахункових, комунікаційних та інших технічних засобів, з метою 

отримання та передачі інформації, потрібної спеціалістам-бухгалтерам 

для виконання функцій управлінського і фінансового обліку. 

Нині підприємства потребують автоматизованої  інформаційної 

системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає 

змогу забезпечити:  

- повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;  

- виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання 

необхідної інформації про наявні відхилення;  

- аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності 

підприємства;  

- одержувати на основі автоматизації управлінські рішення. [1,с. 10].  

В основу організації системи бухгалтерського обліку з використанням 

автоматизованих обчислювальних  механізмів та програм мають бути 

покладені такі принципи: 

-автоматизоване опрацювання облікових даних у реальному часі 

безпосередньо на робочих місцях бухгалтерів; 

- взаємодія бухгалтера з інформаційною системою в діалоговому 

режимі; 

- організація первинних документів на носіях, що читаються 

машиною; 

- організація регістрів аналітичного та синтетичного обліків у пам'яті 

ПЕОМ, формування і видача результативної інформації в режимі запиту і 

необхідному для бухгалтера обсязі. 

Інформаційне забезпечення комплексу задач контролю і ревізії 

операцій із коштами складається із вхідної первинної інформації, 

класифікаторів і довідників, а також файлової вхідної інформаційної бази. 

Запровадження комп'ютерної техніки і технології позитивно впливає 
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на ефективність обліку та аудиту, особливо внутрішніх перевірок, дає 

можливість точного розрахунку ліквідності підприємств, довгострокової 

платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і 

фондовіддачі. Причому облікові системи, які використовують 

комп'ютери, сприяють здійсненню аудиторських перевірок із 

використанням комп'ютерної мережі клієнта. 

Кошти є обмеженим ресурсом, і усі підприємства повинні вміти їх 

раціонально розподіляти і використовувати. Для цього потрібно мати 

можливість отримати інформацію про їх залишки, джерела, напрями 

використання. 

Автоматизована форма обліку руху грошових коштів і розрахунків 

дозволяє отримати: 

 оперативні дані про потік коштів; 

 інформацію про матеріальний потік, пов‘язаний із фінансовим 
потоком, і навпаки; 

 зведену інформацію для аналізу за минулі періоди стандартними 
засобами; 

 зменшити витрати часу і праці на підтримку стандартного 

документообігу. 

Комп‘ютеризація обліку грошових коштів дає можливість поєднувати 

професійні якості і функції працівника з інтелектуальними можливостями 

комп‘ютерів та програмного забезпечення. За результатами діяльності 

більшості підприємств, використання автоматизованої форми обліку 

значно підвищується своєчасність і точність обробки облікової 

інформації, формування первинних та звітних документів. Крім цього, 

певні форми обов‘язкової податкової та фінансової звітності можуть 

надаватися в державні установи в електронному вигляді та через 

електроні соціальні мережі. Для автоматизації обліку грошових коштів, 

зокрема, можливе використання програмних продуктів корпорації «Парус 

– Підприємство», а також систем «Клієнт-Банк», що значно прискорює 

рух грошових коштів на банківських рахунках підприємства та контроль 

за їх наявністю.  

Практичний результат для підприємства – зменшення ймовірності 

припущення помилки бухгалтером. Оперативність результатної облікової 

інформації дозволяє також посилити контроль за законністю та 

економічною ефективністю господарських операцій. [2,с.41]. 
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РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Для досягнення технічного прогресу в різних областях широко 

використовують кібер-фізичні системи. Кібер-фізичні системи - це 

інтелектуальні системи, що включають інженерно взаємодіючі мережі 

фізичних та обчислювальних компонентів. Вони забезпечують нові 

функціональні можливості і тому мають величезний вплив на світову 

економіку. Тому актуальним є розкриття специфіки застосування кібер-

фізичних систем для вдосконалення процесів аграрного виробництва та 

його безпеки для підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств.  

Суть роботи кіберфізичних систем полягає в тому, що 

використовуючи дані сенсорів, які якнайшвидше і якнайточніше 

сигналізують про зміну параметрів середовища, спеціальні алгоритми 

приводять в дію автоматику вищого рівня для виконання адекватних дій. 

КФС виходить за рамки звичайного продукту, системи та архітектури 

прикладних програм. Зазвичай КФС включає в себе відстеження, 

обчислення та активацію. Вони об‘єднують традиційні інформаційні 

технології від проходження даних з датчиків до обробки даних в 

обчисленні, а також  традиційні операційні технології для контролю та 
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управління. Особливістю КФС є поєднання інформаційних та 

операційних технологій разом із обмеженнями часу [1]. 

Метою дослідження є аналіз кіберфізичних систем придатних для 

застосування в аграрному секторі, їх метрологічного та програмного 

забезпечення. Аналізуючи відомі на сьогодні КФС, їх метрологічне та 

програмне забезпечення, бачимо, що невпинно зростає їх кількість, 

розширюються сфери застосування. Програмне та метрологічне 

забезпечення розвивається в напрямку підтримки роботи наявних КФС та 

їх придатності при конструюванні нових КФС. Питання впровадженням 

"інтелектуальних" програм у різних сферах настільки актуальне, що NIST 

розробила класифікацію КФС, яка включає розумне виробництво (пряме 

та додаткове), розумні конструкції, розумний транспорт, розумну 

енергетику, розумну безпеку життя та розумну охорону здоров'я. Щоб 

забезпечити впровадженням "інтелектуальних"  програм, необхідно 

створити прикладну модель системи, мати відповідне метрологічне та 

програмне забезпечення. Крім того потрібна сумісність між різнорідними 

компонентами та системами. У зв‘язку з цим потрібні розробки у сфері 

метрології (калібрування, оцінка якості комплексних продуктів, 

діагностика на базі моделі), у сфері розробки основного і проміжного 

програмного забезпечення. Smart Manufacturing включає в себе смарт-

машини, які відрізняються від сучасних багатофункціональністю, малими 

розмірами, адаптивною здатністю до потреб користувачів, що 

реалізується шляхом збору необхідної функціональності на одній машині. 

Отримавши інформацію про змінені вимоги, КФС сама може внести 

корективи в технологічний процес.  

Основою ефективної роботи кібер-фізичних систем є проміжне програмне 

забезпечення (Middleware) [2]. Це комп'ютерне програмне забезпечення, 

яке надає послуги програмним додаткам, окрім тих, що доступні в 

операційній системі. Воно з'єднує компоненти програмного забезпечення 

та корпоративні програми. Інакше, - це програмний рівень, розміщений 

між операційною системою та додатками на кожному боці розподіленої 

комп'ютерної мережі. Як правило, воно підтримує складні, розподілені 

програмні додатки для бізнесу. Це особливо стосується інформаційних 

технологій, що базуються на розширеній мові розмітки (XML), протоколі 

доступу до об'єктів (SOAP), веб-сервісах, SOA, інфраструктурі Web 2.0 та 

протоколі до легкого доступу до каталогів (LDAP). Послуги, які можна 

розглядати як проміжні програми, включають інтеграцію корпоративних 

додатків, інтеграцію даних, орієнтовані на повідомлення middleware 

(MOM), брокери запиту об'єктів (ORBs) та корпоративна сервісна шина 

(ESB). 
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Під програмним забезпеченням метрологічного засобу ми розуміємо 

набір програм і процедур, призначених для реєстрації, агрегації, 

опрацювання, збереження та надсилання результатів вимірювань. Таке 

програмне забезпечення, як функціональна частина метрологічного 

засобу, поставляється разом з обладнанням. До програмного 

забезпечення, що може негативно впливати на метрологічні 

характеристики засобів вимірювання відносяться: а) програми і програмні 

модулі, призначені опрацьовувати результати вимірювань; б) програми, 

призначені для обрахунку окремих параметрів програмного забезпечення, 

які впливають, в тому числі негативно, на результати; в) програми і 

програмні модулі, які здійснюють представлення результатів вимірювань, 

їх зберігання і передачу, оновлення та ідентифікацію програмного 

забезпечення, формують безпекові аспекти розробленого програмного 

забезпечення та захист даних; д) компоненти захищеного інтерфейсу, 

призначені  гарантувати надійний обмін даними між програмними 

модулями окремих одиниць кібер-фізичних систем. 

Безпека розроблення програмного забезпечення стала важливою 

частиною якості програмного забезпечення, зокрема, завдяки розвитку 

Інтернет-технологій. У той час, як заходи безпеки можуть запропонувати 

базовий захист для основних ділянок смарт-систем, безпечне програмне 

забезпечення стає вирішальним для гарантування повної безпеки у 

середовищі конкретної КФС. Кожен розробник програмного забезпечення 

метрологічних засобів повинен звертати увагу на безпекові аспекти; тому 

користувачі повинні мати можливість довіряти пропонованому 

програмному забезпеченню, як основному, так і допоміжному. Повний 

цикл розроблення вищезгаданого включає наступні вимоги: інжиніринг, 

довіру і моделювання загроз, безпекові кодування та тестування, 

реагування у відповідь на загрозу розшифрування коду. 

Подальше вдосконалення сенсорних мереж досягається не лише 

завдяки основному програмному забезпеченню (встановленому 

розробником в розумних мережевих сенсорах) і проміжному програмному 

забезпеченню (отриманому через Інтернет і встановленому 

користувачем), запровадженню метрологічних перевірок та досліджень 

якості програмного забезпечення, але і шляхом забезпечення 

масштабованості елементів мереж, гнучкості їх топології та низки інших 

характеристик розумних метрологічних інструментів. 
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Об‘єктивною необхідністю останніх років стало впровадження у 

вітчизняних аграрних підприємствах інтегрованих інформаційних систем 

(ІС) управління, що сприяють підвищенню якості інформаційного 

забезпечення їх економічної стійкості. Проведемо короткий огляд 

окремих з них. 

У сучасних умовах господарювання рівень технічної стійкості аграрних 

підприємств багато в чому залежить від технічної бази підприємства, що 

відповідає сучасним вимогам науково-технічного прогресу. Так, наприклад, 

система TELEMATICS компанії CLAAS дозволяє отримувати оперативну 

інформацію з комбайна. З її допомогою можна зробити діагностику 

машини, дізнатися, яка продуктивність, чи правильно виконані всі 

налаштування, де працює комбайн, чи раціонально використовується 

паливо тощо. Система може бути встановлена на всі комбайни CLAAS. 

Інформаційна система AFIS Agrotron компанії DEUTZ-FAHR включає в 

себе термінал індикації та обслуговування, через який можна управляти 

всіма навісними знаряддями з відповідною технікою. 

Рішення щодо використанням системи GPS дозволяють задовольняти 

вимоги точного землеробства. Дані системи допомагають водієві точно 

стикувати смуги при роботі із знаряддями з великою шириною захвату 

незалежно від погодних умов та часу, у який виконуються роботи. 

Навігаційні системи працюють з точністю до кількох сантиметрів, що 

дозволяє краще використовувати ширину захвату і досягати більш високої 

продуктивності, а також економити пальне. 

http://symbolaris.com/logic/lfcps.html
http://web.archive.org/web/20120629211518/http:/www.middleware.org/whatis.html
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У той же час, ефективне ведення тваринництва немислимо без 

електронних систем управління стадом – автоматизований комплекс, що 

дозволяє звести всі дані про стан тварини в одну комп‘ютерну базу. 

Щоденна інформація, що стосується удоїв, зоотехнічних і ветеринарних 

даних, дозволяє організувати роботу фахівців молочно-товарної ферми на 

основі достовірної інформації, повністю контролювати ситуацію, своєчасно 

приймати управлінські рішення і виробляти план дій. 

Прикладами можуть послужити система управління фермою DelPro™ 

(компанія DeLaval) для ферм з прив‘язним утриманням, система 

управління стадом ALPRO™ (компанія DeLaval), комп‘ютеризовані 

системи управління фермою компанії SAEAFIKIM і інші. Програмний 

пакет FARM software компанії Agrovision є найбільш поширеним 

програмним продуктом з управління свинарськими комплексами у 

більшості країн Європи. FARM software є універсальним програмним 

продуктом, що дозволяє в режимі реального часу вести облік поголів‘я 

господарства, проводити аналіз ситуації в господарстві і формувати звіти 

про рух поголів‘я, по відтворенню, відгодівлі, розрахунку собівартості 

тощо [3]. 

Географічна інформаційна система (ГІС) – сучасна комп‘ютерна 

технологія для цифрової підтримки, управління, аналізу, моделювання та 

образного відображення об‘єктів реального світу, подій і явищ, що 

відбуваються [4]. 

Комплексна ГІС найбільш часто включає в себе такі цифрові карти, як 

карти вмісту мінеральних речовин у ґрунті, типів і характеристик ґрунтів, 

карти ухилів (з цифровою моделлю рельєфу) і експозицій схилів, 

погодних, кліматичних і гідрологічних умов. Вкрай важливою 

інформацією є цифрові карти таких факторів, як врожайність і тип посівів, 

тип механічної і хімічної обробки ґрунтів, просторовий розподіл 

захворювань культур і динаміка поширення шкідливих комах. За 

наявності такої інформації відкриваються необмежені можливості аналізу, 

прогнозу й оптимізації діяльності аграрних підприємств. 

Сьогодні особливий інтерес представляє тепличне виробництво овочів, 

розсади, квітів і зеленних культур. Для сучасного тепличного 

овочівництва в першу чергу необхідно застосування економічно 

ефективних технологій вирощування продукції. Так, застосування 

інформаційних технологій в управлінні технологічними процесами 

дозволяє зберігати до 25% енерговитрат, покращувати якість рослин і 

врожаю. 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується збільшенням 

обсягів інформаційного ресурсу не тільки у виробничій, інвестиційній, 
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маркетингової діяльності, управлінні персоналом, але й, перш за все у 

фінансовій діяльності аграрних підприємств. Часто на підприємствах 

впроваджують кілька інформаційних систем, наприклад, система 

електронного документообігу, система з управління персоналом, пакет 

бухгалтерського обліку, CRM-система. В даному випадку доводиться 

вирішувати проблему консолідації даних, тому необхідно вибирати 

системи, сумісні одна з одною, такі, що мають можливість працювати із 

загальними базами даних [1].  

У великих аграрних підприємствах доцільно впроваджувати 

інформаційні системи класу ERP, наприклад, Microsoft Dynamics AX 

(корпорація Microsoft). Їхнім недоліком є те, що наразі корпоративні 

інформаційні системи складні, дороги і вимагають індивідуального 

налаштування. 

Підводячи підсумки, варто відмітити, що використання інформаційних 

систем, реалізованих на основі сучасних інформаційних технологій, 

дозволяє значно підвищувати ефективність діяльності, 

конкурентоспроможність і економічну стійкість аграрних підприємств. 

Впровадження сучасних інформаційних систем управління може вимагати 

значних фінансових витрат, однак відсутність необхідної оперативної 

інформації про хід виконання робіт, а також про результати діяльності 

підприємства в певний момент часу часто обходиться значно дорожче. 
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ЕЛЕКТРОННІ ДОГОВОРИ В ОСНОВІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ 

 

Важливим напрямком оптимізації обліку дебіторської заборгованості є 

організація єдиної інформаційної бази облікових даних. Залучення до 

єдиного інформаційного простору має здійснюватися за рахунок усіх 

фізичних, юридичних осіб, підприємств, установ та організацій. 

Інформаційну базу рекомендовано інтегрувати в систему єдиного 

державного реєстру декларацій. Більшість облікової інформації щодо 

розрахунків з контрагентами уже вноситься суб‘єктами господарювання в 

електронному вигляді. Розроблений дієвий механізм збору, оброки, 

верифікації та накопичення облікових даних про розрахунки та суми  

ПДВ, пов‘язані з ними. Вважаємо за доцільно доповнювати існуючу 

облікову інформацію деталізованими даними щодо  дебіторської та 

кредиторської заборгованості з метою автоматизації їх обліку та 

управління.[2] 

Для нових суб‘єктів господарювання на етапі реєстрації господарської 

діяльності доцільно видавати ключі доступу до інформаційного ресурсу. 

Уже існуючим підприємствам на початковому етапі правом доступу до 

бази даних можуть слугувати електронні податкові ключі.[1] 

Інформаційну взаємодію з базою даних необхідно інтегрувати в 

програмне забезпечення для автоматизації обліку на підприємстві. З 

програмного продукту обліковий фахівець матиме змогу одержати 

інформацію про контрагента, наявність договірних відносин, стан 

дебіторської заборгованості та порядок її погашення. 

Таким чином, важливим інформаційним ресурсом, який доцільно 

вносити в єдину інформаційну базу, є умови договірних відносин між 

контрагентами. Усі сучасні програмні продукти автоматизований облік 

розрахунків з дебіторами організовують навколо фіксації контрактних 

зобов‘язань підприємства. Іншими словами, облік усіх розрахунків 

ведеться в розрізі виникнення та виконання договорів між контрагентами.  

Інформацію про наявність контракту необхідно вносити та перевіряти  

усіма учасникам договірного процесу з метою верифікації умов та їх 

закріплення в електронному форматі. Електронне декларування 

договірних умов дозволить здійснювати юридичну фіксацію термінів 
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виникнення дебіторської заборгованості та її погашення. 

Унеможливлюються майбутні фальсифікація та махінації сторонами 

договірних відносин.  

Фіксація параметрів контракту в електронній формі дозволить 

остаточно відмовитися від використання мокрої печатки в завіренні 

юридичних документів, що є звичайною практикою в країнах 

Європейського Союзу. Оскільки юридична згода з умовами договору буде 

відбуватися в програмному забезпечені через використання персональних 

електронних ключів доступу, то паперовий примірник контракту частково 

втрачає свою актуальність. [3] 

На основі задекларованих умов договору відбувається розрахунок дати 

поставки товарів (робіт, послуг), умов розрахунку суми дебіторської 

заборгованості і її погашення в системі обліку на підприємстві. З єдиної 

бази даних одержується інформація про терміни виконання замовлення, 

що використовується для управління виробництвом та збутом готової 

продукції. У підприємства появляється реальний механізм 

автоматизованого управління логістичними процесами. В 

автоматизованій системі обліку доцільно передбачити можливість 

інформування про кількість днів, що залишилася до виконання 

законтрактованих умов  та надходження авансових платежів. Досить 

часто підприємство не має достатнього товарного запасу на складі. Як 

наслідок, надходження інформації про затвердження договору може 

автоматизовано ініціювати старт виробничого процесу. Іншими словами, 

за попередньо розробленим алгоритмом, після надходження замовлення 

на продукцію (роботи, послуги), автоматично розпочинається 

виробництво законтрактованої кількості продукції. Завдяки системі 

«точно в час», у підприємства зменшується потреба у формуванні 

складських резервів.  

На основі інформації щодо договірних відносин між контрагентами 

обліковий фахівець може автоматизовано формувати та відправляти 

рахунок на оплату покупцю через єдину базу даних. Надалі лише 

очікується електронне повідомлення від банківської установи про оплату 

рахунку. Банківське інформування доцільно здійснювати через систему 

«клієнт-банк» із зміною статусу кожного рахунку на «оплачено», що є 

сигналом про погашення дебіторської заборгованості. 

Надходження інформації про оплату рахунку до програмного 

забезпечення підприємства може слугувати підставою для 

автоматизованого формування облікових проведень щодо виникнення та 

ліквідації дебіторської заборгованості. Програмне забезпечення 

інформуватиме облікового працівника про зміни в єдиній базі даних і 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 398 

 

пропонуватиме відповідні облікові записи, які після затвердження 

відповідальних посадових осіб рекомендовано автоматизовано 

відображати в системі обліку.  

В програмному забезпеченні автоматизації обліку дебіторської 

заборгованості обов‘язково необхідно передбачити можливість оплати 

рахунків. Доцільно в єдину базу даних розрахунків з контрагентами 

інтегрувати систему «клієнт-банк» з функціями управління грошовими 

коштами з метою сплати боргу перед постачальниками. Після виникнення 

заборгованості обліковому фахівцю, відповідальному за грошові операції, 

буде запропоновано перерахувати кошти контрагенту. Ініціювання 

грошової операції потребуватиме електронного схвалення керівниками 

підприємства. Запит на дозвіл щодо грошової трансакції може виводитися 

на робочий стіл або мобільний пристрій відповідного управлінського 

фахівця. Як наслідок, забезпечується дистанційний та цілодобовий 

контроль за видатками грошових коштів та станом розрахунків з 

контрагентами підприємства.  

Отже, в сучасні програмні продукти для автоматизації обліку доцільно 

інтегрувати функцію інформаційного обміну з єдиною базою даних 

контрагентів. Розроблено інформаційну модель інтегрованої бази даних, в 

якій міститься інформація про контрагентів, наявність договірних 

відносин, стан дебіторської заборгованості та порядок її погашення. 

Єдина база даних виступає в ролі інформаційного простору електронної 

взаємодії усіх учасників ринку фінансових операцій. Відбувається 

інформаційний обмін між постачальниками, покупцями, банківськими 

установами, юридичними та факторинговими організаціями, державними 

органами фіскальної служби та статистики. Забезпечуються своєчасні 

комунікації з метою оптимізації розміру дебіторської заборгованості та 

недопущення прострочення термінів її погашення. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ІННОВАЦІЇ В 

УПРАВЛІННІ БІЗНЕС – ПРОЦЕСАМИ ОБЛІКУ 

 

Використання інформаційних технологій в управлінні господарськими 

процесами підприємств дає можливість впроваджувати найбільш сучасні і 

прогресивні управлінські концепції, головна риса яких — ефективне 

використання ресурсів й орієнтація на інтереси клієнтів [1]. 

 До основних переваг використання інформаційних технологій в 

управлінні підприємством віднесено:   

   підвищення  ступеню керованості; 

  зниження впливу людського фактора; 

  скорочення паперової роботи; 

  підвищення оперативності і достовірності інформації; 

  зниження витрат; 

  оптимізація обліку та контролю; 

  забезпечення прозорості інформації для інвесторів; 

  можливість збільшення частки ринку. 

Відповідно до цілей функціонування інфраструктура інноваційної 

діяльності включає такі елементи взаємозв'язаних систем [2]:   

 елемент інформаційного забезпечення, який дає доступ до баз і 

банків даних для всіх зацікавлених незалежно від форм власності;  

державні експертизи інноваційних програм, проектів, нововведень, 

досягнень; 

  фінансово-економічного забезпечення, проведення інноваційної 

діяльності, яке використовує різні джерела надходження коштів (грошові 

ресурси підприємств, капіталовкладення інших країн, кошти 

інвестиційних фондів тощо);   

 сертифікація та стандартизація наукової продукції, послуг у сфері 

метрології та контролю якості інноваційних досягнень у всіх сферах 

виробничої діяльності;   

 просування нововведень на міжрегіональні, внутрішньодержавні, 

іноземні ринки, беручи під контроль рекламну, виставкову, маркетингову 

діяльність, патентно - ліцензійну роботу, захист прав інтелектуальної 

власності;  підготовку кадрів для інноваційної діяльності в умовах 
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ринкової економіки [3]. 

Регіональна інноваційна інфраструктура не може існувати без її 

узгодження з державною політикою регулювання. Зважаючи на цю 

обставину, кожен елемент цієї взаємозв'язаної системи повинен знаходити 

підтримку в органах влади і на регіональному рівні також. Однією з 

головних умов підвищення економічної ефективності діяльності суб‘єктів 

інноваційної сфери є комплексне інформаційне забезпечення системи 

інформаційного процесу на мезорівні та мікрорівні, вихід усіх суб‘єктів 

до сучасних засобів комунікації. До інформаційного забезпечення 

суб‘єктів інноваційної діяльності слід відносити усі види зв‘язків, які 

знаходяться у певних відносинах. Головним засобом досягнення цього 

забезпечення може бути побудова інформаційної системи регіональної 

інноваційної інфраструктури, яка буде включати різні підсистеми 

взаємозв‘язків, зовнішнє надходження інформації та обмін даними з 

іншими центрами [3]. 

Стрімкий розвиток і постійне вдосконалення електронно- 

обчислювальної техніки та програмного забезпечення, підвищення 

ефективності їх функціонування зумовлює високі вимоги до поста- новки 

задач, до алгоритмів розв‘язання конкретних та комплексних завдань, до 

вхідних і вихідних даних. Залежно від правильності обрання та вирішення 

цих завдань, будуть прийматись правильні управлінські рішення (на всіх 

етапах і стадіях) щодо конкретних обліково-економічних операцій [4]. 

При виборі корпоративної системи управління такого масштабу 

замовники (звичайно це крупні холдинги) більше зацікавлені в 

ефективності оптимізації бізнес-функцій і, як правило, готові до великих 

витрат на ліцензії і впровадження. Крім того, сам факт впровадження 

корпоративної системи управління від крупного західного розробника 

може збільшити ринкову вартість/привабливість підприємства для 

інвесторів.  

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що створення 

дієвої інноваційної системи управління підприємством можливо тільки 

при комплексному підході, об‘єднанні системи збалансованих показників 

з останніми інноваційними досягненнями в сфері інформаційних 

технологій управління – PLM-технологіями. Завдяки впровадженню в 

життя розробленого алгоритму вирішення проблем вибору інформаційних 

технологій управління на підприємствах можливим є вибір 

інформаційних технологій управління і оцінка результативності впливу 

ІТ-систем на діяльність підприємства. 

Оцінка результатів упровадження обраної інформаційної технології 

управління на підприємстві має здійснюватися у двох напрямах. Перший 
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– класичний напрям – включає оцінку фінансово-економічних показників 

діяльності, таких як аналіз звіту про прибуток і збитки в динаміці, аналіз 

бухгалтерського балансу, ліквідності, фінансової стійкості (також у 

динаміці), а оцінку ефективності інвестиційного проекту із впровадження 

інформаційної технології управління. Другий напрям пов‘язаний з 

аналізом зміни показників, що характеризують реалізацію кліенто-

орієнтованої стратегії розвитку підприємства: збільшення клієнтської 

бази, частки ринку, частки постійних клієнтів у загальному обсязі клієнт-

ської бази, договорів генеральних підрядників. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність 

роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління, збільшити 

престиж підприємств і залучення інвестицій, вийти на міжнародний 

рівень господарювання – найважливіші завдання керівників підприємств. 

Неможливо уявити собі успішну сучасну компанію, співробітники якої не 

були б оснащені  комп‘ютерами. Тільки співробітник, який володіє 

навичками роботи на комп‘ютері здатний забезпечити високу 

конкурентоспроможність. На це, зокрема, вказали 40% опитаних 

англійських компаній, котрі встановили комп‘ютери  1 . 

Американський генеральний директор комп‘ютерної корпорації 

«Apple» Стів Джобс вірив у те, що комп‘ютери змінять світ і стануть 

чимось, що він називав «велосипедом для мозку». Що вони дадуть людям 

можливості, про які ті навіть не мріяли 

При  досягненні максимальної ефективності діяльності на 

підприємстві збільшується потік облікової інформації, що в свою чергу 

збільшується навантаження працівників бухгалтерії. Тому виникла 

необхідність застосування пакетів програм для бухгалтерського обліку, 

впровадження яких підвищує ефективність обробки даних. І праця стає 

більш творчою, спрямована на організацію та вдосконалення обліку. 

Поширена думка, що українські програмні продукти простіші у 

впровадженні, ніж західні, на жаль не підтверджується практикою. Так, 

успішні впровадження вітчизняних систем автоматизації великих 

підприємств становлять 60% від загально числа всіх проектів, програмних 

продуктів для малих підприємств – близько 80%. Згідно з даними «Gartner 

Group» проектні впровадження також близько 60%, а цілком провалені 

10%  2 . Правда у розвинутих країнах враховуються тільки запущені 

проекти, тоді як в Україні велика кількість впроваджень, ще взагалі не 

почалися або заморожені.  

Тому актуальність дослідження питань комп‘ютеризації обліку та 
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діяльності підприємства в цілому є незаперечною. 

Дослідженням проблематики цього питання вчені займаються 

відносно нещодавно, оскільки стрімкий розвиток комп‘ютерних 

технологій ми спостерігаємо лише останніми десятиліттями. Розвитком та 

впровадженням комп‘ютерних інформаційних систем на підприємстві 

займалися такі вчені як: М.Т.Барановський, М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, С. 

В.Іхваненков та ін.  1 .   

Метою дослідження є вивчення особливостей впровадження та 

експлуатації інформаційних систем бухгалтерського обліку, а також 

визначення їх місця та ролі в системі управління, проведення аналізу, 

виділення основних переваг та недоліків комп‘ютеризації облікового 

процесу та запровадження комп‘ютеризації обліку на підприємствах 

різних галузей економічної діяльності.  

Серед пакетів прикладних програм найбільшої популярності у 

користувачів набули програми  «1С: Підприємство», «Парус-

Підприємство», «Бухсофт», «Головний бухгалтер» та інші. Ці програми 

мають всі характеристики для того щоб забезпечити автоматизацію обліку 

на підприємстві. 

Позитивний результатом впровадження інформаційних систем на 

підприємстві є: впорядкування бухгалтерського обліку; збільшення 

кількості інформації, що надходить з даних бухгалтерського обліку; 

зниження кількості бухгалтерських помилок; підвищення оперативності 

обліку  2 . 

Щодо віддачі від інвестицій в автоматизовану систему управління, то 

отримують, як правило за рахунок: зменшення необґрунтованої видачі 

матеріалів; зниження собівартості продукції за рахунок скорочення 

витрат; зниження дебіторської заборгованості за рахунок всебічного 

контролю;  зменшення витрат допоміжних матеріалів; уникнення не 

облікових недостач;  зменшення рівня запасів на складі; зменшення 

необґрунтованих знижок при відвантаженні товару (на десятки відсотків). 

Проблема створення та впровадження інформаційних систем на 

підприємствах залишається з найскладніших в Україні. Для цього 

потрібно здійснити попередню роботу з реорганізації та відмову від 

застарілих стереотипів. Причинами невдалого впровадження можуть 

бути: відсутність чітких цілей проекту; неготовність підприємства до 

змін; не приділення належної уваги керівництва проекту; тривале 

проектування систем і планова довготривала експлуатація з мінімальними 

змінами; не має прямого доступу працівників до інформації; проектування 
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виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації  3 . 

Слід виділити, що при інформатизації та автоматизації документообігу 

бухгалтерської служби також є багато недоречностей та недоліків, які 

гальмують розвиток інформаційної мережі - це використання різних 

програмних засобів як нових, так і застарілих, значно ускладнює 

обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її впровадження; 

відсутність нормативної бази для регулювання автоматизованої форми 

обліку на вітчизняному рівні. 

При впроваджені нових інформаційних систем на підприємстві 

обов‘язково потрібно оцінювати ризик відставання від конкурентів через 

їх моральне зношування. Після закінчення заходів щодо постачання й 

установки програмного забезпечення необхідно узгодити ступінь потреби 

в адаптації типової конфігурації програмного забезпечення та особливості 

ведення обліку на підприємстві. 

При виборі програмного забезпечення слід врахувати таку якісну 

оцінку: ведення синтетичного та аналітичного обліку активів, зобов‘язань 

з елементами управлінського обліку; формування фінансової, податкової, 

статистичної звітності; подання іншої додаткової інформації для потреб 

ведення бухгалтерського обліку; на базі даних можливостей проводити 

автоматизований аналіз-прогноз і контроль за діяльністю підприємства. 

Отже, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві  суттєво 

підвищується завдяки комп‘ютеризації облікової роботи.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах розвитку людства інформація розглядається як 

один з найцінніших ресурсів суспільства. Прийняття управлінських 

рішень часто відбувається в умовах недостатності інформації та 

невизначеності окремих показників. Це призводить до неефективної 

господарської діяльності, надмірності витрат, і, як наслідок, збитків. Для 

усунення таких недоліків, підвищення оперативності і точності 

інформації, призначені комп‘ютерні інформаційні системи. 

Сучасні інформаційні системи здатні не тільки цілком задовольнити 

вимоги виробничих систем, але й виступають важливою передумовою 

їхнього розвитку.  

Значного поширення здобули комп‘ютерні системи в господарській 

діяльності, а саме її обліково-аналітичному забезпеченні. Інформаційні 

системи управління підприємством перетворилися на потужний 

інструмент управління підприємством, проте, як і раніше, його 

інформаційним ядром є система бухгалтерського обліку [3, с. 8]. 

Автоматизація облікового процесу є основним напрямком розвитку 

бухгалтерського обліку, спрямованого на активізацію бізнесу [1, с. 31]. 

Основу діяльності з управління будь-якого економічного об‘єкта 

становлять інформаційні системи, що мають складну побудову, зміст яких 

залежить від роду діяльності й розміру підприємства, організації, фірми[5, 

с. 8]. 

Розвиток інформаційних систем в управлінні підприємством пройшов 

декілька етапів: від простих систем опрацювання даних до інтегрованих 

систем, побудованих на сучасній апаратній та програмній базах.  

Становлення систем управління розпочалося з автоматизації окремих 

бізнес-процесів підприємства, таких як управління персоналом, 

бухгалтерією, торгівлею, складом та ін.  

Інформаційні системи наступного покоління автоматизували всі або 

майже всі бізнес-процеси підприємства. Це інтегровані корпоративні 
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інформаційні системи, ERP-системи.  

Наступним етапом розвитку інформаційних систем управління 

підприємством є розроблення і впровадження аналітичних інформаційних 

систем, систем бізнес-аналітики. Пізніше почали застосовувати 

інформаційні системи управління бізнес-процесами підприємства (ВРМ-

системи) [2].  

Останнім часом почали впроваджувати сучасні аналітичні системи, 

призначені для вирішення завдань оперативного управління 

підприємством на основі даних реального часу.  

Науковці виокремлюють сучасний етап (з 90-х років ХХ ст.) розвитку 

інформаційних технологій бухгалтерського обліку, який називають етап 

комунікації, що характеризується створенням інтегрованих програмних 

засобів, які поєднують кілька предметних областей автоматизації. Це дало 

змогу перейти від паперових технологій обліку до електронного обліку 

(використання електронних документів, електронного підпису, 

електронного офісу) [4].  

Сучасний ринок програмних продуктів представляє велика кількість 

інформаційних систем, призначених для автоматизації задач 

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.[3,с.77]. Кількість різновидів 

таких систем постійно збільшується, а їх функціональні характеристики 

розширюється. 

Системи обробки даних реалізовані, зазвичай, у вигляді автономних 

програмних продуктів. Вони можуть бути тиражно-адаптовані 

(наприклад, ПП 1С: Підприємство 7.7, ПП «Парус», ПП «БЕСТ» та інші) 

або створені індивідуально для кожного підприємства [3,с. 80]. 

Необхідно, щоб операції, які виконуються та застосовуються в 

системою обліку, були інтегровані в інші сфери використання 

інформаційних систем.  

На ринку інформаційних систем найбільш затребуваним програмним 

продуктом є системи фірми "1С". 

До корпоративних інтегрованих інформаційних систем нового 

покоління належать системи на базі сервісно-орієнтованих технологій.  

На сьогодні більшість середніх і великих підприємств  

використовують понад 20 різноманітних інформаційних систем. Це ІКІС 

або ERB системи, системи бізнес-аналітики (ВI) зберігання даних, центри 

оброблення даних, системи передачі даних, серверні рішення, 

інформаційні мережі та їх інфраструктура, мобільні рішення та ін.  

Сучасні інформаційні системи ведення обліку безпосередньо пов'язані 

з управлінням підприємства та є ключовим елементом інфраструктури 

підприємства. За допомогою інформаційних систем автоматизуються всі 
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або основні бізнес-процеси підприємства, здійснюється підтримка і 

розвиток бізнесу, підвищується ефективність діяльності не тільки ведення 

обліку, а й управління бізнесом.  
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕСУ В 

УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Проблема залучення іноземних інвестицій завжди залишається 

актуальною для будь-якої країни світу і є важливою складовою розвитку 

національної економіки. Для залучення інвесторів державним органам 

слід удосконалювати законодавство, створювати певні умови, які 

стимулюють зростання інвестиційної привабливості країни у світі.  Також 
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інвестиції нерідко стають інструментом для виходу з кризової ситуації як 

підприємства, так і національної економіки. 

Оскільки будь-який інвестиційний проект може бути реалізований там, 

де для цього є відповідні умови, то привабливість інвестиційного проекту, 

в першу чергу, залежить від пріоритетності країни, регіону, галузі та 

підприємства. Іншими словами, для стратегічного інвестора не будуть 

достатньо переконливими аргументи щодо вкладення інвестиційних 

ресурсів у те чи інше підприємство, якщо розвиток даної галузі в 

масштабах країни чи регіону перебуває у несприятливому стані  [3, c. 

125]. 

Таким чином, інвестиційні.процеси є важливим дієвим механізмом 

соціально-економічних перетворень в економіці. Інвесторам важливо 

бачити, що не тільки об`єкт інвестування є конкурентом на ринку і може 

боротись за кращі позиції, а і його сфера діяльності є 

конкурентоспроможною. Він має в комплексі оцінити інвестиційний 

клімат країни та регіонів, галузей і виробництв, підприємств і проектів  

Бізнес-середовище – це сукупність окремих суб‘єктів економіки (з їх 

взаємозв‘язками і взаємовідносинами) і факторів оточуючого 

(зовнішнього) середовища, які впливають на них [2, с. 251].  

Стосовно діяльності суб‘єктів бізнесу бізнес-середовище поділяють на 

внутрішнє (середовище підприємства) та зовнішнє. Поділяємо думку 

Мельник М.І., що баланс інтересів між внутрішнім та зовнішнім 

середовищем встановлюється за наявності порозуміння влади і бізнесу, 

що в кінцевому підсумку приводить до мінімізації тіньових оборотів, 

легалізації бізнесу, повноцінної реалізації бізнесом соціальних функцій, 

прориву в запровадженні європейських стандартів організації бізнесу, 

демократизації та демонополізації влади, а також, у цілому, до 

підвищення ефективності економічних реформ [2, с254]. 

За даними опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією 

показник інвестиційної привабливості України на 2017 рік досяг значення 

3,15 балів за 5-бальною шкалою і досягнув історичного максимуму за 

останні шість років, при цьому у 2016 індекс склав всього 2,85 бала. 

Останній раз значення цього індексу більше 3 було в 2011 році. Це 

опитування проводилося серед керівників 142 найбільших міжнародних 

та українських компаній. За їх результатами можна зробити висновок що 

негативні очікування в бізнесменів зменшились, але повністю не зникли. 

Серед позитивних сторін керівники виділяють такі [1]: 

 - відкритість державних даних; 

 - поступова дерегуляція; 

 - розвиток електронних сервісів;  
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 - спрощення процедури отримання документів на будівництво; 

 - мораторій на перевірки;  

 - послаблення валютного контролю;  

 - введення інституту приватних виконавців;  

 - прийняття закону про squeeze-out тощо. 

 Основними проблемами підприємці вважають корупцію, 

недосконалість судової і земельної реформи. Також деякі керівники 

виділяють ще такі основні проблеми, як повільний темп проведення 

реформ, високі ставки кредитування, конфліктна ситуація на сході 

України, контрабанда і тіньова економіка. 

Можна підсумувати, що у питанні зміцнення інвестиційного клімату 

бізнес та органи державної влади повинні працювати злагоджено, 

фокусуючись на зростанні економіки країни й добробуті населення. Тож 

як бізнес, так і представники органів державної влади мають 

зосереджуватися не тільки на залученні нових інвесторів, а насамперед на 

створенні гідних умов роботи для інвесторів, які вже здійснюють 

діяльність в Україні. Адже саме вони є амбасадорами України у світі як 

привабливого напряму для інвестування. 
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PECULARITIES OF THE ORGANIZATION AND 

METHODOLOGY OF THE AUDIT OF MATERIAL ASSETS IN 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

A necessary condition for the implementation of the production process for 

the enterprise is the constant availability of material assets in the right quantity 

and assortment. This issue is very important for agrarian enterprises. Since 

neither the livestock sector nor the crop sector can function in principle without 

material assets. Therefore, ensuring the implementation of an effective process 

of accounting for and controlling the formation and change of material assets in 

an enterprise is of great importance, especially in enterprises where their large 

flows are concentrated. 

The implementation of activities in the current changing conditions requires 

the development and implementation of innovations in the methodology and 

organization of the audit of material assets. This predetermines the need to 

investigate the modern features of the organization and methods of auditing the 

material assets of agricultural enterprises in order to achieve the most effective 

results of activities. 

 In order to ensure the effectiveness of accounting, reserves are divided into 

the following classification groups: raw materials, basic and auxiliary materials, 

component parts and other tangible assets intended for production, performance 

of work, provision of services, maintenance of production and administrative 

needs; incomplete production in the form of finished parts and assemblies, 

components, products and unfinished technological processes.  

Incomplete production at enterprises that perform work and provide 
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services, consists of the costs of performing unfinished work (services), for 

which the enterprise has not yet recognized income; finished products 

manufactured at the enterprise are intended for sale and meet the technical and 

qualitative characteristics stipulated in the contract or other regulatory legal act; 

goods in the form of tangible assets that are acquired (received) and kept by the 

enterprise for the purpose of further sale; low value and wear items used for no 

more than one year or a normal operating cycle if it is more than one year; 

current biological assets if they are valued in accordance with SSAP 9 "Stocks" 

[3], as well as agricultural products and forest products after its initial 

recognition. 

As a rule, the volume of operations with material values is quite large at the 

enterprise, therefore their verification is a laborious and responsible process. 

The purpose of the audit in accordance with ISA 200 "Objective and General 

Principles Governing an Audit of Financial Statements" consists in the 

auditor‘s statement of independent professional thought regarding the 

correctness of reporting information on material assets in the enterprise's 

reporting [1]. 

In agrarian enterprises, the most part is occupied by material assets, which 

can reduce their quantity and quality by natural loss. The auditor necessarily 

takes into account this criterion, guided by the norms of grain shrinkage, the 

norms of evaporation of fuel and examines whether losses actually occurred  

because of natural loss, there were the facts of thefts or in general, warehouses 

do not meet the requirements of storage of certain material assets.  

Therefore, it is necessary for the auditor to pay attention to the 

correspondence of the warehouse for the storage of certain types of material 

assets in order to prevent their spoilage and theft. Also, the auditor checks the 

security of warehouses with accurate weighing instruments, checks the 

existence of full material liability contract with persons who are responsible for 

keeping accounting and storing valuables [2]. 

In order to objectively evaluate and promptly verify the accounting of 

material assets in the enterprise, to establish the legality, expediency and 

reliability of business operations, to assess the status of actual accounting, the 

control method of rapid audit in the practice of auditing conducted by testing 

can be used. 

In order to obtain objective and reliable information in the process of rapid 

audit, an auditor should try to convince the head and specialists of the 

enterprise that only reliable information will help to objectively assess the state 

of accounting for inventories and production and economic activities of the 

enterprise as a whole, and this check is conducted solely for the benefit of 

management in order to prevent negative events. Rapid audit can be carried out 
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only upon agreement with the corporate customer, in the interests of this 

economic entity, in an optional manner, that is not to obtain an audit report, but 

to eliminate deficiencies in accounting. 

Based on the results of the rapid audit, it is possible to assess and identify 

strengths and weaknesses in the accounting system, as well as internal control. 

Rapid audit in strict sequence with the program sections and raised questions 

reveals significant errors that were not taken into account by the auditor during 

document audit and ex post review or were detected by the internal control 

system. The application of the rapid audit method has advantages in the course 

of material assets audit and provides a great help in further effective planning 

of economic and financial activities of agricultural enterprises and the 

opportunity to successfully operate in the Ukrainian market. 
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

В існуючих системах землеробства біологічна суть утворення 

родючості ґрунтів, на жаль, практично не береться до уваги, оскільки в 

центрі уявлень про формування врожайності сільськогосподарських 

культур знаходиться відома теорія мінерального живлення Ю. Лібіха. 

Проте, висновки з теорії мінерального живлення є значно спотвореними, 

адже ступінь засвоєння азотних добрив не перевищує 35-50 %, фосфорних 

– 20 % і калійних - 25-60 % залежно від типу ґрунту [1]. 

Проблему покращення родючості ґрунтів також можуть вирішити 

гумати, які складають основу безцінного гумусу, що є першоосновою 
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високих врожаїв всіх агрокультур. Гумінові препарати підвищують 

імунітет рослин, відіграють роль антидепресанта, особливо при 

несприятливих умовах зовнішнього середовища, забезпечують 

збільшення урожаю зернових на 15-25 %, а овочів - до 35-45 % [2]. 

Застосування гуматів у рослинництві прискорює схожість рослин; 

підвищує ефективність засвоєння ними мінеральних речовин і 

мікроелементів, що дозволяє знизити норми витрат добрив і пестицидів на 

20-30%; стимулює розвиток мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному 

відновленню і утворенню гумусу; забезпечує збільшення урожайності та 

скорочує строки дозрівання; зменшує накопичення нітратів у 

коренеплодах; зв'язує 

Стратегічні напрями раціонального використання земельно-ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств мають бути зорієнтовані 

насамперед на збереження даного потенціалу та підвищення ефективності 

господарювання на засадах екологобезпечного землекористування. 

Основним завданням при цьому є дотримання таких принципів, як: 

раціональна організація земельної території сільськогосподарського 

підприємства, охорона земель як об‘єкта природного середовища та 

висока економічна ефективність використання сільськогосподарських 

угідь як власних, так і орендованих[3, с.24]. 

Потрібно відзначити, що серед вітчизняних та зарубіжних вчених 

існують різні підходи до визначення поняття організаційно-економічного 

механізму раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. Цей механізм, на нашу думку, слід 

розуміти як систему земельних відносин, регулювання яких здійснюється 

через організаційно-екологічні, організаційно-економічні, економіко-

екологічні та економіко-правові інструменти з метою, що забезпечить 

прибутковість господарювання та екологічність ведення 

агропромислового виробництва. 

На думку Б. Аврамчук система управління земельними ресурсами має 

включає такі види діяльності:  

 збереження та зміцнення виробничого потенціалу орних земель, 

лісових угідь і пасовищ (наприклад, у гірських районах, на схилах, 

рівнинах і заплавах); 

 підтримання продуктивних лісових районів і потенційно 

комерційних та некомерційних лісових заказників; 

 підтримка цілісності водозборів для водопостачання та потреб 

гідроенергетики і водоохоронних зон; 

 збереження здатності водоносних горизонтів задовольняти потреби 
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сільськогосподарського виробництва та інших видів виробничої 

діяльності [4, с.12]. 

Окремою проблемою також є раціоналізація розмірів самих 

підприємств. Більшість науковців, які досліджують цю проблему, 

вважають, що самостійне господарювання у рослинництві на площах 20-

50 га не дає змоги створити мінімально необхідні сівозміни й ефективно 

використовувати машинно-тракторний парк. Для цього потрібна земельна 

площа від 2 до 7 тис. га. Менші розміри, відповідно, знижують 

рентабельність ведення сучасного виробництва, не дають можливості 

раціонально використовувати земельні ресурси та підтримувати їх 

екологічну безпеку.  

Вважаємо, що в основі організації конкурентоспроможного 

сільськогосподарського виробництва, здатного забезпечити сталий 

розвиток сільських територій, має бути досягнення оптимального балансу 

між максимізацією прибутку від здійснення господарської діяльності та 

забезпечення процесів відтворення земельних ресурсів . Такими, на нашу 

думку, в Тернопільській області у сучасних умовах переважаючого 

розвитку зерновиробництва можуть бути сільськогосподарські 

підприємства із площею угідь близько 5 тис. га. За нашими даними, 

прибутковість виробництва в підприємствах Тернопільської області з 

розміром 5-6 тис. га майже вдвічі вища ніж у тих, які мають в обробітку 

до 1 тис. [5, с.24]. 

На думку О. Піменової, в умовах сталого розвитку значний відсоток 

участі особистих селянських господарств у загальному виробництві 

сільськогосподарської продукції є дуже позитивними моментом, оскільки 

при такій формі господарювання раціонально використовуються природні 

ресурси, зменшується відсоток техногенного навантаження на землю, 

покращується родючість ґрунту, збільшується різноманіття вирощуваних 

культур. Продукція, яка виробляється в особистих селянських 

господарствах, як вважає автор,  має значно вищі показники якості ніж 

сільськогосподарська продукція, вироблена за умов промислового 

виробництва, де застосовується важка техніка, яка значно погіршує ґрунт, 

що негативно впливає на якість самої продукції [6]. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ 

ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Важливим видом державного фінансового контролю який сприяє 

забезпеченню наповнення державного та місцевих бюджетів є податковий 

контроль. У вітчизняному законодавстві [1] цей вид контролю трактується 

як система заходів, що вживаються контролюючими органами, з метою 

контролю правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати 

податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань 

регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових 

операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль 

за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.  

З метою досягнення максимальної ефективності податковий контроль 

повинен ґрунтуватись на певних принципах. В той же час наукові 

доробки, зокрема І.В. Лещух, М.І. Мельник [2], О.Є. Найденка [3], Л.В. 

Товкун [4] та ін. вчених, не в достатній мірі розкривають питання 

ідентифікації та класифікації принципів податкового контролю.  
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В Податковому кодексі України [1], який створює правову основу для 

здійснення контролю в сфері оподаткування, відсутні перелік та 

характеристика принципів податкового контролю. Серед принципів на 

яких ґрунтується податкове законодавство (ст. 4 ПКУ) тільки деякі можна 

вважати такими, що відносяться і до податкового контролю, а саме: 

рівність усіх платників податків перед законом; невідворотність настання 

визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового 

законодавства; презумпція правомірності рішень платника податку. 

За визначенням Л.В. Товкун [4] принципи податкового контролю 

становлять базові положення, які є імперативними та 

загальнообов‘язковими і складають основний зміст податкового 

контролю. З правової точки зору принципи податкового контролю 

повинні узгоджуватись із загально-правовими (конституційними) 

принципами, але поряд з цим їм характерні й особливі специфічні риси. 

Узагальнення поглядів вчених [2, С. 53-56; 3 С. 17-21; 4] дає 

можливість ідентифікувати принципи податкового контролю в розрізі 

трьох класифікаційних груп: 1) загальноправові; 2) загальноуправлінські; 

3) спеціальні. 

До основних загальноправових принципів, на яких повинен 

ґрунтуватись податковий контроль, відносять: дотримання прав платників 

податків, презумпцію невинуватості, законність, юридичну рівність, 

гласність, відповідальність. 

На нашу думку, першу групу слід доповнити принципом 

обов‘язковості, який передбачає виконання заходів податкового контролю 

незалежно від бажання платника податків. 

Оскільки податковий контроль є однією з функцій податкового 

менеджменту, то під час його здійснення необхідно дотримуватись 

загальноуправлінських принципів, таких як: планомірність, ефективність, 

науковість, системність, систематичність, економічність та доцільність, 

координація та взаємодія, гнучкість.  

Дискусійною є група спеціальних (специфічних, галузевих) принципів 

податкового контролю. До них належать принципи загальності, єдності, 

обмеження прав (повноважень), дієвості, обізнаності, територіальності, 

конфіденційності, відшкодування шкоди, превентивності, презумпції 

правомірності рішень платника податку. 

По відношенню до загальноправових та загальноуправлінських третя 

група принципів дійсно є специфічною. Проте більшість з перелічених 

принципів є також «галузевими», тобто такими, що притаманні й іншим 

видам державного фінансового контролю – інспектуванню, фінансовому 

аудиту, перевірці державних закупівель, митному контролю. 
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Принципами, притаманними виключно податковому контролю, можна 

вважати принципи територіальності та презумпції правомірності рішень 

платника податку. 

Зауважимо, що в теорії державного фінансового контролю 

застосовують поділ принципів на організаційні та функціональні 

(принципи здійснення контролю). Відповідне групування вважаємо 

доречним і для спеціальних принципів податкового контролю, перелік 

яких ми також пропонуємо розширити.  

Таким чином до принципів здійснення податкового контролю слід 

віднести принципи: дієвості, обмеження прав (повноважень), 

відшкодування шкоди, превентивності, презумпції правомірності рішень 

платника податку, своєчасності, відповідальності за достовірність 

результатів. 

Організація податкового контролю повинна відповідати принципам: 

загальності; єдності; територіальності; функціональної, організаційної, 

персональної та фінансової незалежності суб'єктів контролю від 

підконтрольних об'єктів; невтручання в оперативну фінансово-

господарську діяльність підконтрольних об‘єктів; відкритості і 

прозорості. 

Класифікацію принципів податкового контролю також слід доповнити 

принципами дотримання норм професійної етики. Такими принципами є: 

чесність, об‘єктивність, професійна компетентність та належна 

ретельність, конфіденційність, професійна поведінка. 

Таким чином уточнена класифікація принципів податкового контролю 

буде мати такий вигляд: 1) загальноправові принципи; 

2) загальноуправлінські принципи; 3) спеціальні принципи (принципи 

організації податкового контролю; принципи здійснення податкового 

контролю); 4) принципи дотримання норм професійної етики. 

Закріплення класифікації принципів податкового контролю в 

нормативних документах, зокрема в Податковому кодексі, з детальною 

характеристикою кожного принципу буде сприяти підвищенню якості 

окремих контрольних процедур і ефективності податкового контролю в 

цілому. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: ЙОГО РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ  В СИСТЕМІ 

ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Постановка проблеми. До початку економічних реформ економіка 

України виявилася структурно деформованою і неефективною. Велика 

основна частина виробничих фондів України не відповідає сучасним 

екологічним вимогам. Значна частина України, на якій проживає майже 

половина населення, характеризуються як екологічно несприятлива. З 

зростанням усіх видів підприємницької діяльності набуває і значення 

екологічної оцінки та екологічного контролю для різних видів діяльності, 

що можуть впливати негативно на здоров'я населення та стан 

навколишнього природного середовища. 

Виклад основного матеріалу. Формування основних теоретичних, 

організаційних, методологічних  і економічних питань екологічного 

аудиту були розглянуті у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, як 

В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін і В.М. Навроцький [2], Т.П. Галушкіна [1], 

Г.П. Серов [6], В.Л. Сидорчук [7], Л.І. Максимів [4], А.А. Садеков [5] та 

інших. На мою думку ці питання є відкритими та актуальними, але 

потребують свого висвітлення. 

Для запобігання негативного впливу господарської діяльності 

підприємством, що починає планувати та здійснювати свою діяльність, до 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
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недавнього часу у вітчизняній практиці застосовувалась екологічна 

експертиза. Підприємства які функціонують, піддавалися плановому 

(періодичному) екологічному контролю з різних уповноважених 

спеціально державних органів. 

Господарські суб‘єкти не били вкрай зацікавленні у проведенні 

екологічних досліджень як самих територій так і виробництва (або інших 

видів діяльності). В сучасних умовах реформування економіки та 

формування галузі: екологічне право, змін у системі законодавства, 

впровадження стратегій у світове співтовариство та  прагнення залучити 

іноземні інвестиції стрімко росте роль нового у сьогоднішніх умовах, 

підходу та шляхів мінімізації впливу на навколишнє природне 

середовище таке як екологічного аудиту. 

Екологічний аудит – це документально оформлений системний 

незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає 

збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності 

визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління 

навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань 

вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного 

середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [3]. 

Відносини у сфері екологічного аудит в Україні регулюється не лише 

Законом « Про екологічний аудит», Законом України « Про охорону 

навколишнього середовища», також іншими актами законодавства та 

державними стандартами України. З метою зниження антропогенної та 

техногенної діяльності на довкілля запровадженні різні форми державного 

контролю та відповідні перевірки згідно вимогам охорони навколишнього 

природного середовища – це є екологічна експертиза, оцінка впливу на 

навколишнє природне середовище (ОВНПС), екологічний аудит, 

екологічна інспекція. 

Відповідно до вимог Закону України «Про екологічний аудит» та 

інших нормативно-правових актів екологічний аудит проводиться на 

підставі відповідного договору між замовником та виконавцем. Виконавці 

несуть відповідальність яка визначена законом та договором перед 

замовником за зобов‘язання визначенні у договорі  та достовірності 

висновків екологічного аудиту. 

При обов‘язковому проведенні екологічного аудиту, замовником якого 

є зацікавлений орган виконавчої влади, після погодження з керівником 

або власником об‘єкта екологічного аудиту укладається письмовий 

договір. 

Екологічний аудит спрямоватий на визначення: екологічного стану 

підприємства, ступеня екологічної деградації об'єкту, забруднень ділянок 
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на визначенній території, порушень проблем зі здоров‘ям безпеки 

працівників об‘єкту, відповідності нормативним вимогам діяльності. 

Для забеспечення принципів незалежності та об‘єктивності 

екологічного дослідження повинно бути проведення третьою стороною. 

Зазвичай саме цю роботу виконують спеціалізованні екоаудиторські 

фірми. Завершується проведення екоаудиту обгрунтованим складанням 

звіту підкріпленим необхідними документами про екологічний аудит, що 

містить інформацію[3]: 

 відомості про замовника та об‘єкт екологічного аудиту; 

 підстави для проведення, завдання, мету, обсяг та програму 

виконаних робіт; 

 дані про виконавців екологічного аудиту; 

 перелік нормативних документів та основних законодавчих актів 

для перевірки на належність яким проводиться екологічний аудит; 

 характеристику фактичного стану об‘єкта екологічного аудиту, 

включаючи оцінку ефективності природоохоронної діяльності, стану 

природоохоронних споруд та обладнання, систему управління 

навколишнім середовищем, а також відомості про сплату зборів та 

екологічних платежів; 

 висновки екологічного аудиту щодо виявлених недостовірностей 

екологічних характеристик об‘єкта до вимог чинного законодавства; 

 відомості організацій, підприємств і осіб яким надається звіт; 

 рекомендації щодо заходів, що необхідно внести для усунення 

виявлених невідповідностей. 

На сьогоднішній час в Україні з упевненістю можна стверджувати про 

існування потреби в розвитку екологічного менеджменту та аудиту, які в 

свою чергу визначаються певними факторами: 

 погіршення екологічної ситуації у державі, яке пов‘язане з 

неефективністю традиційних форм державного екологічного контролю та 

управління; 

 переваження умовного характеру виробничої екологічної 

діяльності; 

 існування невикористаних можливостей значного потенціалу для 

вирішення екологічних проблем; 

 практичними досягненнями в галузі екологічного аудиту та 

екологічного менеджменту у економічно розвинутих західних країнах; 

 можливість отримати додатковий прибуток, для тих підприємств 

які у своїй практиці діяльність у галузі екологічного менеджменту. 

Отже, екологічна ситуація в Україні може бути стабілізована й 

поліпшена головним чином шляхом зміни орієнтації соціально-
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економічного розвитку держави, формуванням нових (сучасних) 

моральних і ціннісних пріоритетів, перегляду структури потреб, 

пріоритетів, цілей та основних способів діяльності людини. Екологічний 

аудит повинен стати основним для проведення комплексу радикальних 

політичних, законодавчих, соціально-економічних, системних та 

контрольних заходів.  
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СКОТАРСТВА 

В ГОРОХІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

За останні роки у розвитку м‘ясного скотарства склалась кризова 

ситуація, першопричиною якої стали негативні тенденції в соціально-

економічному житті: низька купівельна спроможність населення; 

подорожчання енергоносіїв; нееквівалентний обмін між промисловістю й 

сільським господарством. Відтак тваринництво стало збитковим, що в 
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кінцевому підсумку спричинило скорочення поголів‘я тварин і зменшення 

обсягів виробництва м‘яса та м‘ясних продуктів, й призвело до рівня 

зниження споживання даної продукції. Відбуваються деформації у 

структурі стада ВРХ, руйнується виробничий потенціал. 

Основними виробниками яловичини є сільськогосподарські 

підприємства. Однак, основною проблемою для них є збут продукції. 

Наразі пропозиція яловичини у Горохівському районі не задовольняє 

навіть рівень мінімальної норми споживання на душу населення в рік. 

Тобто обсяги пропозиції є одним з обмежуючих чинників споживання 

м‘яса і м‘ясопродуктів. Одним з вагомих чинників, що стримує розвиток 

м‘ясного скотарства, є кормова база. 

 А тому для збільшення виробництва кормів створення міцної 

кормової бази потрібно застосовувати прогресивні технології 

вирощування, зберігання і переробки кормів. І тільки виконуючи ці умови 

ми забезпечимо тварин повноцінною годівлею. 

Також, до напряму підвищення ефективності тваринництва входить 

підвищення продуктивності худоби. Продуктивність тварин – це здатність 

їх організму забезпечувати одержання певної продукції за певний період 

часу. Важливими фізіологічними функціями корів, які мають велике 

значення для їх продуктивності, є енергія росту і темпи розвитку, 

скороспілість, тривалість ембріонального розвитку, окупність кормів і 

вихід продукції залежно від статево - вікових особливостей. У кожного 

виду тварин є період який характеризується більшою енергією росту. В 

цей період для одержання одиниці продукції потрібно найменше кормів. З 

урахуванням цього для кожного виду тварин мають вибрати найбільш 

оптимальні строки годівлі [2].  

Основними напрямами підвищення продуктивності тварин є 

забезпечення повноцінної годівлі тварин на основі зміцнення кормової 

бази; удосконалення селекційно-племінної роботи в напрямі якісного 

оновлення стада; різким підвищенням питомої ваги породних і 

висококласних тварин; обґрунтування збалансованості поголів‘я худоби і 

обсягів кормової бази як фактора, не потребує додаткових ресурсів; 

перехід на інтенсивне вирощування ремонтного молодняка; впровадження 

прогресивних методів утримання тварин з урахуванням їх фізіологічно-

вікового стану; широке використання досягнень науки і передового 

досвіду ведення галузей тваринництва та інше. 

Проте поліпшуючи продуктивність тваринництва не слід забувати і 

про якість продукції тваринництва. 

Поліпшення якості тваринницької продукції являється одним із 

напрямів підвищення ефективності тваринництва. Адже підвищення 
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якості продукції – важлива умова розвитку галузей тваринництва в 

умовах ринкової економіки. Потрібно створювати такі умови 

виробництва, щоб тваринницька продукція відповідала вимогам 

стандартів, користувалася попитом як на ринку нашої країни, так і за її 

межами. В свою чергу держава повинна створити відповідні умови 

економічного стимулювання виробників. 

Важливими резервами підвищення якості продукції галузей 

тваринництва є: поліпшення селекційно-племінної роботи; виведення 

нових порід і породних груп тварин; поліпшення умов годівлі і утримання 

тварин; дотримання вимог технологічної дисципліни; широке 

застосування у виробництві науково-технічного прогресу [2]. 

В умовах функціонування інтегрованого агропромислового 

виробництва різко зростає роль переробної промисловості і сфери 

реалізації в забезпеченні необхідного рівня якості продуктів харчування. 

Ці сфери не тільки повинні підвищувати якість всієї продукції, а й 

посилити вимоги до якості сировини, яка надходить до них на переробку 

через економічні важелі впливу на виробництво, як тваринницької так і 

кінцевої продукції. Важливо, щоб у кожному господарстві, підприємстві 

та організації агропромислового комплексу, в кожному трудовому 

колективі використовувались наявні резерви підвищення якості продукції. 

Кожен працівник повинен глибоко усвідомити, що низька якість, брак – 

це розтрати матеріальних ресурсів та праці колективу, а висока якість 

продукції – це пряма економія сировини, матеріалів, показник 

економічної ефективності виробництва. 

Суперечності, що склались, сприяли створенню значної кількості 

нерентабельних переробних підприємств з переробки тваринницької 

продукції у сільськогосподарських підприємствах. В останні роки 

переробні підприємства стали основним каналом реалізації сировини 

зменшуючи таким чином значення інших ринкових структур реалізації. 

Задовольнити повну потребу м‘яса найближчим часом буде дуже важко, 

навіть за сприятливої ситуації, бо наявне поголів‘я ВРХ істотно 

скоротилося, а відтворення стада займає багато часу.  

Аби зупинити стрімке зниження поголів‘я худоби, господарствам 

надають грошову підтримку. 

Дотації за утримання корів розміром 1500 грн. в рік на одну голову. 

Так, населення зможе отримувати дотації на телят: 300 грн. за голову 

віком від 1 до 5 місяців та 1000 грн. – віком від 5 до 9 місяців, 2500 – 

віком від 9 до 12 місяців [1]. 

У найближчій перспективі умовою відродження м‘ясного скотарства є 

вдосконалення галузевої структури. Отже, потрібно поступово повернути 
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пріоритетність тваринницької галузі, а в її складі переважну роль відвести 

м‘ясному скотарству. Це принципово змінить існуючу спеціалізацію 

діючих підприємств, що займаються виробництвом яловичини. Для 

подолання збитковості у виробництві яловичини за умов, що фактично 

склалися у 2016 році, необхідно домогтися ефективної державної 

підтримки яка буде сприяти поліпшенню якості продукції, зменшення 

затрат на виробництво з використанням наукомістких технологій і 

сучасного технічного забезпечення. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

 

Аудит («аудитор» з лат. - він вислуховує) виник відносно давно. 

Офіційна реєстрація перших професійних аудиторів відбулася в 1853 р. у 

Великобританії, проте згадки про аудиторів містяться у документах, 

датованих 1299 р. У давні часи контроль найбільшого розвитку набув на 

приватному рівні у древній Греції та Римі, на державному - у Вавилоні, 

Єгипті та Китаї. Тенденція паралельного співіснування контролю на 

приватному і державному рівнях зберіглась в багатьох європейських 

державах. В еволюції аудиту з певною часткою умовності можна виділити 

6 етапів (табл.).  

У літературних джерелах існують різні точки зору стосовно часу 

виникнення внутрішнього аудиту. Вважають, що він зародився навіть 

раніше аудиту.  

Внутрішні аудитори спочатку були в основному відповідальні за 

перевірки фінансових даних організації. Дослідники внутрішнього аудиту 

Савіера Л.Б. (Sawyera L. B.), i Дітенхофер М.А. (Dittenhofer M. A.), 
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вважають, що перевірки здійснювались вже 3500 років до нашої ери в 

Месопотамії, де були виявлені документи, дані в котрих несуть ознаки 

перевірки. Схожі ознаки були виявлені в давніх єгипетських, китайських, 

перських і єврейських документах. 

 

Таблиця  

Етапи розвитку аудиту 

Період Характеристика 

До 1600 р. аудит був державним та незалежним, його основним 

завданням було викриття шахрайства; масштаби перевірки 

були детальні і глибинні 

1600-1850 рр. аудит мав на меті викриття шахрайства та виявлення помилок 

в облікових записах; перевірки проводились глибокі, проте 

оцінка ефективності внутрішнього контролю на достатньому 

рівні не здійснювалась 

1850-1905 рр. аудиторські перевірки проводились з метою визначення 

правдивості та якості фінансової звітності й викриття 

шахрайства, застосовувались окремі тести з тих чи інших 

важливих питань 

1905-1940 рр. існував державний, незалежний та внутрішній аудит, 

основним завданням яких було визначення достовірності 

фінансової звітності, розроблялися тести і вже давалася оцінка 

внутрішньому контролю на об'єктах, де надавались 

аудиторські послуги 

1940-1960 рр. достовірність та правдивість фінансової звітності 

перевірялись аудиторами  

З 1960 р.  основна мета аудиту - це визначення достовірності фінансової 

звітності 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [1, 2, 3]. 

 

Сучасний внутрішній аудит був заснований в двадцятому столітті. 

Протягом 19-тих, орієнтація аудиту еволюціонували від бухгалтерського 

обліку і звітності до бізнесу та управління. Це пов'язано з зростаючим 

рівнем складності економічних процесів і все більш обмежені можливості 

прямого контролю їх діяльності. 

В даний час найбільша міжнародна організація, яка об'єднує аудиторів 

внутрішніх справ, Інститут внутрішніх аудиторів (IIA - Institute of Internal 

Auditors) була заснована в 1941 році, її метою є розвиток та популяризація 

професії внутрішнього аудитора та розробка стандартів професійної 

діяльності. Інститут внутрішніх аудиторів здійснює навчання та 

сертифікацію, має знак сертифікації внутрішніх аудиторів (СІА - Certified 
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Internal Auditor). Він є підтвердженням сертифікації внутрішніх аудиторів 

на світовому рівні і стандартом оцінки компетентності та професіоналізму 

аудиторів у сфері внутрішнього аудиту. 

Особливу увагу привернув до себе внутрішній аудит на початку 

третього тисячоліття. Інтерес до нього обумовлений низкою чинників. 

По-перше, внутрішній аудит є одним з небагатьох доступних і 

водночас недооцінених ресурсів, правильне використання яких може 

підвищити ефективність роботи банку. 

По-друге, низка гучних корпоративних скандалів, яка прокотилася 

США та західною Європою, дала підстави вважати, що зовнішній аудит 

може давати значні збої, внаслідок яких зазнають банкрутства навіть 

найбільші фірми. Так, у результаті банкрутства компанії Enron вийшла з 

ринку Arthur Andersen і «велика шестірка» ведучих міжнародних 

аудиторських фірм перетворилась у «четвірку»: Deloitte & Touche, Ernst & 

Young, KMPG и Price Waterhouse, що злилася з Coopers & Lybrand. 

По-третє, наявність у компанії належного корпоративного управління, 

однією з невід'ємних ланок якого стає внутрішній аудит - позитивний 

сигнал для потенційних інвесторів та кредиторів. 

Вагоме місце в розвитку внутрішнього аудиту в банківській сфері 

займають рекомендації Базельського Комітету з питань банківського 

нагляду при Банку міжнародних розрахунків (англ. «Basel Committee on 

Banking Supervision of the Bank for international Settlements»), заснованого 

в м. Базель у 1974 році центральними банками та органами нагляду 

держав G10. Його основне завдання полягає у впровадженні високих та 

єдиних стандартів в сфері банківського регулювання та нагляду. З цією 

метою, Комітет випускає директиви та рекомендації для органів нагляду 

держав-членів. 

Просування і поширення технологій таких, як персональний комп'ютер 

призвело до електронної обробки даних стає все більш поширеним в 

організаціях. Поряд з швидким розширенням обчислювальної потужності 

комп‘ютерної техніки, почав зростати попит і потреба в мікро-

інструментах аудиту за допомогою комп'ютера (CAATS), призначених 

для надання допомоги в автоматизації процесу аудиту. Насправді, 

гнучкість і можливості CAATS допомогли поліпшити якість та швидкість 

аудиту. 

Таким чином, мета сучасного внутрішнього аудиту - удосконалення 

організації і управління виробництвом, виявлення й мобілізація резервів 

його росту, безпека бізнесу. Необхідність внутрішнього аудиту 

обумовлена також недосконалістю законодавства, податкової системи.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=G10&action=edit&redlink=1
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У сучасних умовах господарювання м‘ясопереробних підприємств 

важливим завданням є систематичне здійснення ефективних заходів 

внутрішньогосподарського контролю. Заходи контролю здійснюються за 

допомогою його методів та процедур.  

Методом внутрішньогосподарського контролю є сукупність прийомів 

та способів, за допомогою яких вивчається діяльність підприємств і 

організацій [1, с.56]. 

Методи внутрішньогосподарського контролю поділяються на 

загальнонаукові методи та власні (специфічні) [1, с.56]. 

Загальнонаукові методичні прийоми включають: аналіз, синтез 

індукцію, дедукцію, аналогію, моделювання, абстрагування, 

конкретизацію, системний аналіз, функціонально-вартісний аналіз та інші 

методичні прийоми [1, с.56]. Ми вважаємо, що для м‘ясопереробних 

підприємств загальнонаукові методичні прийоми особливі через їхнє 

застосування у кожній господарській операції та на кожному із етапів 

дослідження.  

До власних (специфічних) методичних прийомів належать: фактичний 

контроль, документальний контроль, розрахунково-аналітичні методичні 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 428 

 

прийоми, узагальнення результатів контролю та реалізація результатів 

контролю [2, с.81]. 

Для контрольних процедур фактичного контролю зазвичай належать 

спостереження, обстеження (суцільне та вибіркове), інвентаризація, 

службове розслідування, лабораторний аналіз, технічний контроль, 

анкетування, експеримент, контрольне придбання товарів та інші. Однак, 

ми переконанні, що використання лише зазначених прийомів, є не 

достатнім для здійснення ефективного та дієвого 

внутрішньогосподарського контролю.  

Досліджуючи діяльність м‘ясокомбінатів встановлено, що в 

переважній більшості випадків, ними використовуються наступні 

контрольні процедури: вхідний контроль за сировиною, контрольний 

забій тварин, контрольний запуск сировини у виробництво, ветеринарно-

санітарний контроль, технологічний контроль, контроль за охолодженням, 

замороженням, розмороженням та зберіганням м‘яса та м‘ясопродукції. 

Суть вхідного контролю за сировиною полягає у визначенні 

відповідності якості та вартості сировини, вгодованості та ветеринарно-

санітарного стану тварин для забою та інше. 

Контрольний забій тварин здійснюють для перевірки діючих норм 

виходу з виробництва м‘яса, супутньої продукції, побічної продукції та 

виробничих відходів. 

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво 

застосовують, щоб упевнитися в чинних нормах виходу м‘ясопродукції, 

тобто витрат сировини, в тому числі м‘яса, і матеріалів на одиницю 

виготовленої продукції і правильності визначення норм відходів. Цей 

метод застосовується при витоплені жирів, виготовленні технічної 

продукції, а також виготовленні ковбасних та консервних виробів. 

Ветеринарно-санітарний контроль та технологічний контроль 

здійснюються невпинно від початку заготівлі тварин для забою до 

реалізації готової продукції.  

Контроль за охолодженням, замороженням, розмороженням та 

зберіганням м‘яса та м‘ясопродукції відбувається постійно і його сутність 

полягає в правильності списання природніх втрат при холодильній 

обробці продукції та зберіганні продукції. 

Положенням про державний ветеринарно-санітарний нагляд та 

контроль передбачається низка контрольних процедур, основні серед яких 

такі: контроль за дотриманням правил клеймування, пакування, 

маркування, транспортування продукції; контроль за утилізацією відходів 

та відбракуванням продукції; контроль   за   дотриманням   температурних   

режимів переробки  продукції та за умовами зберігання продукції [3]. 
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Ми погоджуємося із такою класифікацією специфічних методичних 

прийомів внутрішньогосподарського контролю. Однак, якщо враховувати 

тільки процес дослідження об‘єктів контролю, то до них слід відносити 

лише фактичний контроль, документальний контроль та розрахунково-

аналітичні процедури. 

Документальний контроль включає інформаційне моделювання, 

дослідження документів, дослідження господарських операцій, 

камеральні перевірки, нормативно-правова-перевірка [1, с.57]. На нашу 

думку, формальну перевірку, зустрічну перевірку бухгалтерських 

документів, юридичну перевірку та отримання письмових пояснень та 

звітів також необхідно віднести до методичних прийомів 

документального внутрішньогосподарського контролю.  

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми складаються з 

економічного аналізу, статистичних розрахунків, економічно-

математичних методів [1, с.57]. Ми вважаємо, що цей список необхідно 

доповнити математичною, аналітичною та економічною перевірками, як 

таких, що потребують розрахункових дій для прийняття оперативних 

рішень.  

Таким чином, зазначене вище, дає нам підстави стверджувати про те, 

що в практичній діяльності м‘ясопереробних підприємств,  

внутрішньогосподарський контроль здійснюється завдяки його 

загальнонауковим та специфічним методичним прийомам. 

Загальноприйняті специфічні методи неповністю відповідають потребам 

галузі, тому в науковій роботі описано та наголошено на застосуванні 

деяких з них. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В 

УКРАЇНІ 

 

Концепція державного внутрішнього фінансового контролю (надалі - 

ДВФК), розроблена Європейською комісією наприкінці 1990-х років, 

використовується для керівництва і підтримки країн, які прагнуть 

розвинути сучасні системи державного фінансового контрою. 

Унікальність цієї концепції підкреслюється абревіатурою ДВФК, вперше 

використаною Робертом де Кьонінгом у статті, опублікованій у листопаді 

1999 року на форумі SIGMA з питань управління [ 1 ]. 

ДВФК є складовою всієї сфери державних фінансів, яка поширюється 

від формулювання державного бюджету, через затвердження і виконання 

бюджету до казначейського, фіскального управління і управління боргом, 

охоплюючи бухгалтерський облік, звітність, закупівлі, внутрішній 

контроль і т.д. ДВФК ставить питання розбудови внутрішнього контролю 

у державному секторі, тому його слід розглядати як чіткий перелік 

всеохоплюючих правил, спрямованих на прозорість і ефективність у 

державному секторі. Такими правилами, що носять загальновживаний ха-

рактер, є саме стандарти контролю, що відповідають принципам Лімської 

декларації [ 2 ]. 

Україна, як і інші країни пострадянського простору, почала 

впроваджувати міжнародні стандарти контролю і аудиту, бухгалтерського 

обліку і звітності у своє законодавче поле. Для цього надавались 

практичні рекомендації щодо їх застосування, які базувались на реалізації 

принципу відповідальності керівництва і функціонально незалежного 

аудиту в державному секторі. Однак ці процеси стали руйнівними для 

існуючих вітчизняних контрольних структур, і адаптація багатьох 

інституцій саме на рівні організації, методології дається дуже важко і 

складно. Тому реальні результати впровадження європейських норм поки 

що не прослідковуються у практиці контрольної діяльності. Очікувати 

зрушення можливо, на нашу думку, якщо зміни у законодавстві і 
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правилах адекватно впроваджуються у практику контролю і 

покращуються з часом. Невід‘ємною складовою такого нормативного 

забезпечення якісного виконання вже реалізованих європейських норм 

стають стандарти контролю, як норми єдиного розуміння вимог для 

правильного їх виконання органами контролю. Це і завдання для 

більшості державних фахівців контрольних органів, які повинні оволодіти 

глибокими сучасними знаннями в галузі контролю і аудиту, одночасно 

маючи підтримку безпосереднього керівництва, переконаного в 

правильності вектору європейського розвитку.  

З травня 2004 року, за ініціативою Європейської комісії, на основі 

отриманого досвіду впровадження сучасних систем державного 

внутрішнього контролю, були створені Центральні підрозділи гармонізації 

контролю і аудиту в системі внутрішнього відомчого контролю. Саме на 

них покладається завдання поширювати нові стандарти контролю і 

підтримувати інституції ДВФК під час координації державних зусиль у 

напрямі покращення ефективності, економічності та результативності у 

сфері державних фінансів. 

Обговорення перспектив розвитку державного внутрішнього 

фінансового контролю і державного внутрішнього аудиту серед 

професіоналів неможливе без аналізу недоліків контролю у системі 

корпоративного управління державних підприємств ENRON, Worldcom, 

Barings, Parmalat та ін., наслідки яких були катастрофічними для 

державних фінансів багатьох країн. Усі джерела стверджують, що 

головними причинами провалів стали некомпетентність, жадібність, 

поганий розподіл повноважень і обов‘язків, зневага порад внутрішнього  

аудиту,  викривлений  внутрішній  контроль,  що  характеризувався  

конфліктом інтересів. Вплив цих факторів став руйнівним для 

роботодавців і акціонерів, загалом для суспільної довіри через махінації 

державного корпоративного управління. Стандарти бухгалтерського 

обліку у державному секторі дозволяють певні маніпулювання через 

використання методу нарахування, тому внутрішнім аудиторам потрібні 

ґрунтовні знання високого рівня складності для оцінювання звітності 

державних корпорацій та інших установ, відомств. Прагнення після всіх 

цих негативних подій покращити становище внутрішнього контролю і 

внутрішнього аудиту, підвищивши їхню якість, спричинив новий напрям 

розвитку наукових підходів на базі реалізації норм Концептуальних основ 

управління ризиками СOSO II і закону Сарбейнса – Окслі. [ ] Такий 

напрямок починає розвиватися і у вітчизняній науці. Важливо, щоб 

державний сектор в Україні засвоїв наслідки таких подій, адаптувався і 

використовував різноманітні інструменти, рекомендовані і для 
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приватного сектору, щоб покращити державне корпоративне управління.  

Найголовніше питання полягає у тому, як ідентифікувати 

відповідальність керівництва. Більшість дослідників підкреслюють, що у 

державному секторі (і така ситуація характерна для всіх посткомуністичних 

країн) керівники міністерського рівня і директори урядових корпорацій 

витрачають бюджетні кошти, не особливо зважаючи на використання 

ресурсів з метою належного, прозорого, зразкового фінансового управління. 

Найчастіше відсутні технологічні карти щодо таких процедур, отже і 

оцінити якість їх виконання доволі складно. Враховуючи обмеженість 

державних ресурсів і зростаючу потребу в прозорості і відповідальності, 

керівники повинні ставати зацікавленими в тому, щоб покращити 

результати своїх департаментів у економічності, ефективності, 

результативності. З цього погляду державний сектор відрізняється від 

приватного сектору економіки, отже відповідно мають бути інші вимірники 

діяльності керівництва. Тому потрібен новий підхід до державного 

управління і, зокрема, реалізації його основної функції – контролю, адже 

важливо зосередитись на успішності виконання державних повноважень 

для споживача державних послуг. Новий підхід має ґрунтуватися на 

визначених правилах – у стандартах, що матимуть загальну дію для всіх 

виконавців контрольної функції.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Визначення фінансового стану підприємства та його оптимізація є 

однією з головних умов його успішного розвитку. Нестійкий або кризовий 

стан підприємства – свідчить про загрозу банкрутства та необхідність у 

визначенні напрямків фінансової стабілізації. 

Фінансовий потенціал підприємства визначає конкурентоздатність, 

можливості ділового співробітництва, оцінює, наскільки гарантовані 

економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у фінансовому і 

виробничому відношеннях. 

Під економічним потенціалом підприємства слід розуміти його 

сукупні можливості з формування та максимального задоволення потреб 

суспільства в товарах і послугах в умовах конкретних соціально-

економічних відносин, які виникають з приводу оптимального 

використання власних ресурсів [1, с. 57-59]. 

Головна мета традиційних підходів до оцінки фінансового стану 

підприємства полягає у виявленні його рівня (нормального чи кризового) 

та пошуку резервів поліпшення фінансового стану підприємства та його 

платоспроможності. 

При цьому вирішують такі завдання: дати оцінку фінансового стану 

підприємства на основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку 

між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової 

діяльності; розробити моделі фінансового стану при різноманітних 

варіантах використання ресурсів; розробити заходи ефективнішого 

використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану 

підприємства.  

Поряд з проблемою управління існує і проблема організації та 

проведення постійного ефективного економічного контролю фінансового 

потенціалу підприємства, його методологічного забезпечення. 

Економічний контроль як важлива функція управління має цільове 
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спрямування, яке обумовлює його зміст та специфічні способи реалізації. 

Реформування контрольного процесу відповідно до вимог ринкового 

суспільства ґрунтується на визначенні змісту економічного контролю, 

основними характеристиками якого є його предмет, мета і завдання.  

Метою економічного контролю, з одного боку, є перевірка 

відповідності фінансово-господарської діяльності чинному законодавству 

(зовнішній контроль), а з іншого – забезпечення виконання управлінських 

рішень, своєчасне усунення відхилень, допущених під час виконання цих 

рішень, запобігання кризовим ситуаціям і банкрутству підприємства 

(внутрішній контроль). Оскільки дослідження фінансового потенціалу має 

охоплювати не тільки діяльність, спрямовану на формування капіталу, а й 

діяльність щодо розміщення його в активах і використання фінансових 

ресурсів, метою економічного контролю фінансового потенціалу є 

дослідження управлінських рішень щодо формування та розміщення 

капіталу в активах (як на момент їх обґрунтування та прийняття, так і 

після виконання), забезпечення виконання управлінських рішень стосовно 

формування, розміщення і використання капіталу, своєчасне усунення 

відхилень у ході виконання цих рішень, запобігання кризовим ситуаціям і 

банкрутству підприємства [2, с. 80-81]. 

Ефективність економічного контролю як важливої функції управління 

фінансовим потенціалом підприємства залежить від дотримання 

принципів організації контрольного процесу, основними з яких є: 

системність, комплексність, законність, відповідальність, об‘єктивність, 

точність, динамічність, оперативність, ефективність.  

Принцип системності економічного контролю вимагає від дослідника 

забезпечення оцінки діяльності підприємства як єдиної відкритої 

економічної системи, що побудована із взаємопов‘язаних елементів 

(підсистем) і водночас є елементом (підсистемою) складнішої системи 

вищого рівня (галузі, регіону тощо). Принципу системності у цьому 

розумінні відповідає така побудова економічного контролю, яка 

забезпечить дослідження і кількісну оцінку взаємозв‘язків між 

елементами, що формують відповідні рівні економічної системи (об‘єкта 

управління). Принципу системності найбільше відповідає комбіноване 

застосування методичних прийомів логічного, математичного, 

документального та фактичного контролю. Одним із проявів системності 

є забезпечення періодичності контрольних дій, що дозволяє постійно 

відстежувати динаміку об‘єкта управління за попередньо визначеними 

параметрами.  

Принцип комплексності економічного контролю вимагає дослідження 

об‘єкта у поєднанні всіх його елементів. Комплексність не виключає 
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контролю окремих параметрів об‘єкта управління. Навпаки, здійснюючи 

комплексну перевірку, необхідно зважати на те, що об‘єкт управління є 

складною економічною системою, яка має бути досліджена за всіма 

рівнями та складовими. 

Принцип ефективності економічного контролю реалізується у двох 

аспектах: по-перше, він вимагає спрямування контролю на пошук шляхів і 

резервів підвищення ефективності використання фінансового потенціалу 

у фінансово-господарській діяльності підприємства; по-друге, цей 

принцип означає, що витрати на здійснення контролю не повинні 

перевищувати ефект, отриманий внаслідок впровадження розроблених 

заходів. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АУДИТУ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

 

Організація аудиту в Україні повинна відповідати сучасним вимогам. 

При визначенні напрямів розвитку аудиту та системи його регулювання 

доцільно враховувати досвід європейських країн, особливо щодо 

гармонізації законодавства у сфері аудиту з метою його адаптації до 

загальноєвропейських норм.  

Інтеграція України до Євросоюзу вимагає трансформації 

законодавства, посилення контролю якості аудиту, та вдосконалення 

аудиторської діяльності, щоб увійти у рамки міжнародних стандартів та 

європейських вимог. 
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Забезпечення достовірності публічної фінансової звітності та захист 

інтересів її користувачів є головним завдання аудиту у суспільстві з 

ринковою економікою. Професія аудитора пов‘язана з суспільними 

зобов‘язаннями, які виходять за межі послуг, що надаються конкретному 

клієнту [1, с.54].  

В сучасних умовах економічної кризи суспільна необхідність аудиту є 

особливо актуальною, оскільки запорукою довіри до бізнесу є результати 

діяльності незалежних аудиторів. Аудитори повинні визнавати свою 

професійну діяльність перед суспільством, а держава повинна 

встановлювати правові гарантії, що забезпечують якість надання 

аудиторських послуг. 

Розглянемо переваги реформи аудиту в Україні з позиції аудиторів та 

держави.  

Переваги для аудиторів: 

- визнання національних аудиторських фірм та аудиторів у країнах 
Європейського Союзу (ЄС) та світі; 

- представлення наглядового органу України у International Forum of 

Independent Audit Regulators (IFIAR); 

- розширення можливостей ринку аудиту; 
- підвищення престижу та довіри до професії аудитора зі сторони 

користувачів фінансової звітності. 

Переваги для держави: 

- виконання зобов‘язань Угоди про асоціацію між Україною та 
країнами ЄС; 

- підвищення довіри населення до публічних компаній; 
- створення позитивного інвестиційного клімату; 
- підвищення рівня довіри зовнішніх інвесторів та регуляторних 

органів до фінансової звітності компаній. 

Впровадження європейських і міжнародних стандартів у сфері аудиту 

й нагляду за аудиторською діяльністю є частиною зобов‘язань України в 

контексті Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Проте, Україна 

потребує реформи аудиту не тільки заради Угоди про асоціацію, а й для 

досягнення доброчесності, відновлення хорошої репутації професії, 

установлення довіри до фінансової звітності суб‘єктів економічної 

діяльності, прозорості у суспільстві. 

Гармонізація законодавства у сфері аудиту до стандартів ЄС також є 

одним з орієнтирів України в рамках стратегії «Україна 2020». 

Певні кроки на шляху адаптації національного законодавства у сфері 

аудиторської діяльності до законодавства ЄС вже зроблено, а саме 

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про аудит фінансової звітності 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiExdCo-uTZAhWLtRQKHZk8BWsQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fru.linkedin.com%2Fcompany%2Fifiar&usg=AOvVaw1uEy7fXRFOhiwQShD49eLX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiExdCo-uTZAhWLtRQKHZk8BWsQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fru.linkedin.com%2Fcompany%2Fifiar&usg=AOvVaw1uEy7fXRFOhiwQShD49eLX
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та аудиторську діяльність» № 2258-VІІІ від 21.12.2017 р., який набув 

чинності з 1 січня 2018 р. і вступить в силу з 1 жовтня 2018 р. Даний 

Закон було прийнято після двохрічного обговорення законодавства у 

сфері реформування аудиту в Україні і він визначає правові засади аудиту 

фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та 

регулює відносини, що виникають при її провадженні.  

Закон передбачає гармонізацію національного законодавства з 

нормами Директиви 2014/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

16 квітня 2014 р. щодо конкретних вимог стосовно обов‘язкового аудиту 

суб‘єктів господарювання, що мають суспільний інтерес [2]. 

Згідно Закону № 2258-VІІІ в Україні запроваджується Орган 

суспільного нагляду, який буде здійснювати контроль за якістю 

аудиторських послуг, що надаються підприємствам, які становлять 

суспільний інтерес [3]. Створення системи суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю є вимогою 43-ї Директиви ЄС про обов‘язковий 

аудит. Сучасний рух у напрямку впровадження суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю почався в результаті хвилі скандалів з 

корпоративною фінансовою звітністю, що прокотилася 17 років тому в 

США, Європі та Японії. 

Крім того, будуть підвищені вимоги до аудиторів, що надаватимуть 

послуги підприємствам, які становлять суспільний інтерес, з метою 

позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення якості 

аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм фінансування 

діяльності Органу суспільного нагляду та Аудиторської палати України, 

який передбачає сплату фіксованого внеску та змінної складової за 

договорами обов‘язкового аудиту. 

Закон також встановлює новий порядок атестації аудиторів, для 

забезпечення гарантій високого рівня їх знань та запроваджує механізм 

страхування професійної відповідальності аудиторів перед третіми 

особами.  

Щодо Аудиторської палати України, то вона буде функціонувати як 

професійна самоврядна організація, яка забезпечуватиме реалізацію 

значної частки функцій з регулювання професійної діяльності аудиторів.  

Отже, адаптація законодавства України у сфері аудиту до 

європейських норм передбачає: створення системи суспільного 

незалежного нагляду за професією аудитора на підставі Директиви 

2014/56/ЄС; розширення ринку аудиторської діяльності; удосконалення 

системи контролю якості надання аудиторських послуг, що дозволить 

виявляти факти непрофесійності; підвищення престижу та довіри 

суспільства до діяльності аудиторів; покращення інвестиційної 
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привабливості національної економіки; забезпечення визнання аудиторів 

як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

Сучасний стан економічних відносин вимагає від підприємців 

розширених можливостей щодо контролю за станом їх діяльності. Для 

попередження негативних явищ, властивих кожній системі контролю 

будь-якого підконтрольного об‘єкта в розумних межах, потрібна система 

внутрішнього аудиту. Проте чітко визначених та затверджених 

нормативів, які регламентували б створення служби внутрішнього аудиту 

на підприємстві, на сьогодні не існує, що ускладнює процедуру створення 

відповідного відділу й унеможливлює проведення необхідних 

контрольних заходів.  

За визначенням Інституту внутрішніх аудиторів «внутрішній аудит – 

це незалежна, об'єктивна діяльність з надання гарантій та 

консультаційних послуг, що має приносити користь організації та 

покращувати її діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації 

досягати поставлених цілей використовуючи системний і послідовний 

http://www.apu.com.ua/attachments/article/762/Direktiva%202014-56-EU.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
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підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління 

ризиками, системи контролю і корпоративного управління» [2]. Головна 

увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізі інформаційної системи, 

включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, 

вивченні фінансової та іншої інформації, дослідженні економічності та 

ефективності операцій. 

Метою внутрішнього аудиту є отримання незалежної достовірної 

оцінки підприємства та його фінансово-господарської діяльності з метою 

встановлення фактів порушень, виявлення резервів поліпшення 

підприємства. 

Для досягнення поставленої мети, внутрішні аудитори мають 

дотримуватись певних принципів, визначених Кодексом етики Інституту 

внутрішніх аудиторів, а саме: чесність; об‘єктивність; конфіденційність; 

професійна компетентність. 

Можна виділити такі завдання внутрішнього аудиту: 

- встановлення відповідності облікової організації підприємства 

чинним нормативно-правовим актам і статуту; 

- перевірка правильності складання та умов виконання господарських 
договорів; 

- перевірка бухгалтерських балансів і звітів, правильності організації, 
методології та техніки ведення бухгалтерського обліку; 

- встановлення наявності, стану, правильності оцінювання майна; 
ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів; 

дотримання чинного порядку встановлення та застосування цін, тарифів; 

розрахунково-платіжної дисципліни; своєчасності сплати до бюджету 

податків і платежів до позабюджетних фондів; 

- перевірка достовірності обліку витрат на виробництво, повноти 
відображення доходів, визнання фінансових результатів.  

- надання консультаційних послуг з економічних та юридичних 

питань.  

- розроблення та надання пропозицій щодо поліпшення організації 
системи контролю, бухгалтерського обліку і розрахункової дисципліни, 

підвищення ефективності програм розвитку, зміни структури виробництва 

та видів діяльності.  

З урахуванням вищезазначених завдань внутрішнього аудиту можна 

сформулювати його функції (табл.). 

Функції внутрішнього аудиту повинні бути визначені  керівництвом 

підприємства відповідно до змісту і специфіки його діяльності.  

При створенні служби внутрішнього аудиту потрібно вирішити, який 

саме спосіб організації буде, і чи буде він доцільним саме для даного 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 440 

 

підприємства. 

Таблиця  

Функції внутрішнього аудиту 

Контрольна 

Визначає відповідності облікової політики підприємства 

встановленим параметрам та проведення оцінки 

ефективності обліку. 

Аналітична 

Забезпечує виконання експертного оцінювання і аналізу 

шляхом повної деталізації та врахування всіх аспектів 

діяльності. 

Інформаційна 

Повідомляє керівництво підприємства інформацією про 

результати перевірок, виявлені факти порушень вимог 

законодавства або внутрішніх правил. 

Координаційна 

Передбачає планування роботи внутрішнього аудитора з 

огляду на потреби акціонерів, інвесторів, правління 

підприємства та раціонального використання можливостей 

підрозділу. 

Захисна 
Забезпечує заходи, які спрямовані на збереження активів 

підприємства. 

Консультативна Надає консультації працівникам підрозділів. 

 

Функції внутрішнього аудиту повинні бути визначені  керівництвом 

підприємства відповідно до змісту і специфіки його діяльності.  

При створенні служби внутрішнього аудиту потрібно вирішити, який 

саме спосіб організації буде, і чи буде він доцільним саме для даного 

підприємства. Можна виділити такі три способи організації внутрішнього 

аудиту: створення служби внутрішнього аудиту; аутсорсинг і аутстафінг. 

Для розуміння, який спосіб організації є кращим, розглянемо різницю 

таких понять як аутсорсинг та аутстафінг. 

Аутсорсинг – це передача однією компанією на підставі договору 

певних бізнес-процесів або непрофільних функцій на обслуговування 

іншій компанії (аутсорсеру), яка спеціалізується у відповідній галузі. 

Аутстафінг – це переведення частини працівників зі штату однієї компанії 

в штат іншої [1].  

Якщо розглядати з точки зору економічної вигоди, аутсорсинг є більш 

ефективним, оскільки якість роботи своїх працівників контролює 

компанія-аутсорсер. Компанія-аутстафер не має такої можливості, а якість 

виконання роботи залежить від персоналу.  

Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і попереджає від 

банкрутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку, вживає 

заходів, що сприяють ефективній діяльності підприємства. 
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Внутрішній аудит є системним, строго документованим, безперервним 

і універсальним процесом. Ефективність діяльності внутрішнього аудиту 

полягає у вчасному здійсненні перевірок за функціонуванням 

підприємства, відповідною документацією для здійснення об‘єктивної 

оцінки та прийняття необхідних рішень з мінімізації ризиків.  

Отже, внутрішній аудит у сучасних умовах є гарантією запобігання 

незаконним діям персоналу підприємства та зниження ризику прийняття 

неефективних управлінських рішень, а також відіграє важливу роль у 

досягненні стратегічних і оперативних цілей, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ І 

ВИДАТКІВ В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ  

 

Напрямкам удосконалення обліку доходів і видатків в медичних 

установах присвячено ряд праць науковців, зокрема: П. Й. Атамаса, 

Ф. Ф. Бутинця, О. Ф. Вербила, Р. Т. Джоги, С. В. Свірка, Н. Ю. Єршова, 

О. В. Заячківської, І. А. Зіміної, Т. В. Канаєвої, О. М. Куліша, 

Ю. Д. Маляревський, Н. О. Марценяк, О. О. Лондаренка, І. Д. Фаріона, Н. 

А. Яковишина та ін. Проте шляхам удосконалення контролю доходів і 

видатків в медичних установах доцільно приділити більшої уваги. 

При розгляді даної проблеми слід створити систему попереднього як 

зовнішнього так і  внутрішнього контролю в медичних установах. На наш 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/pages
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погляд ефективним буде  створення моделі зовнішнього контролю 

доходів і видатків медичних установ, які фінансуються з бюджету. 

Дана модель включає попередній контроль чи установа дотримується 

процедур та використання коштів у медичних установах і створення цих 

функцій повинно бути прерогативою самого медичного закладу, який 

забезпечує та сприяє виконанню затвердженого кошторису доходів і 

видатків та забезпечення суворого режиму економії фінансових, 

матеріальних та трудових ресурсів для недопущення дефіциту доходної 

частини. 

Необхідним є удосконалення системи громадського контролю, та 

визначення  складових та важелів впливу на очікувані результати. Цей 

підхід повинен відповідати вимогам інтеграції України в європейське 

співтовариство, а особливо міжнародним нормам і стандартам. 

Наступним етапом удосконалення доходів і видатків в медичних 

установах, та підвищення їх ефективної діяльності доцільно проводити 

внутрішній контроль. Даний вид контролю спрямовуватиметься на 

удосконалення оперативного обліку, а також на встановлення  

достовірності документів, збереження у власності цінностей і для 

забезпечення цільового використання бюджетних коштів.  

Запропонована організація служби внутрішнього контролю в 

медичних установах повинна функціонувати на основі створеного 

Положення про організацію внутрішнього контролю у медичних 

установах. Дане Положення повинно включати такі елементи: терміни 

проведення перевірки, мета та завдання та функції служби внутрішнього 

контролю, суб‘єкти, які мають право здійснюють внутрішній контроль, 

права та обов‘язки працівників служби внутрішнього контролю. 

Положення про організацію внутрішнього контролю у медичних 

установах повинно сприяти до врегулювання порушень та 

забезпечуватиме раціональне використанню бюджетних коштів. 

Здійснюючи перевірку фінансово-господарської діяльності медичної 

установи потрібно розпочинати з аналізу  формування кошторису доходів 

і видатків, внесення змін у процесі виконання. Проводячи аналіз  

кошторису доходів і видатків бюджетних коштів можна визначити 

ризикові фінансово-господарські операції та ризики фінансових порушень 

за певним напрямом. 

Здійснення контролю за виконанням кошторисів видатків, а також 

складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, 

яка є самостійною службою та має свою структуру.  

Існують дві організаційні форми обліку в бюджетних установах: 

бухгалтерії при окремих установах і централізовані бухгалтерії. 
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Самостійні бухгалтерії мають великі установи: вищі навчальні заклади, 

науково-дослідні інститути, лікарні тощо [1, с. 4]. 

За твердженням О. В. Заячківської, для покращення якості наданих 

послуг, та підвищенню ефективності діяльності бюджетних медичних 

закладів доцільно проводити в медичних установах перевірку з 

елементами застосування внутрішнього контролю, який призначений для 

удосконалення оперативного обліку, забезпечення достовірності 

документів, що виписуються, збереження цінностей і підвищення дієвості 

здійснюваних заходів, а також для забезпечення цільового й 

результативного використання бюджетних коштів. А також пропонує 

організувати незалежну служби внутрішнього контролю у структурі 

медичного закладу [2, с. 12].  

В. Ф. Максімова вважає, що для удосконалення обліку та контролю в 

бюджетних установах доцільно провести дослідження запитів і потреб 

системи управління, із застосуванням максимального використання 

можливостей засобів комп‘ютерної техніки. Переваги даних напрямів 

досліджень полягатимуть в досягненні покращення організації праці 

облікових працівників, а також у підвищенні ефективності діяльності 

медичних установа на основі поліпшення рівня управління процесами 

надання послуг [3, с. 12]. 

Сьогодні Україна співпрацює з міжнародними організаціями, 

фінансовими установами, взаємодіє з фондовими, валютними, 

інвестиційними ринками, тому постає потреба у відкритості та прозорості 

інформації з питань контролю та бухгалтерського обліку в контексті 

найважливіших економічних питань, а зокрема удосконалення контролю 

доходів і видатків в медичних установах. 

Отже, для нормальної діяльності бюджетних медичних закладів 

доцільно впроваджувати механізм реалізації зовнішнього контролю 

доходів і видатків бюджетних медичних закладів, а також проведення 

контролю повинно бути всебічним та базуватися на чіткій організаційній 

основі, бути систематичним та результативним. 
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АНАЛІЗ ПРИЧИН ПЕРМАНЕНТНОЇ КРИЗИ ВІТЧИЗНЯНОГО 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 

Вже те, що аграрний сектор впродовж більш ніж чверті століття не 

може досягти хоч би тих показників, які він мав у минулому, засвідчує 

його перманентний кризового стан. Зокрема, якщо в 1990 році вартість 

виробленої валової продукції сільського господарства в Україні становила 

282774, 2 млн. грн., то за 2015-2016 роки  рік цей показник становив лише 

87,5  відсотків від указаної суми, причому її структура стала ще більш 

нераціональною через незбалансований приріст виробництва 

рослинницької продукції в основному під впливом тимчасової 

кон‘юнктури на зарубіжних ринках на окремі культури й стагнації в 

тваринництві. А загалом витоки цієї перманентної кризи аграрного 

сектору сягають 30-х років ХХ ст.  

Адже не можна заперечити, що за адміністративно-командної системи 

проблема неефективності аграрного сектору була гострою, не дивлячись 

на оптимістичні реляції про перевиконання соціалістичних зобов‘язань 

щодо виробництва тих чи інших видів продукції, а іншого шляху, як 

розвиток, для її вирішення не було.  Проте безальтернативність інших, 

ніж соціалістичний спосіб господарювання, вкупі з етатизмом держави, 

коли  команди з центру, хай навіть абсурдні, як приміром, щодо 

повсюдного вирощування ‘‘королеви полів‘‘ – кукурудзи на зерно при 

відсутності сортів, які могли визрівати в усіх кліматичних поясах – в 

період волюнтаризму, або під кінець епохи застою (80-90 роки ХХ ст.), 

замість наближення відгодівлі ВРХ до кормовиробництва, вона 

концентрувалася в міжгосподарських підприємствах, зумовлюючи 

зростання обсягів та віддалі перевезень кормів, і на додачу – будівництва 

башт, у яких силос ставав непридатним для годівлі тварин, чи бездумного 

осушення заболочених територій тощо, лише поглинала фінансові 
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ресурси, які за продуманого механізму стимулювання розвитку аграрного 

сектору могли вивести його принаймні в Україні на рівень країн-світових 

лідерів. На жаль, цього не сталося й аграрний сектор поринув у тривалу 

стагнацію, а потім і затяжну кризу, яка триває донині.  

Не дивлячись на те, що для аграрного сектору стали виділятися 

астрономічні на той час суми: за період 1961-1990 років капітальні 

вкладення становили 895,9 млрд. крб., що рівнозначне 4,8 млрд. дол. 

США в розрахунку на рік, якщо виходити з тодішнього офіційного курсу 

цих валют.  

Проте в кінці ХХ ст. в аграрному секторі практично повторилася 

ситуація, яка склалася в 40-х роках у СРСР, коли після стрімкого 

нарощування виробництва валової продукції сільського господарства із 

32,9 млрд. крб. до 71,9 млрд. крб. у  період НЕПу, відбувся її спад 

унаслідок колективізації  до 60 млрд. крб. (на 16,4%) у середньому за 

1931-1935 роки. Тільки з більшою амплітудою показників, адже в Україні 

за 1991-2000 роки виробництво валової продукції сільського господарства 

зменшилося з 282774,2 млн. грн. до 151022,2 млн. грн., тобто на 46,4 

відсотка.  

Певною мірою це сталося внаслідок підміни справжнього 

реформування квазіринковими муляжами, коли тільки змінювалися 

вивіски на конторах колгоспів і радгоспів, а сутність економічних 

взаємовідносин усередині них ще довгий час залишалася непорушною. 

Тому й в аграрному секторі  ‘‘сформувати ефективного власника, 

орієнтованого на капіталізацію прибутків і економічне зростання не 

вдалося через відсутність досвіду як у держави (щодо регуляторної 

політики та політики структурних реформ), так і бізнесу (щодо 

використання договірних відносин між суб‘єктами ринку) [1, с. 5]. Відтак 

весь потенціал від позитивного імпульсу, яким є виважене реформування 

та породжене ним прагнення до розвитку виробництва, в більшості 

громадян поступово згасав. Тим більше, що в багатьох випадках ті, хто 

мав би такий імпульс трансформувати в ефективні дії ініціативних 

індивідуумів у цьому напрямі або самі не могли позбутися застарілих 

уявлень про шляхи його здійснення, успадкованих від адміністративно-

командної системи господарювання, або ж їм на зміну прийшли 

непрофесіонали, нерідко й профани-демагоги, котрі не тільки спричинили 

згасання цього імпульсу, але навіть дискредитували саму ідею 

реформування щодо пошуку ефективних власників. І, на жаль, це стало 

масовим явищем.  

Правомірність такого висновку підтверджує те, що лише в окремих 

випадках колишні керівники зуміли ‘‘вписатися‘‘ в ринкові умови 
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господарювання й їхні господарства, попри реформування, на яке 

більшість із тих, хто цього не зумів досягти, списують здебільшого власну 

недолугість, зуміли витримати шквал підміни грошової форми 

розрахунків суцільною бартеризацією, яка викривила фінансові 

взаємовідносини в Україні й спричинилася до розвалу тих 

сільськогосподарських підприємств, де їхній управлінський апарат 

виявився нездатним опанувати ситуацію. Згодом такі менеджери 

здебільшого змушені були взагалі відійти від сільськогосподарської 

діяльності через самоліквідацію очолюваних ними  підприємств.  

Водночас ‘‘нагорі‘‘ не виявилося компетентних і рішучих лідерів, які 

змогли би вжити активних заходів до якнайшвидшого усунення двоякого 

стану в аграрному секторі й невизначеності щодо шляхів його розвитку, 

зрештою й економіки загалом. Тому довший час тривала непевність і на 

додачу до традиційних дрібних ‘‘несунів‘‘, яких породила система, що 

ґрунтувалася на нічийній власності, долучилися більш потужні, які 

врешті-решт її розтягли, практично знищивши створювану десятиліттями 

матеріально-технічну базу не тільки аграрного сектору, але й усього 

агропромислового комплексу.  

Хоча необхідність реформування економічних взаємовідносин в 

аграрному секторі, як і  державі загалом, була очевидною давно. Проте 

навіть тоді, коли ця проблема зі здобуттям Україною незалежності 

постала з особливою гостротою, дорогоцінний час було згаяно й лише в 

1998 році, коли це далі відкладати  було неможливо, позаяк виявилося, що 

наявні на той час  колективні сільськогосподарські підприємства, як 

висловився відомий фінансист М. Крупка, ‘‘активно проїдають бюджет‘‘, 

адже тільки їхня заборгованість перед Пенсійним фондом досягла 13 

млрд. грн, з приводу чого в засобах масової інформації навіть став 

фігурувати вираз ‘‘субсидіювання феодалізму‘‘[2, с. 151],  наважилися на 

більш рішучі кроки. А до того, замість фінансової підтримки реального 

виробника, держава намагалася за всяку ціну зберегти в аграрному секторі 

колгоспно-радгоспний устрій, лише імітуючи прагнення змінити його на 

відповідний ринковій економіці, що й стало причиною згадуваної кризи 

вже в наш час. 
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АУДИТ МЕХАНІЗМУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З 

БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ 
 

Велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового 

законодавства, великий податковий тиск на підприємства, необхідність 

різного відображення однієї і тієї ж операції в бухгалтерському і 

податковому обліку, що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, 

збільшують властивий ризик підприємства. А з урахуванням великих 

штрафів, які накладаються на підприємства за порушення податкового 

законодавства, та пені, що стягується за прострочення платежів, 

аудиторський ризик збільшується, тому аудит розрахунків із бюджетом є 

одним із найтрудомісткіших, найскладніших і найвідповідальніших в 

аудиторській практиці. [1] 

Необхідність здійснення аудиту розрахунків за податками та 

платежами  обумовлена низкою причин: [1. с.53] 

1)  постійна зміна  законодавства з питань бухгалтерського обліку 

розрахунків за податками та платежами (неоднозначність трактування 

його норм викликають проблеми при нарахуванні та сплаті податків, що 

зумовлює попит на аудиторські послуги з перевірки правильності 

розрахунків за податками та платежами); 

2)  правильність обчислення сум податків залежить від компетенції, 

досвіду та професіоналізму бухгалтерів, щодо рівня  якого керівники 

підприємств не завжди обізнані; 

3)   суб'єкт господарювання в більшості випадків намагається 

мінімізувати розмір податків, що тягне за собою усвідомлену керівниками 

загрозу накладання штрафних санкцій, а в деяких  випадках - 
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адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків. 

Ще до початку роботи аудитору з метою зниження свого 

підприємницького ризику необхідно обумовити всі питання перевірки цих 

розрахунків із клієнтом і відобразити їх у договорі, в загальному плані та 

програмі.  

Податковий аудит передбачає декілька етапів його проведення: 

попередня оцінка існуючої системи оподаткування 

господарюючого суб'єкта; планування  аудиту оподаткування;  перевірка 

та підтвердження  правильності нарахування та сплати господарюючого 

об'єкта  податків і зборів у бюджет та позабюджетні фонди; узагальнення 

результатів перевірки, складання аудиторського звіту чи іншого 

підсумкового документа.[3, с.126].  

Аудит перевірки розрахунків за податками досліджувався та 

розглядався багатьма вченими, тому в загальному  можна виділити 

наступні стадії аудиту:[2] 

1. Організаційна - вивчення завдань податків та платежів, надання  

згоди на проведення аудиту, укладання договору, визначення завдань 

аудиту. 

2. Підготовча - складання плану та програми аудиторської перевірки 

розрахунків за податками та платежами, визначення суб'єктів такої 

перевірки та відповідальних осіб, розподіл повноважень та обов'язків між 

аудиторами. 

3. Методична - на цій стадії здійснюється безпосередньо перевірка 

розрахунків за податками та платежами. 

4. Результативна - складання аудиторського висновку, подання його 

зацікавленим користувачам. 

Процес здійснення внутрішнього контролю за нарахуванням та 

сплатою податків може охоплювати наступний перелік питань: 

- достовірність реєстрації підприємства як платника за належними 

видами податків, враховуючи особливості його діяльності; 

- дотримання вимог щодо відображення записів у первинному, 

аналітичному та синтетичному обліку операцій за розрахунками з 

бюджетом за податками; 

- правильність обчислення бази (об'єкта) оподаткування за видами 

податків; 

- обґрунтованість застосовуваних ставок податків; 

- правомірність використання пільг за податками, застосування 

особливих режимів; 

- своєчасність і повнота перерахування податкових зобов'язань;  
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- правильність складання і дотримання термінів подання податкової 

звітності;  

- реальність відображення залишків заборгованості в розрахунках з 

бюджетом за показниками фінансової звітності підприємства. 

Оптимізація розрахунків із бюджетом означає прийняття 

найефективнішого управлінського рішення з альтернативних. Зокрема, це 

стосується обрання режиму оподаткування, використання податкових 

пільг, уникнення штрафних санкцій, зміни характеру господарських 

операцій тощо. Важливою умовою оптимізації є отримання фінансових 

або інших переваг від господарської діяльності, а також підвищення 

ефективності функціонування підприємства. Поряд із оптимізацією варто 

здійснювати контроль виконання управлінських рішень, в результаті 

якого можуть формуватися пропозиції щодо зміни податкової політики 

підприємства в майбутньому. [3, с. 35].  

Отже, податки в сільському господарстві є особливим об‘єктом обліку, 

тому в межах загальних підходів до проведення аудиторської перевірки 

виявлено необхідність розробки методичних рекомендацій щодо 

проведення аудиторської перевірки обліку та відображення у звітності 

розрахунків за податками на підприємствах, які займаються 

виробництвом сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, внутрішній контроль та аудит в системі управління 

оподаткуванням виступає дієвим засобом як формування ефективної 

податкової політики підприємства так і попередження можливих 

порушень податкового законодавства. Своєчасний та надійний 

внутрішній контроль розрахунків з бюджетом за податками сприятиме 

уникненню штрафних санкцій, підвищуватиме рівень економічної безпеки 

підприємства в цілому. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Аудит оподаткування підприємств: нав. посіб. За заг. ред. О.А. 

Петрик. К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. – 352 с. 

2. Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник. К.: Вища школа, 2005.– 537 с. 

3. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: 

навчальний посібник. Київ: «Каравелла», 2003. - 432 с. URL: 

http://buklib.net/books/29283/ 

 

 

 

 



Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

 

14-15 березня 2018 Сторінка 450 

 

УДК 332.146 

Чешук В. О., 

аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, м. Луцьк 

 

МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ У 2017 РОЦІ 

 

На глобальному рівні будівництво України відстає від інших країн 

світу через мінімальний рівень фінансових та організаційних перетворень. 

Будівництво, як вид економічної діяльності, призначене для створення та 

відновлення основних засобів всіх учасників економічного процесу, 

зокрема бюджетних, комерційних організацій, юридичних та фізичних 

осіб. Основним джерелом інвестицій для розвитку будівельних 

підприємств виступає населення країни. Мільйони українців прагнуть до 

покращення житлових умов, тому купують житло на первинному ринку та 

вкладають кошти в інноваційні будівельні проекти. 

 

 
 

Рис. Взаємозв‘язок будівництва з іншими видами економічної діяльності в 

Україні 

Джерело: складено автором з використанням [2] 
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вийшло на новий рівень. В будівельному секторі України проводяться 

кардинальні реформи спрямовані на впорядкування всіх процесів 

будівництва, забезпечення їх доступності та створення належних умов 

роботи для усіх суб‘єктів господарювання. Державна архітектурно-

будівельна інспекція України визначила нові підходи у адміністрування 

дозвільних та погоджувальних процедур, максимально скорочено строки 

отримання документів на будівництво, посилилась співпраця з усіма 

учасниками ринку. 

За останні роки молода та незалежна Україна отримала потужний 

поштовх до розвитку будівництва. По всій території України активно 

будуються будівлі та споруди. Рік 2017 став рекордним у будівництві 

багатоповерхівок та будівель і споруд соціальної інфраструктури. Згідно з 

останніми дослідженнями будівництво в Україні зросло на 24% у 

порівнянні з попередніми роками.  

Передовим у будівництві соціальної інфраструктури визнано місто 

Дніпро та Дніпропетровська область. За 2017 рік було відкрито нові 

садочки, амбулаторії, педіатричний комплекс та споруди іншого 

призначення. Взята велика кількість дозвільної документації на 

будівництво у наступних роках. Будівництво розвивається не тільки в 

центрі, а й по всій території України. 

Прийнятий Верховною радою закон має багатовекторну дію, перш за 

все він спрямований на докорінну зміну дозвільної системи у будівництві 

та спрямування її до європейських стандартів. З 10 червня 2017 року 

будівельні підприємства почали працювати за новими правилами та 

стандартами, відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної 

діяльності». Виходячи з закону скасовано категорії складності, але 

залишаються три класи наслідків, незначний, середній та значний. Щодо 

об‘єктів з незначним класом наслідків то встановлено, що вони 

будуватимуться на підставі повідомлення, а середнього та значного на 

підставі отримання дозволу та після проходження будівельної експертизи. 

А отже такі нововведення сприяють ліквідації маніпуляцій з 

декларативним принципом, адже недобросовісні забудовники 

використовували цей підхід для отримання незаконних прибутків та 

будівництво здійснювалося зі значними порушеннями. Інвестори 

отримали надійний захист від будівельних аферистів, а органи 

державного архітектурно-будівельного контролю мають дієві механізми 

для виявлення та ліквідації незаконних забудов на початковому етапі 

виконання будівельних робіт [2]. 

Виконання масштабних будівельних проектів є важливим для 
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будівельної галузі, адже тисячі людей отримають достойну професійну 

роботу, це і земляні будівельні роботи, влаштування котлованів, 

видобуток сировини, виробництво і збут армованих та бетонних 

конструкцій, розвиток транспортної мережі та портів, будівництво барж. 

В 2017 році розпочато 790 інвестиційних програм в усіх регіонах України. 

Здано в експлуатацію 399 об‘єктів нового будівництва та реконструкції 

соціальної сфери, здійснювалося відновлення дорожньої інфраструктури, 

проведені роботи з термомодернізації.  

Наближення вітчизняних будівельних стандартів до рівня 

Європейських сприяє виконанню будівельних робіт з нового будівництва 

та реконструкції за новими, передовими технологіями з метою 

розширення виробничих потужностей. Академії будівництва України, 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Будівельна палата 

України та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства та інші будівельні організації посилили 

роботу з регіонами України, активно надавали консультації та експертні 

допомоги для будівництва споруд соціального, житлового та 

промислового призначення. 

У 2017 році проведені заключні роботи з будівництва захисного 

комплексу споруд Чорнобильської АЕС, будівництво якої тривало 7 років. 

Уряд запровадив значну кількість соціальних програм з будівництва 

об‘єктів інфраструктури.  
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На сьогодні не зважаючи на економічні процеси, що відбуваються в 

економіці нашої країни, діяльність спрямовану на підвищення її рівня до 

показників європейських країн, головною винагородою, яку отримують 

працівники за виконану роботу, залишається  заробітна плата. 

Відповідно до національних стандартів методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати ( у 

грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її 

розкриття у фінансовій звітності визначається П(С)БО 26 «Виплати 

працівникам» [1]. 

Розрахунки з працівниками за міжнародними стандартами 

регулюється МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам», за цим стандартом 

виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб‘єкт 

господарювання в обмін на послуги, надані працівниками [2]. 

Здійснивши порівняльний аналіз слід відмітити, що поряд з подібними 

характеристиками, міжнародні і національні положення мають ряд 

розбіжностей. Національний стандарт П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 

дещо дублює МСБО (IAS) 19. Проте, український варіант обліку 

відрізняється аналітичністю, ясністю викладу, забезпечує тотожність 

аналітичного обліку з даними синтетичного, інформація представлена у 

більш стислому вигляді, що дозволяє скоротити час на вивчення 

стандарту, але це не завжди полегшує роботу бухгалтера, адже все, що не 

описано в даному стандарті можна тлумачити по-різному, що може в 

подальшому призвести до неоднозначності обліку та виникнення 

помилок.  

В своїх дослідженнях Н.В. Овсюк зазначає, що за змістом МСБО (IAS) 

19 «Виплати працівникам» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам» хоча і не 

суттєво, проте дещо відрізняються [3]. Це зумовлено національними 

особливостями та не однократними спробами наблизити норми МСФЗ 

(IFRS;IAS) до вітчизняного законодавства. 

Також МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» на відміну від 
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національного П(С)БО 26 значно ширше розглядає аспекти обліку 

розрахунків за виплатами працівникам, включаючи, окрім заробітної 

плати та премій, компенсації за відсутність працівників, виплати пов‘язані 

з участю працівників у прибутку підприємства та негрошові пільги у 

формі надання житла, автомобілів, безплатних та субсидованих товарів, 

медичного обслуговування. 

Варто відмітити, що ПСБО 26 охоплює у стандарті всі види виплат 

працівникам, проте він надає лише загальні рекомендації стосовно обліку. 

У зв‘язку з цим за основу використовують нормативну базу, як Закон 

України ―Про оплату праці‖, ―Про відпустки‖, Інструкції зі статистики 

заробітної плати та інших. 

МСБО (IAS)1 9 поділяє виплати працівникам на чотири категорії: 1) 

короткострокові виплати; 2) виплати по закінченні трудової діяльності; 3) 

інші довгострокові виплати працівникам; 4) виплати при звільненні [2]. 

Виплати по закінченні трудової діяльності – виплати працівнику 

(окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу 

підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності 

працівника [1]. 

Винагороди по закінченню трудовою діяльності включать: 

- пенсії; 

- інші винагороди по закінченню трудової діяльності (наприклад 

страхування життя або медична страховка для працівників компанії).  

Пенсійні плани поділяються на: 

- пенсійні плани зі встановленими внесками; 

- пенсійні плани зі встановленими виплатами. 

В основі обліку пенсійних планів зі встановленими внесками 

покладено принципи нарахування. 

Програми з визначеним внеском передбачають, що компанія здійснює 

фіксовані внески в окремий фонд і не матиме будь-яких правових чи 

конструктивних зобов‘язань щодо сплати додаткових внесків, якщо фонд 

не матиме достатніх коштів для виплати винагороди працівникам. При 

цьому, розрахунок актуарних припущень щодо програм з визначеним 

внеском на підприємстві не проводиться, оскільки не виникатиме ні 

актуарних прибутків, ні актуарних збитків. Тож не на компанію, а на 

працівника припадає актуарний ризик (виплати можуть бути меншими за 

очікувані) та інвестиційний ризик (інвестованих активів може бути  

недостатньо для забезпечення очікуваних виплат). 

Програми з визначеними виплатами забезпечують гарантований 

працедавцем розмір соціальних виплат, а тому відповідно до  МСБО (IAS) 

19 «Виплати працівникам» на суб‘єкта господарювання припадає 
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актуарний ризик. Якщо актуарний або інвестиційний досвід є гіршим від 

очікуваного, зобов‘язання суб‘єкта господарювання можуть 

збільшуватися. Для оцінки суми, необхідної для відрахування в фонд 

компанії користуються послугами актуаріїв [4]. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що такі 

зміни на наш погляд, дозволять гармонізувати вітчизняний спосіб ведення 

обліку з міжнародним, що полегшить подальшу міжнародну співпрацю 

України з іншими країнами та забезпечить прозорість фінансової 

інформації. 
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