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РОЗДІЛ 1 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 

У КОЛЕКТИВІ  

ТА РОЛЬ КЕРІВНИКА У ЇХ ВИРІШЕННІ 

Балюк Анастасія 

Горохівський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник: викладач, спеціаліст вищої категорії 

Олейник І.В. 

 
Анотація: У статі розглянуто рекомендацій щодо попередження 

конфлікту у колективі, а також визначення ролі керівника у вирішенні 

конфліктних ситуацій.  

Ключові слова: конфлікт, деструкція, опонент, ситуація, 
характер, медіаторство, арбітр, посередник. 

Постановка проблеми: У кожної людини в житті є свої 

цілі, пов'язані з різними областями життєдіяльності. Кожен 

прагне досягти чогось свого або пробує що-небудь робити по-

своєму. Але часто люди, пов'язані узами спільної ділової 

активності стикаються у своїх інтересах і тоді відбувається 

конфлікт, він дезорганізує людей, переводить їх у стан, коли їм 

починають керувати емоції, а не розум. Спогади про конфлікти 

як правило викликають неприємні асоціації: загрози, ворожість, 

нерозуміння, спроби, деколи безнадійні, довести свою правоту, 

образи. У результаті склалася думка, що конфлікт — завжди 

явище негативне, небажане для кожного з нас , а особливо для 

керівників та менеджерів, оскільки їм доводиться стикатися з 

конфліктами частіше за інші.  

Проблему конфлікту досліджують українські психологи, 

вчені. Чимало уваги вивченню конфліктних ситуацій та їх 

подоланню приділяють Н.Грішина, О.Донченко, В.Воронкова, 

А.Ішмуратов, М.Пірен, Т.Титаренко, Н.Чепелєва. Зокрема, 

практичне дослідження сутності та природи 

внутрішньоособистісних конфліктів зроблено в роботах 
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Л.Бурлачука, Н.Максимової, Л.Орбан-Лембрик. Однак 

зазначимо, що майже не існує праць, де б висвітлювався чітко 

збалансований і комплексний підхід до вирішення конфліктних 

ситуацій, особливо через їх різноманітність та 

непередбачуваність. Для більшості як працівників так і 

керівників мрія про гармонійну атмосферу в трудовому 

колективі так і залишається мрією, а вирішення конфліктних 

ситуацій часто залишається на рівні скарг і взаємних 

звинувачень. Проблема, знаходячись в площині компетенції 

керівника, вимагає від менеджера взяти відповідальність за 

продуктивну атмосферу в колективі на себе – адже згідно 

службового становища він має бути зацікавлений в запобіганні 

та оперативному подоланні деструктивних конфліктів.  

Виклад основного матеріалу: Основним джерелом 

конфліктних стосунків, що виникають у колективі, є 

невідповідність переконань і поведінки індивіда моральним 

принципам та очікуванням інших його членів. Вчинки людини, 

що суперечать переконанням, цінностям, нормам, правилам 

поведінки та традиціям колективу часто призводять до 

конфліктів, що носять деструктивний характер. Чим більш 

згуртований колектив, тим гостріше й інтенсивніше 

розвивається протистояння при таких конфліктах. 

Деструктивний конфлікт, особливостями якого є тенденція до 

розширення, загострення, зростання емоційної напруги, 

неприязні й агресії відносно іншої сторони конфлікту, 

погіршення комунікації, використання неприпустимих дій, що 

суперечать моральним нормам та правилам поведінки, 

застосування психологічного або фізичного насилля, є дуже 

небезпечним явищем через свої негативні наслідки. А.Анцупов і 

А.Шипілов визначають наступні наслідки деструктивних 

конфліктів: негативний вплив на психіку їх учасників; 

посилення деструкції в міжособистісних стосунках, що 

породжує почуття ненависті та ворожості; формування 
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негативного образу опонента; можливе переростання існуючого 

конфлікту в більш деструктивні; обмеження або припинення 

комунікації та міжособистісної взаємодії [2, с.81].  

Слід зазначити, що термін «конфлікт» походить від 

латинського слова «conflictus», що у точному перекладі означає 

«зіткнення», а в довільному - «протидія», «протиборство» [3, 

с.81]. Сьогодні виокремлюють різні визначення конфлікту, але 

всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає 

форму розбіжностей, якщо мова йде про взаємодію людей. 

Конфлікти можуть бути прихованими або явними, але в основі 

їх лежить відсутність згоди. Тому визначимо конфлікт як 

відсутність згоди між двома або більше сторонами — особами 

або групами. Відсутність згоди обумовлена наявністю 

різноманітних думок, поглядів, ідей, інтересів, точок зору і т.д. 

У процесі конфліктної взаємодії його учасники отримують 

можливість висловлювати різні думки, виявляти більше 

альтернатив при ухваленні рішення, і саме в цьому полягає 

важливий позитивний сенс конфлікту.  

Виходячи з цього пропонується чимало практичних 

рекомендацій і щодо попередження конфлікту, і стосовно його 

профілактики чи послаблення. При цьому вибір способів і 

методів подолання конфліктів залежить як від об'єктивної 

ситуації, психічного стану опонентів, так і від спрямованості 

конфлікту, тобто чи сприятиме він глибшому розумінню 

проблеми, а отже й розвитку елементів кооперативної взаємодії 

всередині конфлікту, чи, навпаки, призведе до розхитування й 

неузгодженості взаємодії [1,c. 112]. В улагоджуванні конфліктів, 

при управлінні поведінкою персоналу в конфліктних ситуаціях 

вирішальною є роль керівника. Керівник це особа в силу свого 

службового становища зацікавлена в підтримці конфліктів 

функціонально-позитивної спрямованості, і в попередженні та 

найшвидшому подоланні деструктивних конфліктів, що 

наносять своїми негативними наслідками збиток спільній 
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роботі. Керівник наділений повноваженнями, має владу і має 

можливість впливати на своїх підлеглих, на їхню поведінку в 

конкретному конфлікті. На ефективність врегулювання 

конфлікту впливає вибір керівником способу його розв’язання. 

Володіючи владою стосовно підлеглих, керівник може 

реалізувати кожний із типів медіаторства (третейський суддя, 

арбітр, посередник, помічник, спостерігач). Існує два підходи до 

розуміння ролі керівника в урегулюванні конфлікту. Перший 

полягає в тому, що керівникові доцільно орієнтуватися в 

конфлікті на роль посередника, а не арбітра. Другий підхід 

полягає в тому, що керівникові необхідно вміти застосовувати 

всі типи медіаторства. Основними для керівника є ролі арбітра й 

посередника, а додатковими — ролі третейського судді, 

помічника та спостерігача. Реалізація обраного способу включає 

окремі бесіди з опонентами, підготовку до спільного 

обговорення проблеми, спільну роботу з опонентами та 

фіксацію закінчення конфлікту. За згодою опонентів керівник 

може винести проблему на збори колективу чи на нараду 

експертів, залучити до посередництва неформальних лідерів або 

друзів опонентів. Після конфліктний період характеризується 

переживаннями учасників, осмисленням ними своєї поведінки. 

Відбувається корекція самооцінок, домагань, ставлення до 

партнера. Керівникові з метою зняття після конфліктної напруги 

доцільно допомогти опонентам здійснити самокритичний аналіз 

того, що мало місце, щоб не допустити виникнення негативних 

моментів у стосунках, упередженості. Необхідний щирий, 

об’єктивний і конструктивний аналіз конфлікту з визначенням 

перспектив подальшого розвитку взаємодії. Також, важливо 

контролювати поведінку опонентів і коригувати їхні вчинки з 

метою нормалізації відносин. Негативна установка, що 

сформувалася, може зберігатися певний час, і людина буде 

мимоволі відчувати антипатію до свого колишнього опонента, 

мимоволі висловлювати про нього негативні думки і навіть 
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діяти на шкоду йому. Аналіз отриманого досвіду дозволяє 

керівникові осмислити свої дії в конфлікті, оптимізувати 

алгоритм діяльності з урегулювання конфліктів серед підлеглих.  

Висновок: Таким чином, головне завдання керівника 

полягає в тому, щоб уміти регулювати, визначити і «увійти» в 

конфлікт на початковій стадії. Також, зазначимо, що розв'язання 

конфлікту сприяє стабілізації соціальної системи, тому що при 

цьому ліквідуються джерела незадоволення. Сторони конфлікту, 

навчені «гірким досвідом», у майбутньому будуть більше 

налаштованими на співробітництво, ніж до конфлікту. Крім 

цього, розв'язання конфлікту може запобігти виникненню більш 

серйозних конфліктів, що могли б виникнути, якби не було 

цього. Після завершення конфліктів підвищується якість 

індивідуальної діяльності керівників та працівників.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ      

В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
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Науковий керівник: к. е. н., в.о. доцента Марків Г.В. 

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан фінансової системи 

України, існуючі проблеми та запропоновано рекомендації для подальшого її 

вдосконалення у глобалізаційному просторі.. 

Ключові слова: фінансова діяльність, цільові фонди,державний 
бюджет, кредитний ринок, державні фінанси. 
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Постановка проблеми. Основну роль у фінансовій 

діяльності держави, особливо у сфері фіскальної політики й 

формування доходної частини бюджетної системи країни, 

відіграє приватний сектор шляхом перерозподілу частки 

отриманих доходів у вигляді податків та обов'язкових цільових 

платежів. Однак такий стан не дає підстав зменшувати значення 

фінансів державних підприємств. Особливу фінансову ланку 

становлять спеціальні фонди, що мають певне цільове 

призначення та визначену законодавством самостійність. У 

більшості європейських країн такі фонди відокремлені від 

державного бюджету і управляються безпосередньо 

центральними, а в деяких випадках і місцевою владою. 

Характерною рисою централізованих фондів є чітко визначені 

джерела формування і напрями використання коштів. Створення 

таких фондів визначається конкретними потребами, що стоять 

перед державою, тому їх склад та включення до бюджетів є 

різноманітним. 

Виклад основного матеріалу. В Україні до останнього 

часу було визнано за доцільне функціонування цільових фондів 

у межах Державного бюджету України (в межах 

парламентського та спеціального фінансового контролю) за 

мобілізацією, розподілом та використанням коштів, що 

надходять до таких фондів. Ці фонди включаються до 

Спеціального фонду Державного бюджету України і 

передбачають обов'язковий цільовий характер використання 

коштів, визначений законодавством. Переважно кошти, що 

надходять до таких фондів, спрямовані на підтримання 

соціальної політики держави – забезпечення зайнятості 

населення, державного страхування у разі безробіття, у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням, тощо. Перед Україною, як 

сучасною демократичною, соціальною та правовою державою, 

постає проблема розбудови власної фінансової системи. 
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Сформована на сьогодні фінансова системи України може 

розглядатися як підґрунтя для розробки та впровадження більш 

ефективної фінансової системи, яка буде надійною основою 

економіки та забезпечить життя населення на належному рівні. 
Функції фінансової системи нашої держави ще раз 

підтверджують важливість запровадження ефективної 

фінансової системи, яка зможе керувати та забезпечувати 

нормальну діяльність усіх органів та інститутів, а також 

забезпечить здійснення необхідних фінансових процесів та 

операцій. В Україні спостерігається поступове збільшення 

масштабів місцевого господарства, їх зв'язок та залежність від 

великого капіталу, розширення та ускладнення функцій місцевої 

влади, компетенція якої визначається чинним законодавством 

України, зокрема Конституцією України, законами України 

«Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні 

адміністрації» тощо.  
У сфері фінансової діяльності їх компетенцію 

встановлює, в першу чергу, Бюджетний кодекс України та 

періодичні акти про бюджет місцевих органів. Варто зазначити, 

що Україна іде шляхом розвитку фінансової системи та 

економіки. Зважаючи на це, є як плюси, так і мінуси у її 

розвитку. Обсяги ВВП за останні 5 років зросли майже в три 

рази. Зростання зовнішньоторговельного обороту свідчить про 

розширення співпраці між суб’єктами господарювання України 

з іншими країнами, що також є позитивно. Періодом погіршення 

усіх показників став 2008 р. світової фінансової кризи, однак те, 

що показники почали повертатися до норми та змінюватись у 

позитивну сторону свідчить про хороші можливості фінансової 

системи України.  

Державний бюджет – це найбільший централізований 

фонд коштів, що перебуває у розпорядженні уряду, який 

виконує державну політику. За його допомогою уряд 

концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, 
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що перерозподіляється фінансовими методами. Саме у цій ланці 

фінансової системи зосереджуються найбільші доходи та 

найважливіші у політичному та економічному відношенні 

загальнодержавні видатки. У державному бюджеті органічно 

пов'язані основні фінансові інститути – податки, позики й 

видатки. Також, показники діяльності різних сфер та ланок, 

дозволяють зробити наступні висновки. Ринок цінних паперів 

також характеризується тенденцією до зменшення обсягу цінних 

паперів, однак у його складі у 2013 р. найбільшу частку займали 

акції та інвестиційні пайові сертифікати пайових фондів. 

Кредитний ринок характеризувався зростанням кількості 

депозитів та кредитів, а процентна політика банків була 

спрямована на подолання наслідків кризи 2008р. Однією із 

найважливіших ланок фінансової системи є державні фінанси,  

які покликані забезпечити соціальний захист населення та 

надавати необхідні суспільні послуги. 

Висновки і пропозиції. Покращити фінансову систему, 

окрім оптимізації управління державними фінансами, можна 

через використання зарубіжного досвіду. Однак, варто 

зазначити, що нашій країні в питаннях організації фінансової 

системи краще звертатися до досвіду європейських держав, 

адже, незважаючи на досягнення східних країн, наша країна має 

зовсім інший менталітет і досвід країн Європи буде легше 

застосувати у нас. Прикладів є багато, звісно, це не означає, що 

потрібно абсолютно все наслідувати, але окремі моменти 

можуть стати корисними для нашої держави та відкоригувати 

діяльність нашої фінансової системи. 
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ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА 

НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ 

Бобик Оксана 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті наведена порівняльна характеристика П(С)БО 

26 «Виплати працівникам» та МСФЗ 19 «Виплати працівникам». 

Ключові слова: виплати працівникам, оплата праці, заробітна 

плата, міжнародні стандарти, національні стандарти. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку 

України міжнародні економічні відносини та уніфікація 

економічного простору між державами набувають все більшого 

значення. Оскільки вітчизняні суб’єкти господарювання 

прагнуть міжнародної співпраці та кооперації, залучення 

іноземних інвестицій, а також стандартизації виробництва 

відповідно до міжнародного рівня, інформаційне забезпечення 

також має бути налаштоване відповідно до загальноприйнятих 

міжнародних стандартів, що в подальшому забезпечить 

зрозумілість, порівнянність та прозорість усіх фінансових 

показників діяльності підприємств.  

Виклад основного матеріалу. На шляху до міжнародної 

уніфікації ведення бухгалтерського обліку у світі все більшу 

увагу приділяють Міжнародним стандартам фінансової звітності 

(МСФЗ), адже на даний час вони набувають важливого значення 
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на шляху до стабільних міжнародних відносин як між окремими 

підприємствами, так і на міжнародному рівні. 

На шляху до становлення МСФЗ у нашій країні, слід 

чітко дослідити усі аспекти регламентації обліку за 

міжнародними стандартами по кожному об’єкту 

бухгалтерського обліку і, акцентуючи увагу на зобов’язаннях 

підприємств, зумовлених нарахуванням заробітної плати та 

інших виплат працівникам, слід визначити спільні та відмінні 

риси між положеннями (стандартами) ведення бухгалтерського 

обліку в Україні та міжнародними стандартами фінансової 

звітності, які регламентують питання оплати праці. 

Для встановлення ступеня близькості між національними 

та міжнародними стандартами ведення обліку розрахунків з 

оплати праці постає завдання здійснити порівняльний аналіз 

МСБО (IAS) 19 “Виплати працівникам” та П(С)БО 26 “Виплати 

працівникам”, а також обґрунтувати доцільність трансформації 

обліку відповідно до міжнародних норм, розробити подальші 

шляхи гармонізації обліку в частині оплати праці. 

Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку 26 

"Виплати працівникам"   визначає 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. Норми Положення (стандарту) 26 застосовуються 

роботодавцями-підприємствами, організаціями, іншими 

юридичними особами незалежно від форм  власності. 

МСБО 19 «Виплати працівникам» метою цього 

Стандарту є визначення бухгалтерського обліку та розкриття 

інформації про виплати працівникам. Стандарт вимагає від 

суб'єкта господарювання визнавати таке: 

а) зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на 

виплати, які будуть сплачені в майбутньому; 
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б) витрати, якщо суб'єкт господарювання споживає 

економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої 

працівником в обмін на виплати працівникам. 

Порівнюючи національні та міжнародні стандарти, 

потрібно відмітити, що  МСБО 19 “Виплати працівникам” є 

більш змістовним ніж П(С)БО 26 “Виплати працівникам”, має 

кращу структуру та обґрунтування усіх питань, що 

розглядаються (навіть порівнюючи обсяги даних стандартів стає 

зрозумілою широта обґрунтування обліку зобов’язань з виплат 

працівникам за МСБО 19 “Виплати  працівникам” , у порівнянні 

з П(С)БО 26 “Виплати  працівникам”.  Проте, слід відмітити, що 

за своєю логічною структурою дані стандарти є досить 

наближені за своїм змістом, що можна пояснити прагненнями 

зблизити норми національного обліку у відповідність до 

міжнародних (табл.).  

За результатами проведеного аналізу слід відмітити, що 

МСФЗ 19 “Виплати працівникам” та П(С)БО 26 “Виплати 

працівникам”  поряд із подібними характеристиками, мають і 

ряд розбіжностей. Це, насамперед, пов’язано із національними 

особливостями обліку та неоднократними спробами наблизити 

норми МСФЗ до вітчизняного законодавства. 

МСФЗ 19 на відміну від 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. 

Згідно МСБО 19 та П(С)БО 26 програми виплат по 

закінченню трудової діяльності  поділяють на два види: 

 - програми із визначеним внеском; 

 - програми із визначеною виплатою. 
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Таблиця 

Порівняльна характеристика П(С)БО 26 «Виплати 

працівникам» та МСФЗ 19 «Виплати працівникам» 
Критерії МСФЗ (IAS) 19 П(С)БО 26 Відмінності 

Мета Визначення 
бухгалтерського 

обліку та розкриття 
інформації про 

виплати 
працівникам 

Визначає 
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 

МСФЗ (IAS) 19 не 
дає повного 
розкриття 

інформації про 
виплати 

працівникам у 
примітках до 
фінансової 

звітності 

Сфера 
застосування 

Застосовується 
роботодавцем для 
обліку всіх виплат 

працівникам, за 

винятком тих, до 
яких застосовується 

МСФЗ (IAS) 2 
“Платіж на основі 

акцій” 

Застосовується 
роботодавцями – 
підприємствами, 

організаціями, іншими 

юридичними особами 
незалежно від форм 

власності (крім 
бюджетних установ) 

У зв’язку з 
прийняттям в 

Україні П(С)БО 34 
“Платіж на основі 

акцій”, доцільно 
внести поправки в 
П(С)БО 26 щодо 

його дії на виплати 
на основі часток у 

капіталі 

Кількість 
підпунктів 

161 34 У П(С)БО 
інформація 

представлена в 
більш стис-лому 

вигляді 

Склад виплат 
працівників 

Короткострокові 
виплати 

працівникам, 
виплати по 

закінченні трудової 
діяльності, інші 
довгострокові 

виплати 
працівникам, 
виплати при 
звільненні 

Поточні виплати, 
виплати  при 

звільненні, виплати по 
закінченню трудової 

діяльності, виплати 
інструментами 

власного капіталу 
підприємства, інші 

довгострокові виплати 
працівникам 

У П(С)БО виділені 
зобов’язання по 

виплатам 
інструментами 

власного капіталу, 
які визначаються 

відповідно до 
П(С)БО 13 
“Фінансові 

інструменти” 
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Порівнявши облікові механізми розрахунків з оплати 

праці відповідно до національних та міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку можна стверджувати, що на шляху до 

уніфікації обліку вітчизняні нормативні документи з 

бухгалтерського обліку потребують подальшого удосконалення 

та змін. Крім того, визначивши, що для практикуючих 

бухгалтерів основні нормативні акти стосовно обліку не завжди 

є зрозумілими та прозорими, то на наш погляд, аналогічно до 

міжнародних стандартів, українські положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, особливо П(С)БО 26 “Виплати 

працівникам”, слід удосконалити за допомогою наочних 

ситуаційних прикладів бухгалтерського обліку, що допоможе 

краще зрозуміти механізми багатьох облікових операцій, а 

також розтлумачити термінологічний словник положення 

наочно. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, порівнявши 

вимоги до ведення обліку зобов’язань з оплати праці відповідно 

до П(С)БО 26 “Виплати працівникам” та МСБО 19 “Виплати 

працівникам”, логічним є висновок про необхідність 

подальшого зближення даних документів за своїм змістом, а 

також розширення та удосконалення П(С)БО 26 з метою 

практичної зрозумілості та деталізації. Крім того, як на 

теоретичному рівні, так і на практиці, слід переглянути категорії 

виплат працівникам (особливо розмежовані соціальні та 

пенсійні відрахування) та в подальшому змінити політику їх 

розмежування, використати міжнародний досвід у напрямі до 

об’єднання даних виплат в єдину категорію, об’єднавши таким 

чином національну та міжнародну практику ведення обліку. 

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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ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Богославець Іванна 

ДНВЗ “Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника” 

Науковий керівник: к.е.н, викладач Баланюк С.І. 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості казначейського 

обслуговування бюджетних установ. 

Ключові слова: бюджетна установа, казначейське обслуговування, 

кошторис доходів і видатків. 

Постановка проблеми. Практично переписаний 

Парламентом Бюджетний кодекс наділив територіальні громади 

новими правами й повноваженнями. Передусім фінансова 

автономія дозволяє місцевим радам самостійно ухвалювати 

відповідні місцеві бюджети, не чекаючи затвердження 

державного бюджету. 

Виклад основного матеріалу. Сільські і селищні ради 

одноосібно затверджують і виконують відповідні місцеві 

бюджети. Після затвердження розпису місцевих бюджетів та не 

пізніше ніж через місяць після затвердження  бюджету, місцеві 

фінансові органи подають органам Казначейства на паперових 

та електронних носіях рукопис місцевих бюджетів [1]. Водночас 

http://www.minfin.gov.ua/document/92431/МСБО_19.pdf
http://www.minfin.gov.ua/
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Головним розпорядникам доводять витяги із затвердженого 

розпису місцевих бюджетів, які будуть підставою для 

затвердження кошторисів. 

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, 

які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після 

отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають 

органам Казначейства розподіл показників зведених кошторисів, 

розподіл показників зведених планів асигнувань загального 

фонду місцевих бюджетів (виключення складаю надані кредити 

із місцевих бюджетів), розподіл показників зведених планів 

надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, 

розподіл показників зведених планів спеціального фонду 

місцевих бюджетів (за виключенням власних надходжень 

бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення 

показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі на 

паперових та цифрових носіях. 

Відійти від казначейського обслуговування бюджетних 

коштів місцеві бюджети, звісно, можуть, але така самостійність 

тільки на перший погляд буде мати вигляд автономії. Зазвичай 

поза Казначейством можуть накопичуватися тільки кошти 

бюджету розвитку та власні надходження бюджетних установ, 

що утримуються за рахунок місцевого бюджету [2, с. 24]. 

Бюджетна остова при бажанні може відмовитись від 

послуг Казначейства і обслуговування коштів здійснювати в 

державних банках, проте рішення про обслуговування коштів 

бюджету розвитку і власних надходжень бюджетників 

комунальної власності ухвалює місцева рада. А також порядок 

обслуговування цих коштів має ще визначити Кабінет Міністрів. 

Отже, відмова від послуг Казначейства ще не 

опрацьована на належному рівні. Щонайменше, окремим 

бюджетам у такому випадку не уникнути постійної 

кредиторської заборгованості по захищених видатках. Тому на 
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нашу думку бюджетним установам доцільно не поспішати і 

дочекатися появи урядового порядку банківського 

обслуговування бюджетних кошів. 
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ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА 
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Анотація. У статті розглянуто правила оформлення розрахунків із 

застосуванням реєстраторів розрахункових операцій на малих 

підприємствах. 

Ключові слова: малі підприємства, реєстратор розрахункових 

операцій, касова техніка. 

Постановка проблеми. Зміни які відбулися з 1 січня 

2015 р. у сфері застосування реєстратор розрахункових операцій 

(РРО) суттєво розширили сферу свого застосування. Усі 

суб’єкти господарювання, що працюватимуть із РРО, 

зобов’язані подавати до органів фіскальної служби по дротових 

та бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових 

документів і фіскальних звітів чеків, що містяться на 

контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів 

приєднаних до них. 
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Виклад основного матеріалу. Суб’єкти 

господарювання, які здійснюють розрахункові в готівковій та 

безготівковій формі при продажі товарів (наданні послуг) у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані:  

– проводити розрахункові операції на повну суму покупки; 

–видавати особі, яка отримує або повертає товар в 

обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої 

форми на повну суму проведеної операції; 

– застосовувати РРО, що включені до Державного реєстру 

розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку 

їх застосування; 

–забезпечувати цілісність пломб реєстратора  

розрахункових операцій та незмінність його конструкції та 

програмного забезпечення; 

– у разі незастосування РРО проводити розрахунки з 

використанням книги обліку та розрахункової книжки з 

додержанням встановленого порядку їх ведення; 

– забезпечувати зберігання використаних книг обліку 

розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом 

трьох років після їх закінчення; 

– подавати до органів доходів і зборів звітність, пов’язану 

із застосуванням РРО та розрахункових книжок, пізніше 15 

числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не 

передбачено подання інформації по дротових та бездротових 

каналах зв’язку [1].  

Без касового апарату дозволено провадити діяльність 

фізичним особам-підприємцям, які належать до груп платників 

єдиного податку, що не застосовують РРО. Тож обов’язково 

застосовувати РРО поширюється і на підприємців ІІ та ІІІ груп 

(фізособи) спрощеної системи, крім тих які здійснюють 

діяльність на ринках та продаж товарів дрібно роздрібної мережі 

через засоби пересувної мережі. 
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З 01.01.2015 р. при продажу товарів у системі 

електронної торгівлі (комерційної) більше неможна працювати 

без РРО [2, с. 47]. 

Для платників єдиного податку ІІ та ІІІ груп, які не 

пізніше 30.06.2015 р. почнуть застосовувати РРО, працюватиме 

звільнення від перевірок правильності застосування порядку 

використання РРО і діятиме до 01.01.2017 р. 

Отже, запровадження такого звітування надасть 

можливість забезпечити контроль за використанням та 

отриманням виручки та упередить порушення, оскільки без 

такого звітування підприємству. 
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Анотація. Дана стаття присвячена аналізу обліку основних засобів 

за національними та міжнародними стандартами. 

Ключові слова: основні засоби, міжнародні стандарти, національні 

стандарти 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна досить активно 

рухається в напрямку прийняття Міжнародних стандартів 
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фінансової звітності (МСФЗ). Успішне впровадження МСФЗ у 

вітчизняну облікову практику, перш за все,  вимагає з’ясування 

відмінностей в обліку за міжнародними та національними 

стандартами. Важливим елементом, що забезпечує ефективне 

функціонування діяльності будь-якого підприємства в будь-якій 

державі є основні засоби. Вони є основною складовою балансу і 

значно впливають на фінансовий результат діяльності 

підприємства, тому правильність ведення їх обліку та 

врахування міжнародного досвіду є необхідним. 

Виклад основного матеріалу. У Міжнародних 

стандартах бухгалтерського обліку і звітності питання обліку 

основних засобів розглядаються в МСБО 16 «Основні засоби», 

метою якого є визначення підходу до обліку основних засобів 

для забезпечення зрозумілості інформації про інвестиції 

суб’єкта господарювання в його основні засоби та зміни в цих 

інвестиціях. Методологічні засади формування облікової 

інформації про основні засоби, а також розкриття інформації 

про них у фінансовій звітності встановлені П(С)БО 7 «Основні 

засоби». 

Загальні правила обліку основних засобів за 

міжнародними та національними стандартами дуже схожі, проте 

водночас між ними існують певні відмінності, які слід 

ураховувати у процесі організації бухгалтерського обліку за 

МСБО. Аналізуючи міжнародні та національні стандарти щодо 

обліку основних засобів, спостерігаються відмінності у 

формуванні первісної вартості основних засобів, що виникають 

внаслідок різних подій (табл. 1)[1]. 

Досить важливим напрямком обліку основних засобів є 

процес їх переоцінки, в якому міжнародні та національні 

стандарти не містять суттєвих відмінностей, проте в П(С)БО 7 

зазначено межу (більше 10%), при якій необхідно проводити 

переоцінку. 
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Таблиця 1 

Формування первісної вартості основних засобів за                  

МСБО 16 та П(С)БО 7 
Напрямок МСБО 16 П(С)БО 7 

Придбання в 

кредит 

У разі якщо об’єкт надходить за 

допомогою залучення кредитів, то облік 

витрат на виплату відсотків здійснює-ться 

відповідно до МСБО 23 «Витрати на 

позики», залеж-но від того, чи є цей 

об’єкт кваліфікованим активом, а також 

від умов і обставин сплати  відсотків. 

Витрати на виплату відсотків за 

кредит не включаються до 

первісної вартості об’єкта. 

Обмін або                 

не грошові 

операції 

 

Собівартість такого об’єкта основних 

засобів оцінюється за справедливою 

вартістю, якщо операція обміну має 

комерційну сутність та спра-ведливу 

вартість отриманого активу або відданого 

активу можна достовірно оцінити. Якщо 

придбаний об’єкт не оцінюється за 

справедливою  вартістю, його 

собівартість оцінюють за балансовою  

вартістю відданого активу. 

Справедлива вартість на дату 

отри-мання (при обміні на 

неподібний об’єкт). Залишкова 

ва-ртість переданого основного 

засобу (при обміні на подібний 

об’єкт), але якщо вона вища за 

справедливу вартість отриманого 

об’єкту, визнається справедлива, 

а різ-ниця відноситься до витрат 

звітного періоду 

За рахунок 

грантів 

 

Балансова вартість об’єкта основних 

засобів може бути зменшена на суму 

отриманих державних грантів (п.28), 

якщо таке фінансування було пов’язане з 

придбанням саме цього об’єкта. Облік 

отриму-ваних грантів регулюється МСБО 

20 «Облік державних грантів і розкриття 

інфор-мації про державну допомогу». 

Метод зменшення вартості активів не 

називається МСБО 20 як єдиний, а вису-

вається лише як альтерна-тивний методу 

визнання грантів у доходах. 

При первісному визнанні 

придба-них за рахунок урядових 

грантів (коштів цільового 

фінансування) об’-єктів вартість 

цих активів на суму отриманих 

коштів зменшувати не 

дозволяється. 

За рахунок 

пайових 

інструментів 

Якщо за отримані активи ком-панія 

розраховується пайовими інструментами, 

в обліку така операція відображається за 

дебетом рахунка відповідних активів і за 

кредитом рахунка акціонерного капі-талу; 

якщо ж грошовими коштами – 

дебетується  також  рахунок  відповідних 

активів, але кредитується у такому разі 

рахунок зобов’язань. 

Методики обліку будь-яких 

операцій, в яких брали б участь 

пайові інструменти або їх  

вартість, у національному обліку 

не опрацьовано. Розрахунки з 

використанням пайових 

інструментів (або вартості таких) 

розглядаються тільки у контексті 

виплат працівникам 

Як внесок до 

статутного 

капіталу 

Не передбачено Погоджена засновниками 

(учасниками) підприємства 

справедлива вартість об’єктів 

основних засобів 
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Міжнародними стандартами така межа також передбачена, 

проте вона визначена як така, що «суттєво відрізняється» від 

балансової вартості [2]. Порівнюючи міжнародні та національні 

стандарти все ж можна простежити деякі розбіжності при 

обліку переоцінки основних засобів, що представлені в табл. 2 

Таблиця 2 

Відображення в обліку переоцінки основних засобів 
МСБО 16 П(С)БО 7 

Стандарт дає підприємству право 

обирати для відображення в обліку 

одну з двох моделей оцінки основних 

засобів після визнання: модель 

собівартості або модель переоцінки. 

Підприємство може переоцінювати 

об’єкт основних засобів, тобто 

стандартом передбачено тільки 

одну модель. 

Передбачено два методи перерахунку 
суми зносу: 

а) сума накопиченого зносу 

перераховується пропорційно до 

зміни валової вартості активу; 

б) сума зносу  виключається   з   

валової  вартості активу. 

Другий метод відсутній: 
передбачено використовувати 

лише перший (пропорційний) 

метод коригування накопиченого 

зносу. 

Вказана норма є суто  податковою,  і,  

звичайно,  не застосовується. 

З прийняттям Подат-кового 

кодексу України внесено зміни до 

П(С)БО 7, зокрема, дозволено 

застосовува-ти «індексацію» 

вартос-ті основних засобів залежно 

від офіційного рівня інфляції. 

 

Національні і міжнародні стандарти містять деякі 

відмінності і у методиці нарахування амортизації [3]. Методами 

нарахування амортизації у П(С)БО і у МСБО є прямолінійний та 

виробничий. Проте П(С)БО передбачено ще три методи: 

зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 

залишкової вартості, кумулятивний, а МСБО включає в себе 

метод зменшення залишку. Міжнародні стандарти не містять 

вичерпного переліку методів амортизації основних засобів, 
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проте в них зазначено, що головне те,щоб використовуваний 

метод відображав схему за якої підприємство споживає 

економічну вигоду, отриману від активу [4]. Тому, обліковуючи 

основні засоби, що продовжують приносити економічні вигоди, 

з нульовою залишковою вартістю, українські підприємства 

відповідно до міжнародних стандартів роблять суттєву помилку 

у веденні обліку основних засобів. В такому випадку 

підприємству слід змінити метод амортизації або строк 

корисного використання основного засобу. 

Відповідно до П(С)БО 7 вартість землі не амортизується, 

тоді як МСБО 16 містить положення про те, що «у деяких 

випадках сама земля може мати обмежений термін корисної 

експлуатації, тоді її амортизують методом, який відображає 

вигоди, що мають бути отримані від неї» [1]. З метою 

покращення обліку основних засобів доцільним є внесення змін 

у П(С)БО 7 у питанні методики нарахування амортизації землі. 

Висновки і пропозиції: Таким чином, детально 

вивчивши положення, які містяться у МСБО 16 та П(С)БО 7 на 

підставі порівняльної характеристики, можна спостерігати ряд 

спільних рис.  Проте між цими нормативними документами є і 

суттєві відмінності, оскільки міжнародні стандарти не 

враховують національні особливості ведення бухгалтерського 

обліку. 

Для адаптації національної системи бухгалтерського 

обліку відповідно до вимог міжнародної практики, в П(С)БО 7 

необхідно внести деякі  зміни і доповнення, що дозволить 

подолати певні неузгодженості в обліку основних засобів і 

сприятиме підвищенню достовірності, прозорості та 

зрозумілості облікової інформації для іноземних користувачів. 
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Анотація. У статті встановлено економічну сутність гудвілу як 

нематеріального активу. Рекомендовано розширити порядок обліку гудвілу – 

відображати позитивний та негативний гудвіл. 

Ключові слова: гудвіл, бедвіл, підприємство. нематеріальний актив, 

бухгалтерський облік. 

Постановка проблеми. Серед нематеріальних активів 

окремим об'єктом стоїть гудвіл. Підприємство отримує 

прибуток за рахунок матеріальних і нематеріальних активів, 

поставлених на бухгалтерський облік. Але існує ще й третє 

джерело прибутку – не поставлені на бухгалтерський облік 

результати творчої діяльності людини, що утворюють так 

званий гудвіл.  

Виклад основного матеріалу. Ще донедавна вартість 

нематеріальних активів складала незначну частку у вартості всіх 

активів. Зазвичай цей показник проявляється у зростанні 

кількості угод з придбання та злиття фірм, коли ціна угоди за 
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рахунок позитивного іміджу чи достатнього рівня людського 

капіталу виявляється на 1-5 % вище вартості чистих активів. Цю 

різницю відображають в балансі покупця як «гудвіл», що 

свідчить про набуті економічні вигоди, не відображені в обліку 

придбаного підприємства та втілені у нематеріальних чинниках 

формування ринкової вартості останнього. 

У вітчизняній практиці термін «гудвіл» використовують 

під час купівлі- продажу підприємств. Виділяють позитивний і 

негативний гудвіл. Позитивний гудвіл є ціною, яку покупець 

готовий заплатити за підприємство, що придбавається, понад 

його справедливу вартість. Гудвіл, що виникає в  результаті 

придбання, є виплатою, яку провадить покупець в очікуванні  

майбутніх економічних вигод. Тобто покупець готовий зараз 

переплатити,  розраховуючи на те, що надалі така переплата 

повністю виправдає та окупить  себе. Покупець платить не 

тільки за різні активи, в тому числі нематеріальні, а й за 

спеціально навчених людей, здатних ефективно працювати і 

збільшувати прибуток купленого підприємства [1, с. 387]. 

Гудвіл від (англ. Goodwill – добра воля), при цьому 

багато спеціалістів застосовують цей термін у значенні «ділова 

репутація». Від самого початку він використовувався стосовно 

репутації конкретного працівника, в подальшому хороша 

репутація людини, яка веде бізнес, стала поширюватися і на сам 

бізщнес.  

Гудвіл є часткою вартості підприємства відповідного 

субєкта господарювання, яка визначається його добрим ім'ям, 

діловими зв'язками, репутацією, відомістю фірмового 

найменування, товарного знака, торгівельних брендів тощо [2, с. 

59].  

Відповідно до ст. 1 (п. 1.7) Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» [3, с. 18] під гудвілом 

розуміється нематеріальний актив, вартість якого визначається 

як різниця між балансовою та його звичайною вартістю як 
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цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок 

використання кращих управлінських якостей, домінуючої 

позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. 

Гудвіл може бути оцінений, але його не можна продати 

або передати окремо від підприємства. При цьому гудвіл може 

бути як додатною величиною (якщо компанія має позитивний 

імідж, високу ділову репутацію і покупці згодні сплатити 

надбавку до її ціни, розраховуючи на майбутні вигоди), так і 

від'ємною: в такому випадку гудвіл переходить у свою 

протилежність – бедвіл ( якщо ділова репутація фірми є 

негативною і покупці отримують знижку при купівлі цієї фірми) 

[4, с. 431]. 

Відповідно до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» 

негативний гудвіл – це перевищення вартості частки покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та 

зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання. Інакше 

кажучи, негативний гудвіл виникає, якщо на дату придбання 

справедлива ціна (ринкова вартість) є меншою за фактично 

сплачену покупцем. При цьому негативний гудвіл свідчить про 

регресивну ділову репутацію підприємства, що продається.   

Гудвіл вимагає ретельної експертної оцінки в процесі 

визначення вартості майна підприємства при його продажі або 

приватизації. До оцінки гудвіла залучаються, як правило, 

авторитетні міжнародні організації, що займаються такою 

оцінкою по власних методиках. Гудвіл може оцінюватись у ході 

бухгалтерського обліку активів, але складність обґрунтування не 

завжди дозволяє включати його до активів. До цього слід 

додати, що національне законодавство України з питань оцінки, 

у тому числі стандарти оцінки, не використовують терміни "ноу-

хау" та "гудвіл", то відповідно немає жодних рекомендацій щодо 

визначення саме цих елементів нематеріальних об'єктів оцінки. 

Немає навіть офіціально затверджених визначень для цих 

економічних категорій у цивільному кодексі та в усьому пакеті 
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документів, що регулює право власності на нематеріальні 

об'єкти оцінки взагалі та конкретно на нематеріальні активи. 

Узагальнюючи відмітимо, що класифікація гудвілу та 

приналежність його до нематеріальних активів сьогодні вже не є 

основою визначення переліку рахунків для його обліку. Як 

відомо, у минулому позитивний гудвіл облічували на 

відповідному субрахунку до рахунку 12 «Нематеріальні 

активи». Крім того окремий рахунок був призначений для 

обліку негативного гудвілу. Тепер облікова процедура цього 

активу дещо видозмінена. Актуальність зазначеної вище 

проблематики посилюється останніми змінами в законодавстві, 

які регламентують бухгалтерський облік в цілому, в тому числі і 

гудвілу. Так, затвердження Положення про порядок 

бухгалтерського обліку окремих активів та операцій 

підприємств державного, комунального секторів економіки і 

господарських організацій, які володіють та/або користуються 

об’єктами державної, комунальної власності  від 19.12.2006р.  

№1213 покликало за собою зміни в П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств», у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій та Інструкції про його застосування. Зокрема, в 

Плані рахунків назву рахунка 19 викладено у новій редакції 

«Гудвіл». До нього передбачено вже лише два субрахунки: 191 

«Гудвіл при придбанні» та 193 «Гудвіл при приватизації 

(корпоратизації)». Субрахунок 192 «Негативний гудвіл» 

виключено. Згідно Інструкції № 291 за дебетом субрахунку 191 

«Гудвіл   при придбанні» відображається вартість гудвілу, що 

виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом – 

втрати від зменшення корисності гудвілу і сума списаного 

гудвілу [5, с. 1].   .  

Негативний гудвіл - перевищення вартості частки 

покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих 

активів і зобов'язань над вартістю придбання на відповідну дату.  
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Також слід пам’ятати, що згідно П(С)БО 19 «Об’єднання 

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

не відображається в обліку, оскільки у випадку появи негативної 

різниці, вона безпосередньо визнається доходом [6, с. 31].   

Положення № 8 та № 19 бухгалтерського обліку 

вирішують цю проблему просто: інтелектуальна власність 

підприємства зараховується на баланс за витратами на 

створення, а гудвіл, напрацьований підприємством за довгі роки, 

до його активів не зараховується взагалі, якщо не був отриманий 

зі сторони у результаті купівлі або приєднання іншого 

підприємства, яке цей гудвіл мало. Те, що він був у 

підприємства, можна визначити лише за фактом його продажу 

або злиття з іншим підприємством. Положення № 19 передбачає 

амортизацію гудвілу, хоча за економічним змістом він не 

підлягає жодному виду зносу. Той факт, що придбаний гудвіл 

може не тільки не "носитись" протягом зазначених у стандарті 

20 років до повного списання, а й зрости, Національним 

стандартом обліку ігнорується. 

Кількість поправок до нормативних актів зростає 

щороку, вони найчастіше відображують тимчасові вимоги 

моменту, зміни у складі команди розробників, появу наступного 

документу, який не "вписався у систему". На наш погляд, 

потрібна система контролю, яка найпростішою процедурою 

пошуку в електронному варіанті документів виявляла б 

неоднозначні тлумачення, можливості кількох трактовок тощо. 

Користуватися таким законодавством на практиці без значних 

втрат часу та коштів майже неможливо, тому для майбутніх 

дослідників з цього питання дуже багато роботи попереду [7].   

Проведений аналіз дає нам можливість виявити 

характерні властивості гудвілу:     

- існування гудвілу безпосередньо залежить від наявності у 

підприємстві якої небудь переваги, що забезпечує йому 

прибутки, які перевищують середній рівень у галузі; 
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- гудвіл, яким володіє бізнес, є невіддільним від нього; 

- перелік елементів, що формують гудвіл, за своїми 

властивостями не дає чіткої можливості ідентифікувати 

його межі; 

- розмір гудвілу може бути враховано лише при здійсненні 

купівлі-продажу компанії. 

Висновки і пропозиції. Отже, існування гудвілу 

безпосередньо залежить від наявності у підприємства якої-

небудь переваги, що забезпечує йому прибутки, які 

перевищують середній рівень у галузі; гудвіл, яким володіє 

бізнес, є невіддільним від нього; перелік елементів, що 

формують гудвіл, за своїми властивостями не дає чіткої 

можливості ідентифікувати його межі; розмір гудвілу може бути 

враховано лише при здійсненні купівлі продажу компанії. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ 

СИСТЕМ 
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Вишнянський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник: викладач вищої категорії Клебан О.Д. 

 
Анотація. У данй статті платіжна система розглядається в 

широкому розумінні як форма інституційної та інфраструктурної взаємодії 

у фінансовій системі при ініціюванні та переказі грошових вимог. З цих 

позицій зроблено спробу надати пропозиції щодо вирішення організаційно-
інституційних проблем розвитку платіжної системи в Україні з 

окресленням ролі НБУ та банківської системи в цих процесах, а також 

рекомендації щодо вдосконалення управління ризиками виникнення 

платіжних черг. 

Ключові слова: банківські платіжні системи,ПРС, Національний 

Банк України, СЕП-2. 

Постановка проблеми. Перебіг подій валютно-

фінансової кризи в Україні продемонстрував необхідність 

підвищеної уваги центральних банків до таких факторів 

монетарної стабільності як управління потоками банківської 

ліквідності, стимулювання внутрішніх заощаджень та 

забезпечення довіри до банківської системи. Це вивело на перше 

місце питання, щодо мінімізації ризиків і підвищення 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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ефективності платіжно-розрахункової системи як матеріальної 

основи трансформації заощаджень в інвестиції. 

Виклад основного матеріалу. Зростаюча необхідність 

реформування ПРС обумовлена наступними факторами: 

-процесами розвитку у фінансовому і нефінансовому 

секторах економіки, що формують нові потреби у платіжних 

інструментах і послугах та створюють нові можливості їх 

використання. 

-поява нових банківських продуктів і послуг створює нові 

умови конкуренції, змінює порядок проведення фінансових 

операцій і збільшує доступність фінансових послуг, тим самим 

значно змінюючи механізм функціонування грошово-кредитної 

системи; 

-розвиток електронного банкінгу підштовхує клієнтів до 

розміщення коштів на різних банківських рахунках, а також до 

інвестицій у фінансові інструменти. В результаті банки 

стикаються з більш інтенсивним рухом коштів між рахунками та 

іншими фінансовими інструментами, що зменшує необхідність у 

підтриманні високого рівня вільних залишків грошових коштів 

на рахунках; 

-зростаюча потреба у високій безпечності та 

безперебійності розрахунків, руху ліквідності банків протягом 

дня та високій прозорості банківських операцій; 

-зростаюча необхідність підтримання ринкової 

дисципліни й розвитку конкуренції через забезпечення ринкової 

справедливості, тобто рівної можливості для всіх учасників 

здійснювати торгівлю за найкращою ціною; 

-потреба в якісній і достовірній інформації у реальному 

часі; 

-зростаючим усвідомленням ризиків платіжної системи, 

забезпечуючи зв’язок між фінансовими установами і 

організаціями з метою ефективного переказу грошових вимог і 

розрахунків по платіжних зобов’язаннях, недосконала ПРС 
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може стати каналом, яким поширюються фінансові ризики 

поміж фінансовими установами й ринками; 

-значним рівнем відкритості економіки України та 

процесами входження країни у європейський платіжний простір, 

що активізує процеси стандартизації й уніфікації. 

Таким чином, надійна й ефективна платіжна система стає 

важливим елементом реалізації грошово-кредитної політики, що 

через операції на грошовому ринку позначається на швидкості 

обігу коштів на банківських рахунках та його передбачуваності. 

У період структурних трансформацій України стратегія 

розвитку платіжної системи має бути спрямована на: 

-чітке визначення ролі банківського сектора та НБУ у 

розвитку платіжної системи; 

-ефективне планування і реалізацію реформ у сфері 

розвитку СЕП-2; 

-розвиток інституційної структури, необхідної для 

забезпечення стабільності платіжної системи; 

-розробку надійної та ефективної платіжної 

інфраструктури. 

Ці напрями надають підстави для визначення наступних 

завдань щодо вдосконалення платіжної системи в Україні: 

-посилення нагляду і регулювання ПРС з боку 

центрального банку з метою забезпечення ефективності і 

стабільності ринку платіжних послуг; 

-ефективнішого управління правовими, операційними, 

фінансовими і системними ризиками в платіжних 

інфраструктурах; 

-надання більш широкого переліку платіжних 

інструментів і послуг та полегшення доступу до них фінансових 

установ; 

-підвищення рентабельності з точки зору операційних 

витрат і доступу до ліквідності, а також раціональніше 

використання коштів в банківській системі; 
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-посилення операційної взаємодії і стійкості банківських, 

платіжних інфраструктур та ПРС для цінних паперів; 

-підвищення вимог до системи резервування і 

вдосконалення телекомунікаційного підґрунтя, впровадження 

принципово нових схем розрахунків та управління платіжною 

чергою. 

Слід наголосити, що розвиток СЕП-2 є комплексним 

процесом, який має базуватися на потребах національного 

фінансового сектора. В силу законодавчо визначеної 

відповідальності НБУ за стійкість національної валюти йому 

належить центральна роль у розвитку використання грошей в 

якості ефективного засобу платежу. НБУ може сприяти 

підвищенню ефективності і надійності СЕП-2 чотирма шляхами: 

1) В якості оператора (або провайдера платіжних послуг) 

НБУ може надавати та розвивати платіжні і кредитні послуги: 

- емітуючи готівкові гроші в якості безпосереднього 

платіжного документа і депозитні вимоги в якості 

розрахункового активу для міжбанківських платежів; 

- виступаючи в якості власника системно важливих 

клірингових і розрахункових систем, їх оператора, або беручи 

участь в управлінні ними; 

- керуючи розрахунковими рахунками і надаючи 

розрахунковий кредит (як протягом дня, так і наприкінці дня) 

для учасників системи. 

2) В якості каталізатора: 

– ініціювати, координувати проводити дослідження і 

консультації щодо дизайну, функціонування СЕП-2 та 

розробляти відповідну політику; 

– розробляти відповідні законопроекти щодо розвитку 

СЕП-2. 

3) В якості органу нагляду: 

– здійснювати моніторинг діючих і проектних ПРС, 

оцінювати їх відповідність принципам надійності і 
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ефективності; 

– проводити консультації, розробляти рекомендації і, за 

необхідності, стимулювати зміни дизайну і функціонування 

платіжної системи; розробляти свої керівні принципи щодо 

нагляду за СЕП-2. 

4) В якості користувача НБУ може брати участь в 

клірингових і розрахункових системах з метою: 

– використання систем, власниками і операторами яких є 

зовнішні сторони, для здійснення і отримання платежів від свого 

імені або від імені свої клієнтів (таких як держава та її органи); 

– використання систем розрахунку по цінних паперах і 

депозитарних систем для реалізації своїх операцій; 

– використання кореспондентських банківських послуг 

інших центральних банків і фінансових установ. 

Таким чином, дії НБУ щодо розвитку СЕП-2 є 

невід’ємною складовою його діяльності в сфері реалізації 

монетарної політики, що має спрямовуватися на виконання 

наступних завдань: 

– визначення пріоритетів і планування розвитку СЕП-2; 

– виділення ресурсів для моніторингу стану СЕП-2, 

проведення аналізу і досліджень; 

– розробка комунікаційної стратегії для підвищення 

координації дій в сфері розвитку СЕП-2 з іншими зацікавленими 

сторонами; 

– підвищення кваліфікації експертів, які займаються 

проблемами розвитку СЕП-2. 

Важливим магістральним напрямом розвитку СЕП-2 в 

Україні є вдосконалення її інфраструктури, яка включає 

операційні, клірингові і розрахункові механізми. Йдеться про 

зміни в технологіях обробки інформації і комунікаційних 

технологіях, реформування інфраструктури роздрібних 

платежів, платежів на великі суми та розрахунках по цінних 

паперах. 
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Щодо розробки механізмів для координації ринку, 

спільними зусиллями банки можуть сприяти розвитку 

ефективно функціонуючої структури ринків платіжних послуг 

шляхом розробки ринкових угод, стандартів і процедур для 

ринкових операцій. Прикладами конкретних заходів є: 1) 

розробка галузевих кодексів ведення бізнесу і захисту прав 

споживачів для провайдерів платіжних послуг; 2) впровадження 

стандартів для платіжних інструментів; 3) координація планів 

між провайдерами при створенні і вдосконаленні платіжних 

систем; 4) розробка типових угод щодо надання платіжних 

послуг. 

Висновки і пропозиції: Вирішення зазначених правових, 

технічних, економічних і організаційно-інституційних проблем 

в процесі вдосконалення НБУ і всією банківською системою 

платіжно-розрахункової системи, на нашу думку, дозволить 

прискорити платежі, мінімізувати ризики їх проведення, 

оптимізувати рух коштів банків на кореспондентських рахунках, 

спрямувати ресурси, що вивільнилися, на фінансовий ринок і, 

зрештою, підвищити рентабельність діяльності банків, а отже – 

ефективність монетарної політики. 
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НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ЗГІДНО З 

ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

Василик Наталія 

Вишнянський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник: викладач вищої категорії Клебан О.Д. 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості нарахування 

амортизації основних засобів у фінансовому та податковому обліку та зміни, 

що відбулися у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України. 

Ключові слова: амортизація, основні засоби, Положення 
(Стандарти) бухгалтерського обліку, Податковий кодекс України. 

Постановка проблеми. З моменту переходу України на 

міжнародні стандарти обліку і звітності багато непорозумінь 

викликали питання сутності амортизації необоротних активів та 

методики нарахування амортизації у фінансовому та податковому 

обліку. Весь цей час фахівці звертали увагу на необхідність 

застосування єдиної методології при відображенні амортизації 

необоротних активів, оскільки норми Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» № 334/94–ВР [1] 

суперечили Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку. 

Це призводило до невідповідності даних, які відображались у 

фінансовій та податковій звітності, зокрема у Звіті про фінансові 

результати та Декларації про прибуток підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Із прийняттям Податкового 

кодексу України суттєво змінились підходи до облікового 

відображення амортизації необоротних активів та методики 

нарахування амортизації у податковому обліку. За останнє 

десятиріччя вперше з’явилась реальна перспектива для 

об’єднання податкового та фінансового обліку в єдине ціле, 

оскільки ця проблема постійно хвилювала як бухгалтерів–

практиків, так і науковців. Крім того, новий Податковий кодекс 

на законодавчому рівні уточнив класифікацію необоротних 

активів і максимально наблизив її до потреб фінансового обліку. 

До 1 січня 2011 року підприємства, які працювали за загальною 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 46 

 

системою оподаткування і сплачували податок на прибуток, були 

вимушені вести окремо фінансовий і податковий облік 

необоротних активів та їх амортизації. У фінансовому обліку 

порядок нарахування амортизації необоротних активів 

регламентувався П(С)БО 7 «Основні засоби», а у податковому 

обліку – Законом України «Про оподаткування прибутку 

підприємств». 

У фінансовому обліку підприємство самостійно обирало 

метод амортизації, а у податковому застосовувалась методика, 

передбачена Законом № 334/94 для всіх без виключення суб’єктів 

господарювання. Згідно з П(С)БО 7, амортизація основних 

засобів нараховується за одним із методів, а саме: 

1) прямолінійним;  

2) зменшення залишкової вартості; 

3) прискореного зменшення залишкової вартості; 

4) кумулятивним; 

5) виробничим; 

6) згідно з нормами і методами податкового законодавства. 

На перший погляд, можливість застосування податкового 

методу амортизації у фінансовому обліку давала змогу усунути 

існуючі розбіжності в обліковому відображенні амортизації, але 

методика податкової амортизації передбачала дещо іншу 

класифікацію необоротних активів та іншу періодичність 

проведення розрахунків. 

У бухгалтерському обліку амортизація нараховується 

щомісячно по кожному інвентарному об’єкту. Застосування у 

фінансовому обліку податкового методу нарахування амортизації 

не давало можливості одержати правдиву картину щодо 

амортизації основних засобів за кожний місяць звітного періоду, 

тому бухгалтерія вимушена була вести облік амортизації за двома 

напрямами – у фінансовому обліку згідно з П(С)БО 7, у 

податковому – згідно з ЗУ № 334/94, що спричиняло значні 

незручності. Крім того, інформація про суму нарахованої 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 47 

 

амортизації двічі відображалась у звітності, а саме – у Звіті про 

фінансові результати та у Декларації про прибуток підприємства, 

причому, виходячи з різних методик нарахування, ці показники 

суттєво відрізнялись. Користувачу звітності було незрозуміло, 

який з наведених показників є правильним. 

У податковому обліку основні фонди з метою амортизації 

поділялись на 4 групи. При цьому облік балансової вартості 

основних фондів першої групи вівся за кожною окремою 

будівлею, а облік балансової вартості об’єктів, які належать до 

другої, третьої та четвертої груп вівся за сукупною балансовою 

вартістю відповідної групи основних фондів. 

Згідно з ЗУ № 334/94 амортизація основних фондів у 

податковому обліку нараховувалась поквартально у відсотках до 

балансової вартості груп основних фондів на початок звітного 

(податкового) періоду у таких розмірах: група 1 – 2 %; група 2 – 

10 %; група 3 – 6 %; група 4 – 15 %. 

Згідно з П(С)БО 7 у фінансовому обліку підприємство має 

право переглянути метод нарахування амортизації у разі зміни 

очікуваного способу отримання економічних вигод від 

використання об’єктів. Нарахування амортизації за новим 

методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття 

рішення про зміну методу амортизації. У податковому обліку 

права змінювати метод нарахування амортизації не 

передбачається. 

З 1 січня 2011 року введено в дію Податковий кодекс, який 

усунув багато розбіжностей у фінансовому та податковому обліку 

амортизації. По-перше, Податковий кодекс вдосконалив 

класифікацію основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів. Відтепер необоротні активи поділяються на 

16 груп, а не на 4 як було у ЗУ № 334/94. Згідно з п. 145.1. основні 

засоби поділяються на такі групи: 

- група 1 – земельні ділянки; 

- група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель; 
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- група 3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої; 

- група 4 – машини та обладнання; 

- група 5 – транспортні засоби;  

- група 6 – інструменти, прилади, інвентар; 

- група 7 – тварини; 

- група 8 – багаторічні насадження; 

- група 9 – інші основні засоби; 

 - група 10 – бібліотечні фонди; 

- група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи;  

- група 12 – тимчасові (не титульні) споруди;  

- група 13 – природні ресурси; 

 - група 14 – інвентарна тара; 

 - група 15 – предмети прокату;  

- група 16 – довгострокові біологічні активи. 

Як бачимо, зафіксована у кодексі податкова класифікація 

основних засобів повністю відповідає бухгалтерській і 

побудована згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського 

обліку. 

По-друге, сьогодні в податковому обліку амортизація 

нараховується на кожний об’єкт основних засобів помісячно, що 

також не суперечить П(С)БО, а підприємство має право 

самостійно обирати метод нарахування амортизації, що 

підтверджує п. 145.1.9, а саме: «Нарахування амортизації в цілях 

оподаткування здійснюється підприємством за методом, 

визначеним наказом про облікову політику з метою складання 

фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни 

очікуваного способу отримання економічних вигод від його 

використання». 

По-третє, в податковому обліку з’явились такі поняття як 

«первісна вартість», «залишкова вартість», «вартість, яка 

амортизується», що максимально наблизило методику 

податкового обліку до фінансового. Тепер у бухгалтера немає 

необхідності ведення подвійного обліку нарахування амортизації 
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і дані податкового та фінансового обліку будуть тотожними, у 

фінансовій і податковій звітності також зникнуть розбіжності по 

сумам нарахованої амортизації, що, в свою чергу, зменшить 

розбіжності між розміром прибутку або збитку підприємства за 

звітний період. 

Висновки і пропозиції. Запровадження Податкового 

кодексу зробило суттєвий крок до зближення податкового і 

фінансового обліку і частково усунуло розбіжності в питаннях 

обліку амортизації необоротних активів. Це дасть можливість 

зменшити протиріччя між податковим законодавством і 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, полегшити 

роботу бухгалтерської служби підприємств і відображати у 

звітності більш реальну інформацію про суми нарахованої 

амортизації за звітний період. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність неприбуткових 

організацій, розкрито особливості їх бухгалтерського обліку та 

запропоновано рекомендації для подальшого розвитку в Україні. 
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бухгалтерський облік, організація обліку, фінансова звітність. 

Постановка проблеми. Останнім часом стрімко зростає 

кількість неприбуткових організацій – благодійних фондів та 

організацій, кредитних спілок, молодіжних, дитячих, 

ветеранських, релігійних організацій, житлово-будівельних та 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що 

утримуються лише за рахунок внесків засновників та не 

здійснюють підприємницької діяльності з метою отримання 

прибутку. Неприбуткові організації задовольняють різнопланові 

соціальні потреби громадян та сприяють розвитку суспільних 

благ, функціонуючи у соціальній сфері. Вони завжди 

натикаються на різні проблеми у період їх створення та 

функціонування, особливо з боку державних фіскальних та 

контролюючих органів. Тому ведення обліку в таких 

організаціях є специфічним й постійно зазнає змін, що робить це 

дослідження актуальним.   

Виклад основного матеріалу. Неприбуткова організація 

– це самостійний господарюючий суб’єкт, який має права 

юридичної особи та здійснює діяльність, передбачену 

статутними документами, має самостійний баланс, поточні 

рахунки в установах банків, печатку. 

Згідно з положенням про реєстр неприбуткових установ 

та організацій, неприбуткові організації поділяються на: органи 

державної влади та місцевого самоврядування; благодійні фонди 

(організації), громадські організації, творчі спілки, політичні 

партії, пенсійні фонди, кредитні спілки, релігійні організації, 

науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади ІІI–IV 

рівнів акредитації, яким надається підтримка держави, житлово-

будівельні кооперативи, об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, профспілкові організації та інші 

юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання 

прибутку [2]. 
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Основні питання бухгалтерського обліку в 

неприбуткових організаціях стосуються джерел надходження 

коштів, їх обліку та використання. 

Бухгалтерський облік неприбуткових організацій має такі 

особливості: 

- такі організації для обліку витрат можуть 

використовувати тільки рахунки класу 8, не застосовуючи 

рахунки 9 класу; 

- надходження коштів у вигляді благодійних внесків 

відображається за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і 

цільові надходження». За дебетом рахунку 48 відображається 

визнання фінансування доходом і повернення невикористаних 

сум. Аналітичний облік коштів цільових надходжень ведеться за 

їх призначенням і джерелами надходжень; 

- визначення доходу при цільовому фінансуванні 

регулюється П(С)БО 15 «Дохід». Цільове фінансування не 

визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що 

воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого 

фінансування [3]. 

Отримане цільове фінансування визнається доходами 

протягом тих періодів, в яких було понесено витрати, пов’язані з 

виконанням умов такого фінансування. Цільове фінансування 

капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду 

корисного використання відповідних об’єктів інвестування 

(основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно 

сумі нарахованої амортизації цих об’єктів. Цільове 

фінансування, отримане як компенсація витрат (або збитків), 

яких вже зазнала організація, або з метою негайної фінансової її 

підтримки без майбутніх пов’язаних з цим витрат, визнається 

доходом того періоду, в якому утворилась дебіторська 

заборгованість, пов’язана з цим фінансуванням. 

Нецільове фінансування – це грошові кошти, які 

неприбуткові організації отримують без цільового призначення, 
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тобто без конкретно встановлених умов їх витрачання [2]. Їх 

відображають як безповоротно отримані грошові кошти чи 

матеріальні цінності у загальному порядку. 

Пасивні доходи – це грошові кошти, отримані 

неприбутковими організаціями у вигляді відсотків, дивідендів, 

страхових виплат, відшкодування, роялті. Правила 

відображення таких доходів визначені п. 20 П(С)БО 15: відсотки 

визнаються доходами у тих звітних періодах, до яких вони 

відносяться, виходячи з бази їх нарахування і строку 

використання відповідних активів; роялті фіксують у доходах за 

принципом нарахувань згідно з економічним змістом 

відповідної угоди; дивіденди відображають у доходах у період 

прийняття рішення про їх виплату; суми страхових виплат 

відображають в інших доходах при визнанні страховою 

компанією сум відшкодування. Таким чином, якщо отримані 

неприбутковою організацією доходи не є цільовими, їх 

відображають у бухгалтерському обліку з використанням 

відповідних рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності", й 

визнають доходами в поточному періоді (рахунок 48 не 

застосовується). 

Оцінка змісту П(С)БО дає можливість зробити висновок 

про їх орієнтацію на підприємства, які здійснюють діяльність, 

спрямовану на отримання прибутку. Навіть якщо неприбуткові 

організації здійснюють підприємницьку діяльність, то 

отриманий прибуток вони повинні спрямовувати виключно на 

виконання основних завдань своєї діяльності. 

Основоположні поняття бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності за визначенням П(С)БУ такі, як: активи, 

зобов’язання, власний капітал, витрати, доходи ґрунтується на 

визначені економічних вигод. Але діяльність неприбуткових 

організацій не є спрямованою на отримання економічних вигод. 

Означені аспекти викликають на практиці проблеми з визнанням 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 53 

 

активів, зобов’язань, власного капіталу та відображення їх в 

обліку та фінансової звітності. 

У відповідності до Наказу 24.01.2013  № 37 Про 

затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та 

організацій – код 0011 – юридичні особи, діяльність яких не 

передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних 

законів [4]. 

Висновки і пропозиції. Отже, особливими об’єктами 

обліку неприбуткових організацій є їх доходи і витрати. 

Дослідження специфіки можливих видів, форм, способів 

отримання доходів і витрат засвідчили наявні проблеми. Так, 

відсутність уніфікованих методів відображення доходів та 

витрат не дозволяє проводити порівняльний аналіз показників 

фінансової та податкової звітності. Для підвищення 

ефективності діяльності неприбуткових організацій необхідно 

розв’язати низку важливих проблем, зокрема: уніфікувати 

методи визнання доходів і витрат у формах фінансової та 

податкової звітності; обґрунтувати механізм оподаткування 

результатів проведення операцій неосновної статутної 

діяльності; опрацювати методи аналізу отриманого 

фінансування; врегулювати правове поле. Особливу увагу слід 

приділити обліку доходів неприбуткових організацій з інших 

джерел, що підлягають оподаткуванню, з метою недопущення 

уникнення оподаткування шляхом занесення цих сум до 

доходів, отриманих від проведення основної діяльності. Для 

бюджетних неприбуткових організацій необхідно обліковувати і 

визнавати у звітності доходи та видатки з використанням методу 

нарахування і норм, характерних для Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, що сприятиме уніфікації формування 

фінансових результатів одержувачів бюджетних коштів. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку неприбуткових 

організацій повинна також передбачити розробку відповідних 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
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оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі вимоги до 

формування інформації, необхідної для облікових та 

контрольних цілей. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність бартерних операцій як 

виду зустрічної торгівлі, особливості їх обліку та порядок здійснення. 
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операції, індикативні ціни, бартерний договір, міжнародна  торгівля. 

Постановка проблеми. Економічна ситуація, що 

склалася в Україні, обумовлюється цілою низкою негативних 

чинників: це передусім неконвертованість гривні, дефіцит 

валютних коштів, загальна розбалансованість фінансів. Тому 

для економіки України міжнародна торгівля є сферою, 

інтеграція в яку дозволить здійснити структурні перетворення в 
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народному господарстві. Одним із її видів, який на сьогодні  

набуває особливого значення, є зустрічна торгівля. 

Виклад основного матеріалу. Інтернаціоналізація 

господарського життя, вирівнювання економічного розвитку 

ряду країн насамперед обумовлюють розширення міжнародної 

торгівлі та її конкретних форм, зокрема, міжнародної зустрічної 

торгівлі, що дозволяє ефективно використовувати конкурентні 

переваги тієї чи іншої країни на світовому ринку, з 

мінімальними витратами здійснювати випуск необхідної 

продукції в рамках національних господарств, оптимально 

використовувати виробничий потенціал підприємств і галузей. 

 Зустрічною торгівлею називають зовнішньоторговельні 

угоди, при укладанні яких у документах фіксуються тверді 

зобов'язання експортерів та імпортерів здійснити повний або 

частково збалансований обмін товарами. В останньому випадку 

різниця у вартості покривається грошовими платежами. 

Ініціюють такий обмін звичайно імпортери, що дає їм 

змогу здійснювати закупівлі необхідних товарів з повною або 

частковою оплатою їх своїми товарами. Експортери 

погоджуються на такий обмін, щоб збільшити обсяг збуту свого 

товару, а отриманий товар знову реалізують на внутрішньому 

або зовнішньому ринках. 

Існують такі види зустрічної торгівлі:  

- товарообмінні (бартерні) операції; 

- операції, які передбачають участь продавця в реалізації 

товарів, запропонованих покупцем. 

Товарообмінна (бартерна) операція у  галузі 

зовнішньоекономічної  діяльності - це один    з   видів 

експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним  

договором  або  договором   із   змішаною  формою  оплати,  

яким  часткова  оплата  експортних (імпортних) поставок 

передбачена в  натуральній  формі,  між суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним  
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суб'єктом господарської діяльності, що передбачає 

збалансований за  вартістю   обмін товарами, роботами,  

послугами  у  будь-якому  поєднанні,  не  опосередкований  

рухом коштів у готівковій або безготівковій формі [1]. 

Бартерні розрахунки за товари (через банківську систему) 

не проводяться, вартісна оцінка товарів необхідна, насамперед, 

для забезпечення еквівалентності обміну і для митного обліку, 

визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування 

санкцій. Еквівалентність обміну може бути досягнута тільки в 

тому випадку, якщо оцінка обмінних товарів визначається з 

урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які 

діють на відповідних ринках на час укладення бартерних 

договорів. Однак у деяких випадках, передбачених 

законодавством України, на певні товари контрактні ціни 

визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

України згідно з індикативними цінами.  

Індикативні ціни - це різновид фіксованих цін, що 

встановлюються державними органами влади в особі 

Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків (МЗЕЗ) на основі 

дійсних цін, які склалися на даний товар на ринку експорту та 

імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з 

урахуванням умов доставки і умов здійснення розрахунків [2]. 

Установлений законодавством режим здійснення 

товарообмінних (бартерних) операцій, а також відповідальність 

за порушення його норм і вимог поширюється на всіх осіб, які 

здійснюють товарообмінні (бартерні) операції у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Оформляються товарообмінні (бартерні) операції 

бартерним договором або договором, яким передбачається 

змішана форма оплати, тобто часткова оплата в натуральній 

формі. І в тому, і в іншому випадку обмін товарами (роботами, 

послугами) повинен бути збалансований за вартістю і 
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неопосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій 

формі. [3] 

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, 

який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона 

одержує взамін [4]. 

Імпортовані товари за бартерним договором, згідно з 

яким експорт випереджає імпорт, мають бути ввезені на митну 

територію України в терміни, встановлені бартерним договором, 

але не пізніше 90 календарних днів з дати оформлення митної 

декларації товарів, що експортуються за бартерним договором 

(у разі експорту робіт (послуг) – дати підписання акта 

виконаних (наданих) робіт (послуг)[5]. У бухгалтерському 

обліку бартерні операції відображаються як за експортними, так 

і за імпортними операціями. 

Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює 

бартерну операцію в  іноземній валюті, повинен формувати 

в бухгалтерському обліку інформацію про цю операцію 

відповідно до методологічних засад, визначених П(С)БО 21 

«Вплив змін валютних курсів» [6, п.5]. 

Отож, говорячи про бартер, можна виділити як позитивні, 

так і негативні його сторони. До позитивної сторони можемо 

віднести: можливість розробки нових ринків збуту продукції та 

послуг; забезпечення більшої гарантованості поставок 

потрібного для фірми товару; можливість подолати нетарифні 

бар’єри та обмеженості що позитивно відбивається на 

конкурентоспроможності фірм на конкретних ринках, і 

принести їм значну економію на складських та транспортних 

видатках. Також держава завдяки бартеру отримує додаткові 

ресурси. Що ж стосується негативної сторони, то можемо 

виділити наступні моменти: обов’язковість збігу потреб 

партнерів; складність укладання бартерних угод в порівнянні зі 

звичайними комерційними контрактами; односторонність 

вигоди у бартерній угоді, тобто, у тих випадках, коли контракт 
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укладається під натиском одного із партнерів, в іншої сторони 

часто виникають труднощі у використанні чи реалізації 

отриманого зустрічного товару; великі витрати часу, пов’язані з 

виконанням контракту. 

Висновки і пропозиції. Отже, поширення бартерних 

операцій в Україні викликані економічною кризою, яка 

супроводжується кризою неплатежів, що і змушує підприємців 

обмежувати свої розрахунки грошима і здійснювати обмін 

товарами. Особливість проведення бартерних операцій полягає в 

тому, що дозволяє підприємствам ухилятися від сплати 

податків, оскільки ці операції не проходять через банківські 

рахунки. Завдяки бартерним розрахункам виникають умови, 

коли реальні ціни продукції важко встановити, бо появляється 

проблема ефективності роботи підприємств і функціонування 

ринку загалом.  

Таким чином, проаналізувавши ситуацію з бартерними 

операціями в Україні, можна зробити висновок, що є певні 

проблеми в зовнішньоекономічних відносинах, які можливо 

врегулювати, поступово відмовившись від товарообмінних 

операцій, чим можна переорієнтувати зовнішньоекономічну 

діяльність в Україні 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ 

Вислободська Марія  

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті висвітлено основні аспекти відображення в 

обліку депозитних операцій. Проаналізовано процес ведення даного виду 

обліку та запропоновано способи його покращення/ 

Ключові слова: депозит, депозитні операції, строкові вклади, 

депозити на вимогу, депозитний рахунок. 

Постановка проблеми. Депозитні операції мають 

важливе значення для процесу забезпечення банків коштами, 

оскільки вони являються основним джерелом надходження 

фінансових  ресурсів цих суб´єктів господарювання. Тому 

правильне та своєчасне ведення бухгалтерського обліку 

депозитних операцій є актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Вклад (депозит) — це 

гроші, передані в банк їх власником для зберігання, та які 

залежно від умов зберігання числяться на тому чи іншому 

банківському рахунку [1]. 

Депозитні операції — це операції банків із залучення 

грошових коштів юридичних та фізичних осіб на вклади, на 

визначені строки або на вимогу [2]. 

Суб'єктами відносин щодо обслуговування депозитів 

виступають: 

 комерційні банки як позичальники; 

http://zakon.rada.gov.ua/
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 підприємства (фірми, організації), банки та інші 

кредитні установи, фізичні особи – власники коштів як 

кредитори. 

За Планом рахунків бухгалтерського обліку банків 

України виокремлюються групи рахунків для обліку операцій з 

депозитами на вимогу, коротко- і довгостроковими, 

гарантійними депозитами та ощадними (депозитними) 

сертифікатами.  

За економічним змістом і термінами використання 

коштів депозити поділяються на такі види: 

- депозити на вимогу; 

-   депозити на термін [3, с.204-205] 

Депозити на вимогу розміщуються у банку на поточному 

рахунку клієнта. Вони використовуються власниками для 

здійснення поточних розрахунків з їх господарськими 

партнерами. За вимогою клієнта кошти з його поточного 

рахунка у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі 

готівки, виконання платіжного доручення, оплати чеків або 

векселів.  

Строкові вклади - це грошові кошти, розміщені у банку 

на суворо обумовлений термін не менше від одного місяця і 

можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після 

попереднього повідомлення банку. Вилучення строкових 

вкладів відбувається шляхом переказування грошей на 

розрахунковий  рахунок або готівкою з каси банку [4]. 

Розділимо ведення обліку депозитних операцій на кілька 

етапів (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи ведення обліку депозитних операцій 
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Для відкриття депозитного рахунку банк формує 

юридичну справу клієнта, до якої входять: заява фізичної особи 

на відкриття рахунку, договір, копїї сторінок паспорту, 

довіреність на відкриття рахунку, якщо його відкриває 

вкладник. 

Під час отримання документів на відкриття депозитних 

рахунків установи банку здійснюють перевірку наданих 

документів на відповідність їх чинному законодавству [5]. 

Кожному договору присвоюють реєстраційний номер 

після його реєстрації у книзі реєстрації договорів. Усі депозитні 

рахунки, що відкриває клієнт в банку, реєструють у книзі 

відкритих рахунків. У разі закриття депозитного рахунку в книзі 

реєструють дату його закриття. Номери закритих рахунків не 

можуть бути присвоєні новим клієнтам банку. 

При надходженні в бухгалтерію оформлену заяву про 

переказ вкладу (ф. № 143), доручення (ф. № 187) і ощадну 

книжку (якщо перераховують увесь вклад) від без балансової 

установи банку, де ведуть особовий рахунок вкладника, 

реєструють в журналі ф. № 139 та перевіряє відповідальний 

працівник бухгалтерії, а саме: правильність та повноту 

заповнення заяви, підпис вкладника на заяві про переказ із 

зразком підпису, правильність суми, списаної з рахунку 

вкладника, суму нарахованих відсотків у разі переказу всієї 

суми вкладу[5]. 

Після перевірки документів і встановлення достовірності 

операції відповідальний працівник бухгалтерії нараховує 

відсотки по вкладу в разі, якщо рахунок вкладника закривається, 

при переказі всієї суми вкладу записує в ощадній книжці суму 

нарахованих відсотків, нараховує суму плати за переказ коштів 

згідно з тарифами банку і записує її в ощадну книжку, записує 

суму переказу в ощадну книжку із зазначенням номера і 

місцезнаходження установи банку, в яку переказують суму 

вкладу, а якщо суму вкладу переказують на ім’я іншого 
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вкладника, то записує його прізвище й ініціали, погашає ощадну 

книжку при переказі всієї суми вкладу та нарахованих відсотків, 

відправляє вкладнику ощадну книжку при переказі частини 

вкладу. 

У банківській практиці використовується три методи 

визначення кількості днів для розрахунка відсотків за вкладами: 

1. Метод «факт/факт» — при розрахунка суми 

відсотків береться фактична кількість днів у місяці та році; 

2. Метод «факт/360» — при розрахунка суми 

відсотків береться фактична кількість днів у місяці, але умовно 

в році — 360 днів. 

3. Метод «30/360» — при розрахунка суми відсотків 

береться умовна кількість днів у місяці — 30 та у році — 360. 

Незалежно від методу розрахунка відсотків при 

визначенні кількості днів враховується перший день і не 

враховується останній день угоди. 

Відсотковий дохід може виплачуватися щомісяця, раз на 

квартал, за підсумками року, після закінчення строку дії 

депозиту. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не 

пізніше, ніж в останній робочий день місяця. Нараховані, але не 

сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. Відсотки, 

нараховані за депозитами, відображаються в балансі на перше 

число наступного місяця як зобов’язання банку, а в звіті про 

прибутки і збитки — як понесені витрати. 

Після закінчення депозитної угоди депозит закривається 

на підставі оформлення меморіального ордера. 

Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу 

підприємствам здійснюється тільки через перерахування на 

поточний рахунок. Дострокове закриття депозитного рахунка 

можливе на підставі заяви або клопотання клієнта. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, правильна 

організація фінансового обліку в банках, дає змогу ліквідувати 

зловживання в обліку депозитних операцій, збільшити 
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ефективність бухгалтерського контролю, забезпечити 

використання комп’ютерної техніки за цими операціями. 
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Анотація. В статті проаналізовано зміст і структуру фінансової 

звітності. Визначено користувачів фінансової звітності і їх інформаційну 
потребу. Розкрито значення фінансової звітності в управлінні 

підприємством. 

Ключові слова: фінансова звітність, управління підприємством, 

інформаційне забезпечення. 

Постановка проблеми. Для успішного функціонування 

підприємства в сучасних умовах, а саме при наявності 

розрізненої інформації про господарську діяльність 

підприємства, постає необхідність підвищення ефективності 

управлінської діяльності. Для цього необхідно створити таку 

інформаційну систему, яка задовольнила б запити всіх 

зацікавлених користувачів для обґрунтування та прийняття 

http://pidruchniki.com/15800119/bankivska_sprava/depozitni_operatsiyi_bankiv
http://library.if.ua/book/113/7642.html
http://buklib.net/books/32077


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 64 

 

управлінських рішень. І безпосередньо інструментом 

інформування таких користувачів виступає фінансова звітність. 

Фінансова звітність повинна надавати повну, 

неупереджену та достовірну інформацію про поточний стан і 

результати функціонування підприємства та бути надійним 

джерелом аналітичних висновків щодо подальшого розвитку та 

визначення економічного потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Фінансова звітність – 

бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 

стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період [1]. 

Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про 

фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), 

звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і 

приміток до фінансової звітності [2]. 

Сукупність цих форм звітності дає змогу отримати 

інформацію про всі види діяльності підприємства (операційну, 

фінансову, інвестиційну), його майновий стан, фінансові 

ресурси, результати виробничої діяльності та грошові потоки, 

які забезпечують цю діяльність. 

Фінансові звіти відображають поточний фінансовий стан 

і фінансово-господарську діяльність підприємства або 

результати його минулої діяльності та фінансовий стан протягом 

попередніх періодів. Однак за їх допомогою можна не тільки 

зробити висновки про діяльність підприємства в минулому, а й 

оцінити перспективи розвитку та розробити заходи, спрямовані 

на підвищення ефективності його діяльності в майбутньому.  

Фінансова звітність повинна надавати дохідливу, 

доречну, достовірну інформацію щодо фінансового стану, 

результатів діяльності підприємства, руху його грошових 

коштів, змін у складі власного капіталу. 
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Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби 

користувачів щодо придбання, продажу та володіння цінними 

паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості 

управління; оцінки здатності підприємства своєчасно 

виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань 

підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають 

розподілу; регулювання діяльності підприємства; інших рішень. 

Усіх споживачів фінансової звітності умовно можна 

поділити на дві групи: 

1) внутрішні (або “свої”) – вищі органи, власники, трудові 

колективи;  

2) зовнішні (або “чужі”) – органи виконавчої влади й інші 

користувачі [3]. 

Розглянемо детальніше внутрішніх користувачів 

фінансової звітності.  

Керівники підприємства та інший управлінський 

персонал потребують інформації, щоб визначитися зі стратегією 

і тактикою бізнесу, головними напрямами розвитку 

підприємства, нівелюванням слабких та посиленням сильніших 

сторін в його діяльності та здійсненням ефективного контролю. 

Працівники підприємства зацікавлені в інформації щодо 

стабільності та прибутковості підприємства, на яких вони 

працюють. Працівники також зацікавлені в інформації, яка 

дозволяє їм оцінити здатність підприємства забезпечувати 

оплату праці, зайнятість на майбутнє та пенсію. 

Місце фінансової звітності в інформаційному 

забезпеченні процесу управління подано на рис.1 

Працівники бухгалтерії, фінансисти, економісти 

використовують дані фінансової звітності за попередній період 

для заповнення окремих показників звітності за звітний період, а 

також здійснюють аналіз показників звітності для підготовки 

Приміток до звітності та її оприлюднення. 
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Рис.1. Місце фінансової звітності в інформаційному 

забезпеченні процесу управління 
  

Фінансова звітність забезпечує кількісною та якісною 

інформацією користувачів для реалізації, проаналізованих вище, 

функцій управління: планування; організації; мотивації; 

контролю (рисунок 1). 

Висновки і пропозиції. Фінансова звітність виступає 

інструментом для об’єктивної та достовірної оцінки стану 

підприємства та  фінансових результатів його діяльності, яка є 

необхідною для внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

Відповідно майбутнє удосконалення принципів складання, 

змісту форм фінансової звітності, можливість додаткового 

розкриття інформації і перехід до міжнародних стандартів 

забезпечить підвищення її інформативності та значення для 

прийняття відповідних управлінських рішень. 

Основи для складання фінансових планів 

Інформаційне забезпечення оцінки й 
діагностики діяльності підприємства і пошуку 

шляхів та перспектив його подальшого    

                 ефективного розвиткуй діагностики 

діяльності підприємства і пошуку шляхів та 
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Анотація. У статті розглянуті сучасні методи діагностики 

фінансово-економічного стану підприємства.  

Ключові слова: діагностика, дью ділідженс, бенчмаркінг, нечітко-

множинний метод, метод економічних нормалей. 

Постановка проблеми. Об’єктивна характеристика 

фінансово-економічного стану сучасного суб’єкта ринкової 

економіки є визначальною для прийняття доцільних та 

обґрунтованих управлінських рішень. Зокрема, є основою 

формування стратегії та тенденцій розвитку економічного 

суб’єкта, виступає ключовим індикатором для інвесторів і 

кредиторів. В результаті, різко зростає значення застосування 

сучасних методів оцінювання фінансово-гоподарської діяльності 

підприємств. 

Економічна наука виробила чисельні системи показників 

та індикаторів, які використовуються для оцінки, аналізу й 
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діагностики фінансово-економіного стану та результативності 

діяльності підприємства. Дані системи переважно спираються на 

інформацію, наведену у фінансовій звітності підприємства, 

аналітичні дані бухгалтерського обліку. На противагу таким 

традиційним підходам до вироблення методичного 

інструментарію, у сучасних наукових публікаціях відзначається, 

що «традиційним системам властиві явно виражені недоліки 

через: недостатність інформації для прийняття рішень; 

неспроможність враховувати сучасні вимоги організації бізнесу 

і стратегії компанії; спирання на запізнілу інформацію системи 

обліку; недостатній акцент на ділове середовище, у якому 

функціонує компанія; надмірна орієнтація на поточні результати 

діяльності» [4]. 

Виклад основного маеріалу. У сучасній теорії і практиці 

вважається, що об’єктивна оцінка фінансового стану 

підприємства дає змогу керівному органу сформувати 

оптимальне співвідношення продуктивних активів, збалансувати 

структуру капіталів, встановити найбільш раціональне 

спрямування наявних ресурсів, підвищуючи при цьому його 

інвестиційну привабливість і позиціювання на ринках. При 

цьому, основними складовими оцінювання фінансово-

економічного стану підприємства є: аналіз структури та 

динаміки показників активу і пасиву балансу, визначення 

ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, ділової 

активності, а також процедурні аспекти дослідження руху 

грошових коштів та ймовірності банкрутства підприємства. 

До нових методів сучасної діагностики фінансово-

економічного стану суб’єктів господарської діяльності 

відносяться: Due Diligence (дью ділідженс) [5], Benchmarking 

(бенчмаркінг) [1], нечітко-множинний метод [3] та метод 

економічних нормалей [2]. Переваги застосування цих сучасних 

методів діагностики полягають у можливості взаємного 

доповнення окремих притаманних бізнесу якісних 
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характеристик внутрішнього і зовнішнього оточення 

підприємства та розрахунків кількісних показових критеріїв 

підприємницької діяльності. 

Due Diligence (дью ділідженс) – це процедура всебічного 

аналізу й перевірки правових, податкових, фінансових та інших 

аспектів діяльності компанії, яка використовується для 

прийняття рішень щодо здійснення консультування, докорінних 

перетворень підприємств, проведення операцій злиття та 

поглинання. 

 Стратегічний дью ділідженс враховує такі етапи: 

фінансовий (акцент на оцінці вартості підприємства); 

операційний (організаційна структура, якість менеджменту 

тощо); комерційний (аналіз ринкових і технологічних факторів 

діяльності, галузевий аналіз); податковий; правовий (ризики 

відповідальності, інші юридичні аспекти); навколишнього 

середовища (екологічні проблеми, штрафи тощо); політичний. 

Він повинен проводитися аналітичною групою у складі юристів, 

фінансових аналітиків, а також фахівців з питань 

бухгалтерського обліку. 

Основне запитання бенчмаркінгу: «Чому інші працюють 

успішніше, ніж ми?» 

Зміст та мета бенчмаркінгу полягає в ідентифікації 

відмінностей з порівнюваним аналогом (еталоном), визначення 

причин цих відмінностей та виявлення можливостей щодо 

вдосконалення об'єктів, якими можуть бути: методи, процеси, 

технології, якісні параметри продукції, показники фінансово-

господарської діяльності підприємств. 

На основі розробок використання нечітко-множинного 

методу діагностики стану підприємства можливим стає такий 

аспект дослідження, як встановлення рівня ризику виникнення 

банкрутства. Даний метод сприяє отриманню обґрунтованих 

даних про сучасний стан фінансової безпеки економічних 

систем та відповідних рекомендацій щодо формування стратегій 
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управління ними. Нечітко-множинна модель є ефективною, 

оскільки застосування нечітких множин для аналізу міри 

можливого ризику банкрутства дозволяє враховувати 

невизначеність економічних систем, неоднорідність даних, 

використовувати в процесі роботи як кількісні, так і якісні 

показники. Таким чином, застосування апарату нечітких 

множин дозволяє провести більш комплексну та точну оцінку 

стану підприємства.  

Метод економічних нормалей практично реалізується 

завдяки використанню «золотого правила економіки», а також 

інших економічних нормалей, які враховують зміни собівартості 

продукції, темпи зростання продуктивності праці. 

Застосовуються також не фінансові показники, що 

відображають результати діяльності (соціальні та екологічні) і 

ведуть до певних економічних наслідків. Врахування їхньої 

порівняльної динаміки є необхідним для продовження ланцюга 

послідовних співвідношень економічних нормалей. 

Висновки і пропозиції. При здійсненні стратегічного 

управління підприємствами для мінімізації економічних ризиків 

та прийняття доцільних управлінських рішень варто проводити 

всебічну оцінку фінансово-економічного стану підприємства. А 

сучасні системи оцінювання результативної діяльності 

підприємства повинні ґрунтуватися на синтезі традиційних та 

сучасних підходів до визначення результатних показників та 

моделей прогнозування стану зовнішнього середовища, що 

дасть змогу узгодити, до певної міри, показники операційної 

діяльності і стратегічного розвитку підприємства.  

Українські компанії повільно, але все ж таки 

впроваджують сучасні методи діагностики фінансово-

економічного стану підприємств, особливо методи Due Diligence 

та Benchmarking. До компаній, які пропонують повний спектр 

послуг в цій сфері, належать: S&V Development, Desonn Partners, 

DFK international correspondent та ін.. За оцінками експертів 
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процедура Due Diligence через 5 років стане такою ж 

популярною, як і в країнах ЄС. 
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Анотація. У статті розглянуто і проаналізовано окремі положення 

закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність, виділено основні види оціночної діяльності, а також коли 

проводиться оціночна діяльність. 

Ключові слова: оцінка майна, оціночна діяльність, експертна 

оцінка, судова експертиза. 

Постановка проблеми. Зародження оціночної діяльності 

в Україні відбулося в 1992 році з прийняттям закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні»  
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Більш інтенсивно оцінка майна стала розвиватися в 

Україні з  прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України 

«Методика оцінки вартості майна при приватизації» від 18 січня 

1995 року, № 36, яка поклала початок розвитку незалежної 

оцінки майна ( в тому числі й експертної), становлення професії 

«оцінювач», створення асоціацій оцінювачів та розвитку 

інфраструктури державної оцінки. Відтоді і до нині відбувається 

становлення та інтенсивний розвиток оціночної діяльності в 

Україні. 

Виклад основного матеріалу. Трансформація ринкових 

відносин в Україні, поетапне реформування економіки 

супроводжується становленням і розвитком оціночної 

діяльності. За минулі роки з'явилися первинний і вторинний 

ринки майна, створена законодавча і нормативно-правова бази 

для здійснення незалежної оцінки, значно розширилася мережа 

незалежних оцінних структур, розвивається інститут 

саморегулювання. 

Питання методології оцінки вартості майна та бізнесу, а 

також діяльність суб’єктів оціночної діяльності досліджували у 

своїх працях багато зарубіжних учених таких як П.Белл, 

Д.Бішоп, Ф.Еванс, Е.Едвардс, Т. Коупленд, Т. Коллер, та ін. 

Водночас слід зазначити, що в Україні дослідження із цієї 

проблематики є новим науковим напрямом, який вивчають у 

свої працях такі вітчизняні автори як Погрібний І.Я., Тімофеєв 

О.К. та ін. 

З прийняттям Закону України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

почав формуватися професійний ринок оціночних послуг, що 

безумовно, стало прогресивним досягненням у розвитку цього 

напряму діяльності в Україні. 

Відповідно до цього закону оцінка майна та майнових 

прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за 

процедурою, встановленою нормативно-правовими актами і є 
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результатом практичної діяльності суб’єктів оціночної 

діяльності. 

Майном, яке може оцінюватись вважаються об’єкти в 

матеріальній формі, будівлі та споруди, машини та обладнання, 

транспортні засоби, а також паї, цінні папери, нематеріальні 

активи, цілісні майнові комплекси всіх форм власності. 

Майновими правами, які можуть оцінюватись є права володіння, 

розпорядження, користування, а також інші специфічні права та 

права вимоги. 

На сьогодні існує ряд конкретних господарських умов, за 

яких законодавством встановлений обов’язок проводити 

незалежну оцінку майна з залученням відповідних спеціалістів-

оцінювачів. Зокрема, проведення оцінки майна є обов'язковим у 

випадках: 

 створення підприємств на базі державного майна або 

майна, що є у комунальній власності; 

 реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, 

комунальних підприємств та підприємств з державною 

часткою майна; 

 виділення або визначення частки майна у спільному 

майні, в якому є державна частка; 

 визначення вартості внесків учасників та засновників 

господарського товариства, якщо до зазначеного 

товариства вноситься майно господарських товариств з 

державною часткою, а також у разі виходу (виключення) 

учасника або засновника із складу такого товариства; 

 приватизації та іншого відчуження у випадках, 

встановлених законом, оренди, обміну, страхування 

державного майна, майна, що є у комунальній власності, 

а також повернення цього майна на підставі рішення 

суду; 

 переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського 

обліку; 
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 оподаткування майна згідно із законодавчими актами; 

 визначення збитків або розміру відшкодування у 

випадках, встановлених законодавством. 

Сфера послуг, у тому числі послуги з оцінки майна, має 

певні особливості у порядку їх відображення в бухгалтерському 

обліку, оскільки на відміну від товарів послуги споживаються та 

виробляються одночасно. 

Суб’єкти оціночної діяльності відокремлюються від 

постачальників матеріальних цінностей своїм цільовим ринком, 

формою організації торгівлі та способом підтримання 

конкурентоспроможності. Продаж послуг потребує підвищеної 

мобільності через те, що багато послуг базується на 

безпосередньому контакті виробників і споживачів. 

Згідно з законом «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» і національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, одним із головних етапів 

документообігу при здійсненні незалежної оцінки є укладення 

та контроль виконання умов договору. 

В договорі на проведення незалежної оцінки вартості 

майна та майнових прав містяться такі реквізити як місце та 

дата укладання договору, найменування сторін, предмет 

договору, вартість робіт, термін виконання та порядок 

розрахунків, права та обов’язки сторін, порядок прийому-

передачі робіт, відповідальність сторін та умови розірвання 

договору. 

Особливу увагу слід приділити вартості робіт, терміну 

виконання та порядку розрахунків з метою уникнення 

дебіторської заборгованості та невчасного виконання робіт. 

Своєчасне та правильне оформлення акту-прийому 

передачі є важливим етапом при відображенні наданих послуг в 

реєстрах синтетичного та аналітичного обліку. Адже саме цей 

документ є свідченням наданої послуги виконавцем та 

оприбуткуванням її у замовника. 
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Актуальним питанням обліку та аналізу підприємств 

оціночної діяльності є калькуляція витрат, що формують 

собівартість наданих послуг. Ціноутворення при наданні послуг 

є дещо складнішим, ніж у торгівлі матеріальними ресурсами. 

Це пов’язано із тим, що ціна послуги з оцінки 

пов’язується із попитом на ці послуги. Вартість послуг 

змінюється залежно від цільового сегменту їх споживачів. Так, 

витрати та собівартість оціночних послуг формуються 

відповідно до норм П(С)БО 16. 

В Україні розрізняють три види оціночної діяльності: 

бухгалтерська, незалежна, експертна. 

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року N 996-

XIV, бухгалтерська оцінка – це оцінка вартості активів і пасивів 

підприємства для цілей бухгалтерського обліку. Принцип 

історичної (фактичної) собівартості, надає пріоритет оцінці 

активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та 

придбання. 

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що 

проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом 

господарювання. 

Експертна оцінка – це оцінка, яка здійснюється згідно з 

Законом України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 

року N 4038-XII. Отже, експертною оцінкою слід вважати 

діяльність оцінювача, пов’язану з оцінкою майна та майнових 

прав, які містять інформацію про обставини справи, що 

перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та 

судового слідства. 

Висновки і пропозиції. Оціночна діяльність та облік і 

аналіз її результатів є актуальними питаннями на сучасному 

етапі розвитку вітчизняної економіки та потребують детального 

вивчення та висвітлення, чому безпосередньо має сприяти 
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нормативно-законодавча база, яка регулюватиме усі складові 

цієї діяльності. 
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Анотація: У статі розглянуто сучасний стан аграрної галузі 

України та виявлення її основних проблем, які можуть негативно вплинути 

на економіку країни в цілому. 

Ключові слова: ефективність, фінансова криза, суб’єкти, 
стратегія, грошово-кредитна система, податкове навантаження, галузь, 

асоціація. 

Постановка проблеми: Ефективне функціонування 

аграрного сектору економіки України є підґрунтям продовольчої 

безпеки держави. Фінансова криза, політична нестабільність та 

проблеми безпеки країни негативно позначилися на 

ефективності діяльності підприємств, що проявилося в 

уповільнені їх ділової активності. Проте, сільське господарство, 

як стратегічна галузь, щороку нарощує обсяги виробництва, на 
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відміну від інших галузей, і потребує достатнього фінансового 

забезпечення та чіткої стратегії розвитку на найближчі роки. 

Суб’єкти аграрного бізнесу особливо гостро відчувають потребу 

у додаткових джерелах фінансування, адже їх виробничий 

процес, в більшості випадків, характеризується значними 

коливаннями грошових надходжень за обсягами та часовими 

періодами. Основними причинами нерівномірних грошових 

надходжень є сезонний характер виробництва, а також високий 

рівень ризику основної діяльності, який більшою мірою 

залежить від неконтрольованих підприємством зовнішніх 

факторів. [2] Фінансові проблеми сільгоспвиробників особливо 

загострились на фоні нестабільності грошово-кредитної 

системи, залежності від імпортної продукції та відтоку 

іноземних інвестицій. 

Виклад основного матеріалу. Аграрний сектор України 

- це не просто пріоритетний напрямок економіки, це - її основа, 

що стало абсолютно очевидним в кризовий період. Аграрна 

галузь, з урахуванням переробки, виробляє близько 20% 

валового внутрішнього продукту держави, дає левову частку 

всієї валютної виручки. Зокрема, у 2014 році було експортовано 

продукції сільського господарства на суму 16,7 млрд. дол. США, 

що склало 30,9% всього експорту. У той же час імпорт 

сільгосппродукції зменшився на 25,8% до 6,1 млрд. дол. США, 

внаслідок чого торговельне сальдо склало      10,6 млрд. дол. 

США, що на 20,4% більше, ніж у 2013 році. [3] 

Для стабільного функціонування виробничого процесу 

сільськогосподарським підприємствам слід мати певні запаси 

матеріальних і фінансових ресурсів. Закономірним явищем для 

підприємств галузі є формування ресурсів, в першу чергу, за 

рахунок власних джерел. [1] Однак, після складного 2014 року 

проблеми нестачі коштів не полишають аграрний сектор, а 

навпаки тільки продовжують накопичуватися. Внаслідок 

девальвації гривні витрати на закупівлю матеріально-технічних 
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ресурсів збільшились вдвічі, приблизно на стільки ж зросла 

собівартість сільськогосподарського виробництва. Паливо-

мастильні матеріали відносно минулого року подорожчали на 

70%, мінеральні добрива – в 2,5 рази. 

За даними Асоціації "Український Клуб Аграрного 

Бізнесу", сьогодні потреба сільгоспвиробників в оборотних 

коштах становить близько 60-70 мільярдів гривень. [3] Для 

порівняння у 2014 році ця сума складала 30 мільярдів гривень і 

легко покривалася за рахунок банківських кредитів. Але зараз 

фінансовий сектор перебуває у депресивному стані, тому 

залучати ресурси слід з інших джерел, або ж - економити на 

виробничих витратах, що унеможливить проведення якісної 

посівної та автоматично вплине на урожайність 

сільськогосподарських культур і обсяг валового внутрішнього 

продукту країни.  

Податкове навантаження на аграрних виробників у 

зв’язку із проведенням податкової реформи порівняно з 2014 

роком зросло в 21 раз, що на фоні подорожчання витрат на 

виробництво не є стимулом для нарощування інвестицій в цю 

галузь. 

Аграрні виробники відчувають гостру потребу у 

фінансуванні капітальних вкладень, коштів на які не вистачає. А 

якщо врахувати, що сільськогосподарська техніка є імпортною, 

то внаслідок девальвації гривні оновлення основних фондів стає 

взагалі малодосяжною перспективою. 

Необхідно змінювати структуру виробництва і збуту 

сільськогосподарської продукції. Україна на світовому ринку 

відіграє роль постачальника сировинних ресурсів, що не дає 

можливості максимально ефективно їх використати. Адже 

додану вартість та нові робочі місця створюють інші країни, 

використовуючи нашу вітчизняну сировину.  

Висновки і пропозиції. Отже, нестабільність грошово-

кредитної системи, політичної ситуації в країні негативно 
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відображається на функціонуванні аграрних підприємств, які 

протягом останнього періоду є потужним ресурсом економіки 

України. Незважаючи на масштабні проблеми в галузі АПК, 

державі слід знайти рішення для недопущення її стагнації. Так, 

для забезпечення повноцінної продовольчої безпеки потрібно 

продовжувати дерегуляцію сектору, відмінити збільшення мит 

на імпорт насіння, засобів захисту рослин та техніки, внести 

зміни до методології обрахунку нормативної грошової оцінки 

земель, полегшити доступ аграріїв до зовнішніх фінансових 

ресурсів. Також необхідна структурна перебудова галузі, яка 

забезпечить зростання експорту товарів, а не дешевої сировини. 

Це підвищить інвестиційну привабливість економіки та 

забезпечить потужну мотивацію як резидентів, так і 

нерезидентів щодо вкладення коштів у розвиток галузей АПК. 
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аудиту виробничих витрат та собівартості продукції, проведено поетапний 

аналіз аудиторських процедур. 

Ключові слова: аудит, виробничі витрати, аудит витрат 

виробництва, собівартість, аудиторські процедури, робочі документи 
аудитора. 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки 

аудит є особливо важливою функцією ефективного управління 

виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю 

за раціональними і економічним використанням ресурсів з 

метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових 

обовязків перед державою. Аудиторська перевірка витрат за 

виробництво одна із трудомістких процесів в аудиторську 

діяльність, вимагає великої зосередженості, знань нормативних і 

інструктивних матеріалів із змінами, і навіть особливостей 

правильного обчислення виробничих витрат у окремих видах 

господарську діяльність організації.  

Виклад основного матеріалу. Основними документами, 

що регулюють аудиторську діяльність, є Закон України «Про 

аудиторську діяльність» від 22.04.93 р., Міжнародні стандарти 

аудиту, надання впевненості та етики та Господарський кодекс 

України. 

 Аудит – це лише складова аудиторської діяльності, адже, 

крім власне перевірки (аудиту), аудиторські фірми надають 

широкий спектр аудиторських послуг, що, безперечно, 

приваблює потенційних замовників. 

Одним із найскладніших аспектів аудиторської перевірки 

є аудит витрат на виробництво та виробничої діяльності в 

цілому. Собівартість продукції – важливий показник, який 

використовується для розрахунку великої кількості інших 

показників для оцінки фінансового стану підприємства. Тому це 

питання потребує зосередження особливої уваги аудитора.  

Основна мета аудиту виробничих витрат – підтвердження 

достовірності формування витрат, виходу продукції та 

правильності відображення їх в обліку [1, с. 144]. 
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Аудит витрат на виробництво розпочинається із вивчення 

аудитором виробничої діяльності даного суб’єкта 

господарювання: які види готової продукції випускаються, які 

ресурси при цьому використовуються, як проходить 

технологічний процес тощо. 

Після цього аудитор переходить до вже звичної 

процедури – вивчення та оцінка ефективності засобів контролю 

витрат на виробництво. У ході оцінки системи контролю 

аудитор повинен ознайомитись із обліковою політикою щодо 

списання витрат на виробництво, перевірити чи вносились 

протягом звітного періоду зміни до облікової політики, на 

основі чого здійснюється розрахунок собівартості одиниці 

продукції тощо. 

На основі оцінки ефективності системи контролю, 

аудитор визначає обсяги та види процедур, які необхідно 

виконати аудитору.  

Аудиторська перевірка, як правило може бути 

організована по- різному. У практиці аудиторська перевірка, 

витрат виробництва аудитор, як правило не має можливості 

перевірити всю документацію, тому викорстовує вибірковий 

метод перевірки. Але при використанні даного методу можуть 

бути невиявлені найбільш суттєві помилки. Тому аудитор 

повинен уважно формувати вибірку з урахуванням мети аудиту, 

сукупності даних (генеральної сукупності) і обсягу вибірки. 

Вибірка повинна бути репрезентативною, тобто відображати всі 

основні властивості генеральної сукупності. Вибірковий метод 

перевірки дає змогу аудитору з найменшими витратами 

отримати результат про довіру до системи внутрішнього 

контролю суб'єкта господарювання та скласти думку про 

достовірність, доцільність і законність господарських операцій, 

відображених у бухгалтерському обліку і звітності [2, с. 362]. 

Аудитору важливо дослідити і вивчити систему 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю клієнта 
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(рис.1.),  для того, щоб зрозуміти, як готують бухгалтерську 

інформацію і мати певне уявлення про надійність цих систем, 

оскільки ця інформація знаходить відображення у фінансовій 

звітності підприємства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Вивчення системи внутрішнього контролю 
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на виробництво, розрахунок собівартості одиниці продукції 

тощо. 

При вивченні витрат виробництва особлива увага 

приділяється аудиту собівартості продукції. У ході перевірки 

аудитор вивчає як здійснюється розподіл витрат, їх віднесення 

на собівартість та групування за елементами. 

Наступним кроком є аудит незавершеного виробництва: 

особливості організації і технології виробництва і вплив на 

метод оцінювання незавершеного виробництва; оцінку якості 

інвентаризацій незавершеного виробництва; постійність 

вибраних в обліковій політиці схем і методів оцінки 

незавершеного виробництва; правильність розподілу фактичної 

собівартості між незавершеним виробництвом і собівартістю 

готової продукції; правильність відображення незавершеного 

виробництва на рахунках бухгалтерського обліку. 

Провівши аудит незавершеного виробництва, наступним 

кроком аудитора є перевірка обліку готової продукції. Тут 

проблемним питанням є оцінка готової продукції. Аудитор 

визначає, який метод використовує підприємство для оцінки 

готової продукції (за фактичною виробничою собівартістю, за 

неповною виробничою собівартістю, за оптовими цінами 

реалізації, за нормативною собівартістю, за вільними 

відпускними цінами з урахуванням ПДВ або за вільними 

ринковими цінами). Крім того, аудитор перевіряє облік 

відвантаження готової продукції. Аудитором встановлюється 

наявність належним чином підписаних та оформлених договорів 

на поставку продукції, наявність прайс-листів тощо. 

Шляхом виконання незалежних процедур аудиторської 

перевірки аудиторові слід отримати таку кількість доказів, які 

дадуть змогу сформувати відповідні  робочі документи, де 

зазначить знайдені помилки і їх вплив на достовірність 

фінансової звітності. 
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Після проведення  необхідних аудиторських процедур 

аудитор свою незалежну думку  висловлює у аудиторському 

висновку. 

Висновки і пропозиції. У сучасних умовах, зниження 

витрат виробництва повинно розглядатися як стратегічний 

напрям розвитку підприємства, який має забезпечити 

конкурентоспроможність продукції, підвищити прибутковість 

діяльності. Аудит витрат виробництва змогу знизити 

підприємницький ризик, оскільки отримана в ході аудиту 

інформація дає можливість прийняти більш правильне, 

економічно доцільне рішення як у внутрішній діяльності самого 

підприємства, так і з боку потенційних інвесторів та ділових 

партнерів.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність податків і зборів, 

розкрита техніка їх проведення та запропоновано рекомендації для 

подальшого розвитку в Україні. 
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система, обов’язкові платежі. 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO3.aspx


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 85 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання податки є одним з найбільш ефективних та 

затребуваних суспільством видів надходження у бюджет. Варто 

зауважити, що останнім часом розвитку податкової системи 

спряла економічному зростанню. Зростання економіки, активне 

прагнення бізнесу до публічності і приплив іноземних 

інвестицій стали основними чинниками податкового 

надходження. Проте економічна криза наклала свій відбиток і на 

бюджет України, перед податковою службою постала 

необхідність зміни стратегії подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Податки – це обов'язкові 

платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних 

осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, 

які забезпечують фінансування державних витрат. 

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ?                 

В обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою 

формування державних фінансових фондів. Особливістю 

податків є їх примусовий, обов’язковий характер, який не 

потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку держави. 

Елементи податкової системи: 

1. Суб’єкти оподаткування 

2. Об’єкти оподаткування 

3. Податкові ставки 

4. Джерела сплати 

5. Принципи побудови 

6. Вимоги 

7. Організаційна побудова 

8. Податковий механізм, що в свою чергу поділяється на: 

 Механізм обчислення 

 Механізм сплати 

 Пільги 

 Санкції. 
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Державні цільові фонди - це фонди, які створені 

відповідно до законів України і формуються за рахунок 

визначених законами України податків і зборів (обов'язкових 

платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та 

фізичних осіб.  

 За допомогою податків і зборів  забезпечується близько 

90% надходжень у центральний державний бюджет і більше 

70%- у місцевий. Таким чином, у бюджеті акумулюється 40-60% 

національного доходу. 

Суспільне призначення податків виявляється в тих 

функціях, які вони виконують. Найбільш поширеним є дві 

основні функції – фіскальна та економічна.  

Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів 

держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, 

армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих 

людей. Із зібраних у вигляді податків і зборів коштів держава 

покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, 

дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію 

студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж 

джерела і витрачаються гроші на будівництво державних 

підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища. 

Економічна функція податків полягає у впливі через 

податки на суспільне відтворення, охоплює будь-які процеси в 

економіці країни, а також соціально-економічні процеси в 

суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати 

стимулюючу, обмежуючу, контролюючу роль. Значне 

підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити 

беззмістовною підприємницьку діяльність. 

Кожний податок має обов`язкові елементи. До них 

відносяться: суб`єкт податку або платник - особа, на яку 

законом покладено обов`язок сплачувати податок; об`єкт 

податку - доход або майно, з якого нараховується податок 

(заробітна плата, прибуток, майно, цінні папери і т.п.); джерело 
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податку - дохід, за рахунок якого сплачується податок; ставка 

податку - розмір податку, який припадає на одиницю 

оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної 

площі і т.п.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, 

пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків. 

Функції податків взаємопов`язані. Ріст податкових 

надходжень до бюджету, (фіскальна функція), створює 

матеріальну можливість для здійснення економічної ролі 

держави (економічна функція податків).   У той же час 

досягнуте в результаті економічного регулювання прискорення 

розвитку і росту дохідності виробництва дозволяє державі 

отримати більше коштів. Це означає, що економічна функція 

податків сприяє здійсненню фіскальної, зміцнює її. 

Головні напрями змін в 2015 році : 

              Перенавантаження податкової системи: 

1. менша кількість податків, менше звітності (9 замість 22) 

2. податок на прибуток -  простий розрахунок на основі 

фінансової звітності. 

3. ПДВ – електронне адміністрування (вже реалізовано) 

4. ЄСВ – зниження ставок для роботодавців з підвищення 

відповідальності 

5. легалізація активів заморожених громадян – «нульова» 

декларація, контроль великих податків, прогресивна 

шкала для пасивних доходів 

6. єдиний податок – зниження на 50% ставок для малого 

бізнесу 

7. мораторій (відстрочення) на 2роки на перевірки малого 

бізнесу ( з обсягом доходу до 20млн. грн. в рік) 

8. самостійні доходи місцевих бюджетів – акциз з 

готівкових продажів підакцизних товарів, податок на 

нерухоме майно, єдиний податок 

9. ліберальний валютний режим для громадян 
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Скорочення кількості податків – з 22 до 9: 

                   Скасовуються: 6 малоефективних податків: 

1. збір за впровадження деяких видів підприємницької 

діяльності 

2. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

природний газ для споживачів усіх форм власності 

3. рентна плата та транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами нафтопродукт оводами, 

транзитне транспортування трубопроводами природного 

газу та аміаку 

4. збір за місця паркування транспортних засобів 

5. туристичний збір 

6. збір на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства. 
Трансформуються: 13 подібних – у 5: 

 
акцизний податок 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

екологічний податок (з палива) 

збір у вигляді цільової надбавки 

до діючого тарифу на електричну та 

теплову енергію 

збір за першу реєстрацію 

транспортного засобу                          

ЕКОЛОГІНИЙ ПОДАТОК екологічний податок (крім палива)      

збір за спеціальне використання 

лісових ресурсів 

плата за користування надрами 

РЕНТНА ПЛАТА 
збір за користування радіочастотним 
ресурсом 

збір за спеціальне використання 

водних ресурсів 

податок на нерухоме майно                   ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО плата за землю 

єдиний податок 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК фіксований сільськогосподарський 

податок 
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РЕФОРМИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: 

Сплата ЄСВ при різних формах заробітної плати: 

Сума 

місячного 

доходу 

Діюча модель 

середньозваже

на ставка - 

41% грн. 

Запропонована 

модель 

середньозваженої 

ставки - 41% + 

15% (понад 2 

МЗП) грн. 

Відхилення грн. 

1 218 (до 

1МЗП 1218 

грн.) 

499 499 0 

2 000 (до 2 

МЗП 2436грн.) 
820 820 0 

3 500 (до 3 

МЗП - 3654 

грн.) 

1435 1158 -227 

5 000 (до 5 

МЗП - 6090 

грн.) 

2050 1383 -667 

12 000 (до 10 

МЗП - 121800 

грн.) 

4920 2433 -2487 

 

Нарахування 

роботодавцем               

Діюча ставка ЄСВ 

Запропонована ставка ЄСВ 

41% 

41% 

для суми місячного доходу до 1МЗП (до 

1218грн.) база для нарахування 1 МЗП; для суми 

місячого доходу від 1 до 2 МЗП (1218 - 2436 

грн.) база для нарахуванн фактично нарахована 
зарплата 

15%  
для суми перевищення місячного доходу понад 

2 МЗП (від 2436грн.) 
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Заходи, спрямована на легалізацію заробітної плати та  

зайнятості: 
Зменшення розміру ЄСВ 

За оцінкми експертів до 30% 

заробітних плат виплачуються 

за тіньовими схемами 

Укладення трудових договорів 

виключно у письмовій формі 

Запровадження фінсових санкцій для 

підприємств (від 1 до 30 МЗП) за 

допуск працівника до роботи без 

оформлення трудових відносин, 

оформлення працівника на неповний 

робочий час у разі фактичного 

виконання роботи повний робочий 

час, недотримання мінімальних 

державних гарантій в оплаті праці 

тощо 

Запровадження штрафів для 

посадових осіб за допуск працівника 

до роботи без оформлення трудових 

відносин, збільшення штрафів за 

порушення при нарахуванні ЄСВ 

несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ 
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кодексу: у 2015 році українці сплачуватимуть 9 податків замість 22  
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Легалізація фонду заробітної плати в обсязі 11млрд. грн. 

(2,2% від фонду оплати праці в економіці) 

Збільшення надходжень до бюджету + 1,3млрд.грн. 

Та фондів соціального страхування + 3,3млрд.грн. 

http://www.newsru.ua/
http://www.newsru.ua/arch/28dec2014/finance/index.html
http://www.newsru.ua/finance/28dec2014/zminy.html
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В 

УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Дубінський Максим 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розкрито особливості проведення 

інвентаризації у разі переходу підприємства на складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, інвентаризація, фінансова 

звітність, міжнародні стандарти. 

Постановка проблеми. Однією з основних вимог, що 

ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його 

показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-

матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними 

бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не 

піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті 

пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових 

записів, втрати документів, зловживань матеріально 

відповідальних осіб та ін. У зв'язку з цим виникає об'єктивна 

необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість 

взяти на облік можливі розходження між даними обліку і 

фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за 

допомогою інвентаризації. 

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність" № 996-XIV від 16 липня 1999 року 

підприємства для забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов'язані 

провадити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої 

перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, 

стан і оцінка [1]. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах 

проведення інвентаризації, перевірка і документальне 
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підтвердження наявності та стану матеріальних та інших 

цінностей, основних засобів та вкладень підприємства, 

розрахунків і зобов’язань  регулюється Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов’язань [2]. Цей документ 

застосовується з 1 січня 2015 року як з підприємствами, так і 

бюджетними установами, адже в сферу дії Положення включено 

всіх юридичних осіб.  

Слід зазначити, що нове  Положення №879 порівняно з 

попередніми інструкціями, є більш деталізованим та більш 

структурованим. Зміни, що сталися у сфері функціонування 

підприємств звертає на себе увагу розширення переліку, коли 

проведення інвентаризації є обов’язковим. У Положенні його 

поповнили, що у разі переходу на складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами (на дату такого 

переходу). Дата переходу на МСФЗ – це початок першого 

періоду, за який суб’єкт господарювання подає повну 

порівняльну інформацію згідно із МСФЗ у своїй першій 

фінансовій звітності з МСФЗ.  

Положення регулює проведення інвентаризації активів та 

зобов’язань, перед складанням річної фінансової звітності 

відведено певні строки:  

- три місяці – для необоротних активів; 

- два місяці – для незавершених капітальних інвестицій, 

незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових 

інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, 

зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків 

із бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

Є також окрема вимога щодо основних засобів, зокрема 

автомобілів, які перебувають у тривалих рейсах, інших 

матеріальних цінностей, що на дату інвентаризації будуть 

знаходитися поза підприємством. Такі активи інвентаризують у 
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період «до тимчасового вибуття з підприємства». Таку 

інвентаризацію потрібно проводити до дати балансу. 

Інвентаризацію нової форми дрібних активів: за 

рішенням керівника підприємства, зокрема інструментів, 

приладів, інвентарю (меблів) може проводитися щороку в обсязі 

неменше 30% усіх зазначених об’єктів. При цьому протягом 

трьох років обов’язково охопити інвентаризацію всіх 

інструментів, приладів, інвентаря (меблів). 

Вказується, що інвентаризація бібліотечних фондів за 

рішенням керівника підприємства за встановленим ним 

графіком може проводитись протягом року. Книжкові пам’ятки 

інвентаризують щороку. Якщо бібліотечних фондів від 100 до 

500 тис. одиниць, інвентаризацію можна проводити протягом 5 

років, охоплюючи щорічно не менше 20% одиниць, якщо понад 

500 тис. одиниць – протягом 10 років, охоплюючи щорічно не 

менше 10% одиниць. 

Положення містить деякі спеціальні норми стосовно 

використання об’єктів основних засобів, залишкова вартість 

яких дорівнює нулю, то Положення просто наказує передати 

відповідні матеріали керівнику. Натомість у ньому є норма про 

«справедливу» оцінку тих об’єктів основних засобів та 

нематеріальних активів, що були виявлені в процесі 

інвентаризації (п.п. 1.5. та 2.3 р. III). 

Щодо малоцінних та швидкозношуваних предметів, які 

обліковують в оперативному порядку, інвентаризаційні описи не 

складають. Підприємство перевіряє фактичну наявність цих 

предметів у матеріально відповідальних осіб, зіставляючи 

фактичні дані з відомістю оперативного обліку (п. 4.1 р. III). 

Зміни, що стосуються інвентаризації дебіторської 

заборгованості та розрахунків підприємства – дебітори мають 

підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення. 

Розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною 
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стороною в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському 

обліку і визнаються нею правильними. 

В бухгалтерському обліку виявлені надлишки основних 

засобів та нематеріальних активів відбувається за кредитом 

рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів», амортизація таких 

активів буде супроводжуватися поступовим пропорційним 

списанням сум із дебету рахунку 69 на кредит відповідних 

рахунків доходів. 

Документальне забезпечення інвентаризації 

регламентовано п. 14 р.II даного Положення. Матеріали 

інвентаризації можуть бути заповнені як рукописним способом, 

так і за допомогою електронних засобів обробки інформації.  

Усі інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні 

відомості повинні оформлюватися відповідно до вимог 

установлених Положенням про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку [3]. 

Результати інвентаризації оформлюють протоколом 

інвентаризаційної комісії, у якому вказують висновки щодо 

виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів, 

зобов’язань і даними бухобліку, що наводяться в звіряльних 

відомостях, а також пропозиції щодо їх врегулювання [4]. 

Висновки і пропозиції. Розкриваючи суть проведення 

інвентаризації згідно Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань №879, можна зробити висновок,  що суцільні 

інвентаризації підлягають умовні активи і зобов’язання. Варто 

було б згадати як саме інвентаризувати вказані статті. 

Доцільно на не оплачену в строк покупцями 

відвантажену продукцію (товари) складати окремий 

інвентаризаційний опис та перевіряти обгрунтованість сум, що 

відображені на рахунках бухгалтерського обліку (виписок 

банку, платіжних доручень, простих векселів). 
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У найближчому майбутньому практика виявить ще деякі 

цікаві аспекти пов’язані з оновленням інвентаризаційного 

режиму та забезпечить високу якість її проведення. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність поняття «витрати на 

якість продукції», подана характеристика його основних видів. Зроблено 

висновок, що найбільш прийнятним до використання в умовах українських 

реалій є метод функціонально-вартісного аналізу витрат на якість.  

Ключові слова: якість, витрати на якість, методи аналізу витрат 

на якість. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах світова 

економіка переживає процеси глобалізації та характеризується 

жорсткою конкурентною боротьбою за ринки збуту. Основою 

конкурентоспроможності підприємств є якість продукції, тобто 

набір корисних для споживача характеристик товару, для 

заволодіннями якими він готовий сплатити зазначену ціну. 

Тривалий час витратам на якість продукції не надавали великої 
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уваги. Вважалось, що вони становлять лише частку відсотка від 

сум продажу. Насправді ж вони значно більші.  

Результати дослідження, проведені Манчестерським 

інститутом науки і технологій Великої Британії, показали, що 

менше 40 % організацій знають фактичне значення витрат на 

якість, з яких 95 %, як правило становлять витрати на 

експертизу і різні порушення, усунення яких протягом 3 років 

при постійному поліпшенні процесів може скоротити їх на 

третину. 

Враховуючи те, що частина витрат на якість, яка не є 

обов´язковою і якої можна уникнути, призводить до 

подорожчання продукції, що негативно впливає на її 

конкурентоспроможність, сьогодні все більше організацій 

вживають заходів з метою визначення своїх витрат на якість. 

Виклад основного матеріалу.  Якість - це сукупність 

властивостей і характеристик продукції, які надають їй здатність 

задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. 

Якість продукції тісно пов'язане з споживною вартістю - 

здатністю товару задовольняти певні потреби. Воно 

характеризує міру споживчої вартості, ступінь її придатності і 

корисності, тобто кількісне задоволення суспільної потреби у 

продукції. 

В українському законодавстві поняття витрат на якість 

визначено ДСТУ 3230-95. 

 Витрати, повязані з якістю за ДСТУ 3230-95 (з 

посиланням на ISO 8402:1994) – це витрати, які виникають при 

забезпеченні та гарантуванні задовільної якості, а також 

витрати, повязані з втратами в тому разі, якщо не досягнуто 

задовільної якості. 

Необхідність визначення витрат на якість вперше була 

обґрунтована в 1960-х роках Дж. Джураном і А. Фейгенбаумом. 

Останній дав таку класифікацію витрат на якість: 
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 витрати на попередження дефектів, які складаються з 

витрат, що витрачаються на навчання у сфері якості, і витрат 

відділу якості; 

 витрати на оцінку рівня якості, які складаються з витрат 

на контроль і випробування та перевірку діяльності з 

забезпечення якості; 

 збитки від браку за рахунок дефектів і рекламацій. 

Принцип класифікації витрат на якість, запропонований 

А. Фейгенбаумом, одержав широке визнання і в подальшому 

був удосконалений японськими спеціалістами, які 

запропонували покласти в основу класифікації витрат принцип 

їх корисності, поділивши всі витрати на дві групи: 

 корисні витрати, пов´язані з попередженням дефектів; 

 збитки, пов´язані з витратами на проведення оцінювання 

і з браком. 

Важливість і необхідність визначення витрат на якість 

призвела до створення в ряді країн відповідних стандартів. 

Одним із стандартів, який найповніше відображає витрати на 

якість, є британський стандарт ВS 6143. 

Британський національний стандарт (BS 6143 "Інструкція 

з економіки якості") складається з двох самостійних статей. 

Перша частина «Вартісна модель процесу». За цією 

концепцією враховуються всі витрати на виконання процесу, 

який має свої входи і виходи, як бажані, так і небажані. 

Вартісна модель процесу передбачає, що всі витрати на 

продукцію можуть бути розділені на дві категорії: витрати, 

пов'язані з досягненням відповідності за якістю, і витрати, 

пов'язані з невідповідністю за якістю. Обидві ці категорії витрат 

розглядаються як потенційні джерела економії.  

Друга частина «Модель PAF» (попередження, оцінка, 

відмова). У моделі PAF витрати, пов'язані із забезпеченням 

якості, розбиваються на дві основні категорії: 
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 витрати, пов'язані з невідповідністю за якістю 

(безповоротні); 

 витрати, пов'язані з досягненням відповідності 

(профілактичні) за якістю. 

Згідно з цим стандартом усі витрати на якість 

поділяються на дві групи: 

 витрати на відповідність — це витрати на 

попереджувальні заходи з контролю якості і витрати на 

стандарти (норми) якості для забезпечення їх роботи; 

 витрати на відмови, які призводять до зменшення 

прибутку, незалежно від того, чим вони спричинені. 

У свою чергу кожна з цих груп класифікується таким 

чином: 

 попереджувальні витрати; 

 оцінні витрати; 

 витрати, зумовлені внутрішніми відмовами; 

 витрати, зумовлені зовнішніми відмовами. 

Витрати на попередження дефектів. Ці витрати 

здійснюються для того, щоб зменшити оцінні витрати і витрати 

в результаті відмов. Вони складаються з таких розділів. 

До виробничий контроль — витрати, пов´язані з 

випробуваннями і вимірюваннями до виробництва продукції, 

щоб проконтролювати відповідність проекту вимогам до якості.  

Вхідний контроль — витрати на контроль і випробування 

матеріалів, деталей, комплектувальних виробів, а також 

контроль на підприємстві постачальника споживачем. 

Лабораторні приймальні випробування — витрати, 

пов´язані з випробуваннями, які проводяться з метою 

оцінювання якості закуповуваних матеріалів. 

Контроль і випробування — витрати на контроль і 

випробування спочатку в процесі виготовлення, а потім — на 
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завершальну перевірку з метою визначити якість готового 

виробу і його упаковки. 

Обладнання для контролю і випробувань — витрати на 

амортизацію вартості обладнання і пов´язаних з ним 

виробничих засобів, а також вартість встановлення його 

технічного обслуговування та калібрування. 

Аналіз результатів контролю і випробувань, звітність — 

витрати на роботи, що проводяться до того, як випускається 

продукція до передавання споживачеві з метою встановити, чи 

відповідає вона вимогам до якості. 

Контроль експлуатаційних характеристик — витрати на 

контроль, який проводиться в очікуваних умовах експлуатації 

споживача до приймання ним продукції. 

Розгляд і схвалення — витрати на обов´язковий розгляд і 

схвалення іншими спеціалістами. 

Оцінювання запасів — витрати на контроль і 

випробування запасів виробів та запасних частин, які мають 

обмежений термін придатності при зберіганні. 

Зберігання протоколів — витрати на зберігання 

результатів контролю якості і контрольних еталонів. 

Витрати, зумовлені внутрішніми відмовами. Вони мають 

місце в тих випадках, коли до передачі продукції споживачеві 

виявляється, що її якість не відповідає вимогам до якості.  

Витрати, зумовлені зовнішніми відмовами. Вони 

викликані невідповідністю якості виробів, яка виявляється після 

передачі їх споживачеві.  

Вітчизняна класифікація витрат на якість принципово не 

відрізняється від зарубіжної. Вибір підприємством методу 

аналізу витрат на якість залежить від його специфіки тобто, 

індивідуальної структури, виду діяльності, рівня розвитку 

системи якості тощо, що знайшло своє відображення у 

стандартах ISO 9000 (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Характеристика методів аналізу витрат на якість 
Метод Характеристика методу 

Функціонально- 

вартісний аналіз 

Це процес послідовної побудови ряду специфічних 

моделей аналізованого об’єкту, що дозволяє дослідити 

характер взаємозв’язків між елементами об’єкта, а 

також взаємодій об’єкта із навколишнім середовищем 

FMEA-аналіз Дозволяє виявити саме ті дефекти, які обумовлюють 

найбільший ризик споживача, виявити їх потенційні 

причини та виробити коректувальні заходи для їх 

виправлення ще до того, як ці дефекти зявляться, і, 
таким чином, попередити витрати на їх усунення. 

Метод 

розгортання 

функції якості 

Це експертний метод, використовує табличний спосіб 

представлення даних, причому зі специфічною формою 

таблиць, які отримали назву «будиночків якості».  

Бенчмаркінг Визначається як мистецтво визначення того, що інші 

підприємства роблять краще: вивчення, вдосконалення 

та застосування їхніх методів роботи на власному 

підприємстві. 

Метод по 

системі Just-In-

Time 

Суть цієї системи зводиться до організації неперервно-

потокового виробництва з малими партіями випуску 

продукції. 

Система 

«Стандарт-

костс» 

Передбачає нормативний облік і регулювання витрат на 

якість. Основна мета системи - контроль витрат 

Система 

«Дірект- 
костінг» 

Означає облік прямих витрат, всі з яких є змінними, в 

інших версіях – враховуються ще частина постійних 
(прямих) витрат. Основна мета системи – забезпечення 

рентабельності випуску та реалізації продукції. 

Контроллінг Дозволяє забезпечити досягнення поставленої перед 

підприємством цілі та орієнтований на поточні 

результати діяльності. Контроллінг часто 

використовується для підтримання ефективності роботи 

підрозділів та підприємства в цілому; 

Загальна система 

управління 

витратами 

Суть методу зводиться до тези: ефективним напрямком 

зниження витрат є ресурсозбереження в тих видах 

діяльності, що не створюють доданої вартості, та 

вдосконалення тих видів діяльності, які її створюють. 
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Висновок: Витрати на якість продукції являють собою 

статті витрат підприємства, спрямовані на підтримання якості 

продукції на різних етапах її життєвого циклу. Коли продукція 

якісна, вона краще реалізується, відправляється на експорт, який 

приносить стійкі доходи власникам підприємств. Слід також 

враховувати, що при підвищення якості відповідно збільшується 

ціна реалізації, адже витрати на якість включаються в 

собівартість. Аналіз затрат на якість являє собою самостійний 

тематичний аналіз і спирається на систему економічних 

показників, які характеризують кінцеві результати діяльності 

підприємств по покращенню якості випущеної продукції. 
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сільськогосподарського призначення, відображення бухгалтерського обліку 
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Постановка проблеми. Будь-яка діяльність людини – 

виробнича, торгівельна, комерційна чи інша – нерозривно 

пов’язана із землею, яка, крім того, задіяна в процес суспільного 

матеріального виробництва або іншу сферу соціальної 

діяльності людини. Земля в сільськогосподарському 

виробництві виступає не лише матеріальною умовою, але й 

головним засобом виробництва.  

До початку економічних перетворень в Україні земля 

перебувала у виключній державній власності. З прийняттям 

Конституції України, Земельного та Цивільного кодексів 

України, змінились земельні відносини, землекористування 

стало платним.  

У зв’язку з Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» передбачено обов’язкове 

відображення в бухгалтерському обліку вартості землі та права 

користування нею. [1]  

Законом України «Про оцінку земель» передбачено 

обов’язкове проведення грошової (експертної) оцінки земельних 

ділянок у випадку відображення їх вартості та права 

користування у бухгалтерському обліку. Землями 

сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані 

для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково - дослідної та навчальної 

діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, 

у тому числі інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. 

 До земель сільськогосподарського призначення 

належать: 

а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні 

насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 103 

 

 б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і 

прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, 

крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського 

призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, 

землі під інфраструктурою оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації 

тощо). [2] 

Відповідно до правового статусу землі на сьогодні 

виділяють три групи об’єктів обліку (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Об’єкти обліку у сфері землекористування 

 

Земельна ділянка – це частила земної поверхні з 

установленими межами, певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правами. 

Невід'ємним атрибутом земельної ділянки, який 

відокремлює її від інших частин земної поверхні, є її межа. 

Межа – це умовна лінія, яка відокремлює територію земельної 

ділянки від іншої частини земної поверхні.[3] 

Важливою проблемою обліку земельного капіталу на 

сільськогосподарських підприємствах є необхідність 

запровадження єдиних методологічних засад аналітичного 

обліку земельних ділянок. Потреба у веденні такого обліку 

очевидна, оскільки дані аналітичного обліку є основою у 

складній системі використання землі підприємствами, яка 
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зводиться до наявності взаємозв’язку ряду процедур наступного 

виду (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Взаємозв’язок операцій використання земельних 

ділянок в господарському обороті підприємств АПК 
 

Аграрною наукою неодноразово пропонувався до 

застосування механізм зарахування на бухгалтерський облік 

земельного капіталу як окремого об’єкту обліку (рис.3), однак в 

силу певних економічних та політичних причин в країні він до 

сих пір не реалізується на практиці. 
 

 

Рис. 3. Порядок прийняття на облік та відображення у 

звітності земельної ділянки [5] 

Правове оформлення угод щодо придбання (надходження) земельної 
ділянки (договори) 

    

Державне посвідчення права власності на земельну ділянку і отримання 
технічної та правовстановлюючої документації. 

    

Визначення первісної вартості земельної ділянки 

    

Формування кореспонденції рахунків, внесення записів до картотеки 

аналітичного обліку 

    

Відображення даних про придбані земельні ділянки в регістрі 
синтетичного обліку по рахунку 10 “Основні засоби” в разі придбання 

земельної ділянки як засобу виробництва та по рахунку 28 “Товари” в разі 

придбання земельної ділянки як товару для подальшого продажу 

    

Перенесення підсумкових даних регістрів синтетичного обліку до 
Головної книги 

    

Узагальнення в балансі періоду та відображення в звітних формах 
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Висновок: Бухгалтерський облік земель 

сільськогосподарського призначення потребує вдосконалення. 

Потрібно прислухатися до вчених і зараховувати на облік 

земельний капітал як окремий об’єкт обліку. В практику 

аграрного сектора з метою організації аналітичного обліку 

потрібно ввести Порядок аналітичного обліку земель в наукових 

установах, підприємствах та організаціях УААН, затвердженому 

постановою Президії УААН від 26.08.2004 р.  

Отже, з удосконаленням нормативної бази покращиться 

облік сільськогосподарських земель. 
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Постановка проблеми. У більшості розвинених країн 

світу аудит є невід’ємним інструментом забезпечення 

прозорості та цивілізованості економічних відносин.  

Процеси міжнародної інтеграції, створення єдиного 

світового простору для користувачів фінансової звітності 

підприємств вимагають нових підходів до розвитку аудиту в 

Україні, реформування якого інтенсивно проводиться останні 

п’ять років.  

Подальший розвиток аудиторської діяльності потребує 

вирішення питань, пов’язаних із підвищенням її якісного рівня, 

що значною мірою дозволить зміцнити престиж цієї професії і 

ступінь довіри до інформації, наданої аудиторами. Ці питання 

набули актуальності у зв’язку з тим, що лише в разі виконання 

аудиторських перевірок користувачі інформації будуть впевнені 

в реальності перевіреної фінансової звітності, а отже 

створюватимуться умови зниження їх інформаційного ризику 

при прийнятті рішень. Саме така стратегія розвитку 

вітчизняного аудиту здатна забезпечити його реальну 

затребуваність суспільством. 

Виклад основного матеріалу. Процеси міжнародної 

інтеграції створення єдиного світового простору для 

користувачів фінансової звітності підприємств, організацій і 

установ висувають нові вимоги до розвитку аудиту в Україні, 

реформування якого здійснюється особливо інтенсивно в 

останньому десятилітті. В даний час особливо гостро постає 

питання про впровадження якісно нового рівня аудиту, однак 

методичного забезпечення цього процесу наразі бракує, 

оскільки не розроблені теоретико-методологічні основи 

аудиторської діяльності. 
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           Негативно впливає на розвиток аудиту та значно обмежує 

незалежність аудиторів така національна особливість, як 

постійний вплив на аудиторську практику державних 

регуляторних органів через створення додаткових реєстрів 

аудиторів та аудиторських фірм, введення додаткових навчань 

для аудиторів, висунення додаткових вимог до формату та 

змісту аудиторського висновку.  

          Ще однією перешкодою для розвитку аудиту є низька 

вартість аудиторських послуг. На сьогодні існують часті 

випадки встановлення аудитором вартості своїх послуг на 

такому рівні, який не лише не відповідає реальній 

відповідальності за результати аудиту а ще й є значно нижчим за 

вартість історично складену на ринку аудиту у відповідному 

регіоні. Цьому є принаймні два пояснення: 

          - менеджмент підприємства вважає, що результати аудиту 

потрібні у першу чергу регулятору. Тому сьогодні в Україні на 

аудит немає великого попиту. Менеджмент погоджується на 

аудит тому що його зобов’язує до цього відповідне 

законодавство. Але при цьому він найчастіше сам називає суму, 

яку готовий заплатити аудитору. На жаль, в Україні поширена 

практика, коли вартість аудиту визначають на загальних зборах 

акціонерів. Аудитор, на чиї послуги, немає сьогодні попиту, 

вимушений погоджуватися на запропоновану клієнтом вартість; 

          - другою причиною низької вартості аудиторських послуг 

є низький рівень професійно-етичної культури самих аудиторів.  

Етапи формування професійної спілки аудиторів подано 

на рис.1 

Тобто найсуттєвіша різниця в організації аудиту між 

західними країнами та Україною в тому, що на Заході аудит 

самоорганізувався як відповідь на суспільну потребу, а в Україні 

– був організований рішенням держави під тиском західних „ 

донорів ” країни без урахування потреб суспільства, яких до 

речі, на той час і не було взагалі. 
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       Зарубіжний досвід                                Український досвід 

                                                                                 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Етапи формування професійної спілки аудиторів 

           

Українською особливістю організації аудиту, з одного 

боку є, перш за все, відсутність ліцензування та обов’язкового 

страхування професійних ризиків, з другого – пряме (без 

урахування  національних  законодавчих та ментальних 

особливостей) застосування стандартів аудиту Міжнародної 

Федерації Бухгалтерів в якості національних. 

          Говорячи про перспективи розвитку якості наданих 

аудиторських послуг доцільно запропонувати введення 

державою єдиних цін на такі послуги. Таке рішення буде 

достатньо ефективним, оскільки фірми опиняться в однаковому 

становищі, що змусить їх покращувати якість послуг, від яких 

відповідно буде залежати попит і дохід фірми. Але потрібно 

відзначити і недоліки такого рішення, зокрема це стосується 

витрат на утримання і адміністрування самої фірми. Доцільно 

запровадити певний інтервал цін, який буде залежати від 

розміру фірми та кількості витрат на її адміністрування. 

Потреба суспільства у 

впевненості щодо даних 

публічної бухгалтерської 

звітності 

Професійна бухгалтерська 

спілка 

Виокремлення з 

професійної бухгалтерської 
спільноти фахівців, які 

займаються виключно 

аудитом 

 

Вимога Світового банку та 

МВФ щодо імплементації 

аудиту в практику бізнесу в 

Україні 

 

Формування з бухгалтерів, 

фінансистів, економістів, 

юристів, податківців тощо 

фахової спільноти 

вітчизняних аудиторів 
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Розглядаючи питання якості аудиторських послуг 

потрібно також звернути увагу на складання аудитором 

аудиторського висновку. В основному цей досить важливий і 

вагомий документ має довільну форму. У ньому відображається 

інформація, яка, на думку аудитора, є важливою. Відносно цього 

цікавим рішенням було б створення чіткої структури 

аудиторського звіту. 

Висновки і пропозиції. Отже, на сучасному етапi аудит 

стає окремою складовою інфраструктури економіки України, 

яка потребує відповідного регулювання. Для ефективнішого 

регулювання аудиту в Україні слід забезпечити оптимальну 

комбінацію державного, професійного та економічного 

механізмів регулювання із поступовим послабленням першого. 

Необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні 

програми їх діяльності, які становитимуть опис комплексного 

підходу до організації технології та методики здійснення аудиту.  
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КОРПОРАТИВНА КАРТКА І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У 

ВІДРЯДЖЕННІ 

Зубко Ірина 

Горохівський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник: старший викладач, 

спеціаліст вищої категорії бухгалтерських дисциплін 

Бородій Л. Ю. 

 
Анотація. У статті розглянуто сутність використання 

корпоративної картки у відрядженні або на господарські цілі, розкрита 

техніка її використання. 

Ключові слова: корпоративна картка, банкомат, банківський день, 
національна валюта, іноземна валюта. 

Постановка проблеми.  Донести до слухачів, практиків 

бухгалтерів  популярність використання сучасного 

універсального та зручного засобу платежу корпоративних 

карток у відрядженні. 

Корпоративний платіжний засіб – зручний та корисний 

платіжний цільовий інструмент при використанні у відрядженні. 

Виклад основного матеріалу. Фірма може відкрити 

корпоративну банківську картку і її держателем може бути 

директор, а використовувати її у відрядженні (по Україні та за 

кордоном). При одержанні корпоративної банківської картки 

необхідно звернутися у відділення банку і користуватися 

Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття 

рахунків у національній та іноземних валютах, затверджених 

постановою Правління Національного банку України  від 

12.11.03 р. № 492. Аванс відрядженому працівникові дозволено 

виплачувати готівкою або перераховувати в безготівковій формі 

на відповідний рахунок для використання із застосуванням 

платіжних карток. Це правило прописане в  п. 8.3 Інструкції № 

492 та п. 5р. І Інструкції про службові відрядження в межах 

України та за кордон у редакції наказу Мінфіну України від 

17.03.11 р. № 362. 
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Суми, що було перекинуто на корпоративну картку, у 

момент їх зарахування не вважають виданими працівнику під 

звіт. Адже всі ці кошти поки що належать підприємству (та 

зберігаються на його картрахунку). Тоді, коли колега зніме 

готівку з картки (через банкомат або касу банку) чи 

розрахується нею безготівково (через платіжний термінал), 

кошти стануть виданими під звіт. Із цього часу почне відлік 

годинник та відраховуватимуть час до подання Звіту про 

використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за 

формою, затвердженою наказом Міністерства доходів та зборів 

України від 24.12.13 р. № 845. 

Відзвітувати за карткові кошти витрачені у відрядженні, 

треба в такий термін:  

 - якщо  готівку отримували через банкомат або касу 

банку, то Звіт подають до закінчення третього банківського дня, 

наступного за днем завершення відрядження. Чітко сказано п. 

2.12 Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні затвердженого постановою Правління НБУ від 

15.12.04 р. № 637, та абз. “а” пп 170.9.3 Податкового Кодексу 

України. 

Коли розрахунки проводили винятково в безготівковій 

формі (безпосередньо з картки), то Звіт подають до бухгалтерії 

не пізніше 10 днів, а за наявності поважних причин працедавець 

(само зайнята особа) може його продовжити до 20 банківських 

днів (до з’ясування питань) – п. 2.12 Положення про касові 

операції та абз. “б” пп 170.9.3 Податкового Кодексу України.  

Разом зі Звітом у касу фірми варто віднести кошти, зняті 

з корпоративної картки та неповністю витрачені. Також ті суми 

можна одразу зарахувати на поточний рахунок підприємства. 

Співробітник зобов’язаний повернути невикористану 

частину авансу в тих грошових одиницях, у яких йому видали 

аванс (п. 17р. ІІІ Інструкції про відрядження).  
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Якщо корпоративний рахунок був валютним, то слід 

повернути валюту. 

Коли ж він був мультивалютний (фактично гривневий із 

можливістю конвертування), то різницю між отриманими та 

витраченими на поїздку коштами дозволено віддати фірмі в 

гривнях (адже з карткового рахунку списуватимуться саме 

гривні). Хоча якщо знімали валюту і вона залишилася то 

повертаємо решту валюти. Сума яка лежить на корпоративній 

картці її переганяти назад на поточний рахунок немає потреби. 

Кошти можуть там зберігатися до наступної потреби 

використання у відрядженні або на господарські цілі. 

Документальним підтвердженням є Звіт про 

використання коштів, виданих на відрядження або під звіт до 

якого додають проїзні квитки, готельні рахунки, квитанції 

платіжного термінала, чеки банкоматів, які складають та 

друкують державною мовою за місцем проведення. 

Корпоративна платіжна картка – не власність директора, 

усього-на-всього посередник між нею та своєю фірмою. І все, 

що впало на корпоративний картковий рахунок, продовжує 

належати організації. Коли перекинути суму з основного 

рахунку на корпоративний буде  бухгалтерська проводка Дт 313 

“Інші рахунки в банку в національній валюті” Кт 311 “Поточні 

рахунки в національній валюті”. Одержано суми з 

корпоративної карки  

Дт 372 “Рахунки з підзвітними особами” 

Кт 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” 

Зменшення заборгованості відповідно складеного Звіту  

відображають у дебет рахунків 91 “ Загальновиробничі витрати 

”, 92 “ Адміністративні витрати ”, 93 “Витрати на збут ” кредит 

субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами ”. 

Висновки. Отже, використання корпоративних карток на 

підприємстві (ведення Журналу руху, правила передачі 
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держателю) дає можливість ефективно і бережно контролювати 

підзвітні суми цільового призначення. 
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Анотація. У статті узагальнено визначення різних науковців щодо 

оплати праці. 

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, системи оплати 

праці. 

Постановка проблеми. В процесі створення ринкової 

економіки в Україні, формується соціальна політика, 

спрямована на розвиток об’єктів господарювання для 

забезпечення суспільних потреб. Ефективність економіки та 

соціальної політики відображаються значною мірою у 

заробітній платі, яка є важливим чинником матеріального 

забезпечення людини. Тому основним кроком на шляху 

створення європейської держави є пошуки удосконалення нині 

існуючої системи оплати праці та єдиного розуміння її сутності.  

Виклад основного матеріалу. Більш повне тлумачення 

поняття “заробітна плата” запропонував М.Д. Ведерников. З 

його точки зору, “заробітна плата є первинним доходом 
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домашніх господарств, який передбачає винагороду в грошовій 

або натуральній формі, що має бути виплачена роботодавцем 

найманому працівнику за роботу, виконану у звітному періоді” 

[1, с. 75].  

Проте найбільш повне визначення даного поняття 

пропонує О. Грішнова, яка розглядає поняття заробітна плата з 

кількох позицій: з позицій економічної теорії, з позицій 

ринкової економіки, з позицій економіки праці, з позицій 

найманого працівника та з позицій підприємця. Так, з позицій 

економічної теорії, заробітна плата – це економічна категорія, 

що відображає відносини між роботодавцем і найманим 

працівником з приводу розподілу новоствореної вартості [2, с. 

29]. 

Сутність заробітної плати варто розглядати ще і в 

соціально-правовому (нормативному) і економічному аспектах. 

У соціально-правовому аспекті сутність заробітної плати 

характеризується тією роллю, що вона повинна виконувати в 

реалізації соціальних прав людини і, насамперед, її правом на 

працю і гідного рівня життя [3]. І тому поняття сутності та 

системи оплати праці, відповідно до економічних процесів 

потрібно змінювати саме на законодавчому рівні, тоді це 

приведе до позитивних зрушень в економіці. 

Висновок. Отже, визначення оплати праці є 

досліджуваною ділянкою у всіх сферах економіки, тому є 

невід’ємною складовою функціонування будь-якого 

підприємства та забезпечення життєдіяльності населення 

держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В  ІНОЗЕМНІЙ 
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Золочівський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник: викладач методист Вільчинська Є.М. 

 
Анотація. У статті  розкрито суть  акредитивної форми  

розрахунків, її переваги та недоліки при розрахункових відносинах в іноземній 

валюті. 

Ключові слова: акредитив, акредитивна форма розрахунків,  

резидент, нерезидент, бенефіціар, експортер, імпортер. 

Постановка проблеми. У сучасному ринковому 

середовищі постійно відбувається пошук нових способів 

взаєморозрахунків, які пожвавлюють рух грошових  потоків без 

підвищення ризиків неплатежів. Практичного вирішення 

вимагає пошук нових форм  розрахункових відносин, здатних 

забезпечити здійснення платежів з наданням високої гарантії 

виконання зобов’язань за угодами комерційних партнерів. 

Одним з ефективних інструментів платежу є акредитив. 

Застосування акредитивної форми не є зовсім новим  у практиці 

розрахункових операцій. На сьогоднішній день його 

використовують, коли мають на меті вийти на нові ринки  із 

забезпеченням захисту своїх інтересів. Акредитивна форма 

розрахунків містить чимало переваг для суб’єктів 
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зовнішньоекономічної діяльності. До того ж для великих 

імпортних угод її застосування наразі обов’язкове. Акредитивна 

форма розрахунків в міжнародній практиці регулюється 

Уніфікованими правилами і  звичаями, розробленими МТП. 

Виклад основного матеріалу. Акредитив (лат. accre-

ditivus — довірчий). 

Основними документами, що регулюють здійснення 

розрахунків в іноземній валюті за акредитивною формою є 

Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті” від 23.09.94 р. №185/94-ВР, Закон України “ Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.99 р., постанова Правління  НБУ “Про особливості 

здійснення деяких валютних операцій” від 23.02.15 р. № 124, 

постанова  Правління НБУ “Про врегулювання ситуації на 

грошово-кредитному й валютному ринках України”  від 03.03.15 

р. № 160 та інші  документи. 

Акредитив – це розрахунковий документ із дорученням 

однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок 

спеціально задепонованих коштів оплату товарно-транспортних 

документів за відвантажений товар. 

Існує чимало видів акредитиву та найбільш поширеними 

є відзивний, безвідзивний, покритий та непокритий акредитив. 

Акредитивна форма розрахунків може використовуватися 

як при поставці (купівлі-продажу) певних товарів, так і при 

наданні послуг чи виконанні робіт. 

У міжнародній практиці використовують непокриті 

безвідкличні акредитиви. Їх переваги полягають в мінімізації 

ризиків не проведення оплати покупцем, що безпосередньо 

впливає на суму ЗЕД-пені. Адже виручка резидентів в інвалюті 

підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених 

банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в 

контрактах, але не пізніше 90 календарних днів від дати 

оформлення експортованої продукції. Порушення резидентами 
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згаданого строку зумовлює стягнення пені за кожний день 

прострочки в розмірі 0,3% суми недоодержаної виручки в 

інвалюті, перерахованої в гривні за курсом НБУ на день 

виникнення заборгованості. А банк знімає експортну операцію 

резидента з контролю після зарахування виручки за цією 

операцією на поточний рахунок останнього. Як бачимо, коли 

існують ризики несвоєчасного розрахунку нерезидентом за 

поставлену продукцію, використання акредитива дозволяє 

експортеру їх мінімізувати. Додаткову страховку експортеру 

акредитив дає за довгостроковими договорами, що 

передбачають виготовлення експортованої продукції впродовж 

тривалого часу. У таких випадках експортер має переконатися в 

тому, що в майбутньому нерезидент не відмовиться від 

виконання укладеного договору й забере виготовлену 

продукцію. Ці гарантії надає безвідкличний акредитив. Для 

імпортерів використання акредитива не менш важливе. 

Акредитив дає можливість користування банківським кредитом 

для оплати продукції. До того ж ставки кредитування в 

іноземних банках нижчі за вітчизняні. Акредитив гарантує 

постачальнику, що оплату буде здійснено, а це  конче потрібно в 

довгострокових договорах на купівлю продукції. Акредитив 

дозволяє скоротити строк “90” днів. Так імпортні операції 

резидентів, які здійснюють на умовах відстрочення постачання, 

у разі, коли таке відтермінування перевищує 90 календарних 

днів із моменту авансового платежу, потребує висновку 

Мінекономіки. За недотримання цих строків також нараховують 

пеню. При цьому відлік законодавчо встановленого строку 

розрахунків банк розпочинає з наступного календарного дня з 

моменту здійснення авансового платежу нерезиденту. Водночас 

при застосуванні розрахунків у формі документарного 

акредитива моментом  здійснення платежу на користь 

нерезидента  вважають дату  списання коштів із рахунку  банку. 

До того моменту, поки виконуючий банк не перекаже коштів 
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продавцю нерезиденту строк “90” днів не відлічують. Оплата за 

акредитивом здебільшого провадиться після надання  

нерезидентом документів до банку, що підтверджують факт 

поставки товарів. 

Отже, основними перевагами акредитивної форми 

розрахунків для покупця є: 

1. Дозволяє здійснити платіж тільки після відвантаження 

товару (виконання робіт, надання послуг) та отримання 

документів, що підтверджують факт відвантаження товару, його 

походження, якість, страхування тощо. 

2. Непокритий акредитив дозволяє не відволікати ресурси на 

здійснення попередньої оплати. 

3.Фінансування зовнішньоекономічної операції з 

використанням акредитива дешевше, ніж залучення кредиту на 

здійснення попередньої оплати. 

4.Обслуговуючий банк може запропонувати схему 

фінансування з використанням акредитива, який значно її 

здешевить. 

5.Якщо бенефіціар-нерезидент вимагає для початку 

виробництва аванс чи попередню оплату більш ніж за 90 днів. 

При використанні акредитива перебіг 90 днів починається з дня 

здійснення оплати українським банком на користь нерезидента, 

проте бенефіціар зможе отримати фінансування в своєму банку 

під заставу майнових прав за акредитивом та почати 

виробництво. 

Недоліками акредитивної форми розрахунків для покупця 

виступають: акредитив дорожче поставки на умовах відстрочки 

платежу; покритий акредитив вимагає відволікання ресурсів для 

їх перерахування на рахунок покриття; при відкритті 

непокритого акредитива необхідно надавати банку фінансові 

документи для оцінки фінансового стану, передавати майно в 

заставу (іпотеку) та нести витрати на їх посвідчення. Недоліком 

використання акредитивної форми розрахунку для 
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постачальника є - вимога бездоганного оформлення всіх 

документів, відповідно до умов акредитива, в іншому випадку 

банк може відмовити у здійсненні платежу. 

Розглянувши переваги і недоліки безготівкової форми 

розрахунків можна зробити висновок, що операції пов'язані з 

акредитивом мають непростий економічний, юридичний 

характер. Оскільки існує чимало азів ведення акредитивних 

операцій, які необхідно знати для кращого розуміння цих 

безготівкових розрахунків. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність бюджетування та його 

роль в управлінні підприємством, проаналізовано основні принципи і 

проблеми розвитку бюджетування в Україні. 

Ключові слова: бюджетування, управління підприємством, 

операційний бюджет, фінансовий бюджет, зведений бюджет, принципи 

бюджетування. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових 

відносин та інтеграції України у Європейський Союз, 

збільшуються вимоги до суб’єктів господарювання всіх форм 

власності. Ці вимоги стосуються не лише якості продукції, яка 

буде представлена на міжнародному ринку, а й системи 

бухгалтерського обліку як складової стратегічного планування. 

Тому, для ефективного управління бізнесом, необхідно 

використовувати всі сучасні технології управління, однією з 

яких виступає бюджетування. 

Виклад основного матеріалу. Процеси входження 

сільськогосподарських підприємств у ринок, розвиток 

багатоукладності та різних форм господарювання, інтеграційні 

процеси супроводжуються зростанням потреби в інформації 

внутрішньогосподарського призначення, в першу чергу 

маркетингового, фінансового, технологічного та стратегічного 

характеру.  

Стратегічне планування діяльності підприємства 

передбачає доведення фінансових показників до його 

структурних підрозділів. Це зумовлено тим, що в 

конкурентному середовищі досягнення прибуткової діяльності 

підприємства в цілому можливе за умови орієнтації всіх його 

підрозділів на забезпечення цієї кінцевої мети. Механізмом такої 

орієнтації є внутрігосподарське стратегічне планування на 

основі бюджетування. Раціональну організацію виробництва 

можна досягнути за допомогою складання бюджетів, тобто 

процесу бюджетування. 

На сьогодні, побудова системи управління бюджетом – 

найголовніше завдання і запорука успіху для будь-якого 

підприємства.  

Бюджетування, як один із видів фінансового планування, 

вдало поєднує інтереси підрозділів і підприємства в цілому, а 

також враховує особливості кожного з них через систему витрат 

і доходів, характерних тільки для певного підрозділу [1].  
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Бюджетування - це процес планування майбутніх 

операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді 

системи бюджетів. Продуктом бюджетування є бюджет [2]. 

Бюджет підприємства - це план його майбутньої 

діяльності, виражений системою кількісних і вартісних 

показників [1]. Він може складатися у формі заданих показників, 

яких слід дотримуватися у плановому періоді. Наприклад, для 

підприємства в цілому чи для окремого структурного підрозділу 

доводиться бюджет витрат (чи статті витрат), якого він повинен 

дотримуватися. Конкретні джерела покриття витрат при цьому 

не вказуються. Досить часто бюджет складається у формі 

каталогу заходів, які слід здійснити в плановому періоді; при 

цьому наводиться обсяг коштів, які виділені для реалізації цих 

заходів. Водночас є тип бюджетів, в яких поряд з напрямами 

використання ресурсів відображаються джерела покриття 

витрат. 

Внутрігосподарське стратегічне планування базується на 

системі взаємопов'язаних бюджетів, яка включає: 

- операційний бюджет; 

- фінансовий бюджет; 

- зведений (генеральний) бюджет по підприємству. 

При цьому, операційний і фінансовий бюджети є 

складовими зведеного (генерального) бюджету підприємства 

(рис.1.) 

Найважливішою передумовою ефективності 

функціонування будь - якого економічного інструменту, в тому 

числі і бюджетування, є розробка науково обґрунтованих 

принципів, їх впровадження і використання в практичній 

діяльності.  

Впровадження принципів бюджетування діяльності 

структурних підрозділів спрямоване на забезпечення економії 

матеріальних і фінансових ресурсів, скорочення невиробничих 

витрат та підвищення контролю за собівартістю продукції [3].  
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Рис.1. Елементи зведеного бюджету 

 

При розробці бюджетів особливу увагу слід звернути на 

практичну реалізацію принципу гнучкості. Адже не секрет, що 

сьогодні в України часті зміни нормативно-правового поля, 

особливо у сфері податкового законодавства, змушують 

підприємства іноді радикально змінювати правила гри, що, 

безперечно, стане причиною змін і у фінансовому менеджменті.  

Цей принцип напряму пов'язаний із операційними 

бюджетами, а особливо, з бюджетом виробництва та бюджетом 

операційних витрат. Це спричинено зміною внутрішніх і 

зовнішніх умов діяльності підприємств та необхідністю 

постійного коригування цих бюджетів. 

Висновки. Підводячи підсумки, слід зазначити, що 

мінливі зовнішні умови зумовлюють необхідність постійного 

перегляду тактичних і частково стратегічних цілей, 

балансування між стабільністю та ризиковістю кінцевих 

результатів діяльності підприємств. Застосування в практичній 

діяльності підприємств перелічених вище принципів 

бюджетування та підходу щодо бюджетування за принципом 

Зведений (генеральний) бюджет 
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Бюджет продажу 
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http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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гнучкості дозволить формувати таку систему бюджетування, яка 

буде сприяти удосконаленню управління підприємством і 

поліпшить якісні параметри його діяльності.  
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ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УМОВАХ РИЗИКУ: МЕТОДИКА ТА ШЛЯХИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Квас Василина 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто методику обліку 

сільськогосподарської діяльності в умовах ризику та запропоновано шляхи 
щодо її вдосконалення. 

Ключові слова: виробничий ризик, модель управління ризиками, 

страхування, оцінка ризику, виробничий процес, власні фонди. 

Постановка проблеми. Сільськогосподарське 

виробництво є одним із найбільш ризикованих видів 

підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу 

визначає ряд чинників, таких як: сезонність виробництва, 

залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий період 

обороту капіталу тощо. Неефективність методів управління 
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господарською діяльністю в умовах ризику пов’язана з 

відсутністю відповідного облікового забезпечення. Тому 

проблемні питання, пов’язані з визнанням ризиків у 

бухгалтерському обліку на сьогодні залишаються невирішеними 

та потребують детального дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Сільське господарство в 

усі часи було ризиковою сферою діяльності, тому постійно 

виникала необхідність у зменшенні ризиків і забезпеченні 

гарантій на випадок втрати урожаю. Особливо це стосується 

України, адже пріоритетним напрямком розвитку економіки є 

вдосконалення аграрного сектору. Саме тому,  все частіше 

виникає потреба у впровадженні інструментів управління 

ризиками аграрної сфери, які могли б забезпечити мінімізацію 

негативних наслідків від настання цих ризиків. 

Неефективність методів управління господарською 

діяльністю в умовах ризику пов’язана з відсутністю 

відповідного облікового забезпечення, що є наслідком 

проблемних питань, пов’язаних з визнанням ризиків у 

бухгалтерському обліку. Ефективна методика обліку 

сільськогосподарської діяльності в умовах ризику, на нашу 

думку, дозволить не лише оптимізувати фінансові результати, 

генерувати прибуток, але й збільшити вартість активів 

господарства шляхом мінімізації небажаних втрат. 

Реалізація моделі обліку діяльності 

сільськогосподарських підприємств в умовах ризику повинна 

бути розроблена в межах концептуальної системи управління 

ризиками (рис. 1).  

Оперативне управління ризиком передбачає аналіз 

результатів дій із мінімізації ступеня ризику. Мінімізацію можна 

здійснювати за такими напрямами: управління як захід щодо 

запобігання ризиків і управління як вибір джерел фінансування 

ризику.  

 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 125 

 

 

Рис. 1. Структурна схема управління виробничими ризиками в 

цілях бухгалтерського обліку * 
           * розроблено автором особисто 

 

На рахунках бухгалтерського обліку можуть відображатися 

лише ті ризики, які пов’язані з веденням господарської 

діяльності підприємства, тобто підприємницькі (виробничі) 

ризики. Такі ризики охоплюють всю господарську діяльність 

сільськогосподарського підприємства і виникають найчастіше з-

поміж інших видів ризиків. Тому при розробці моделі 

облікового забезпечення, більш детально зупинимося на ризиках 

виробничої діяльності, які можуть бути відображені в 

бухгалтерському обліку. 

Таким чином, виробничий ризик є найбільш керованим та 

передбачуваним. Це дало можливість розробити алгоритм 
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визнання в обліку ймовірних наслідків ризику діяльності 

суб’єктів господарювання (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Модель системи обліку сільськогосподарської діяльності за    

          напрямками мінімізації виробничого ризику * 

                    * розроблено автором особисто 

 

У функціонуванні сільськогосподарських підприємств 

наявність ризику передбачає здійснення антиризикової 

діяльності, одним з методів якої є створення резервів. Питання 

створення та використання на підприємстві резервів (фондів), 

які створюються для внутрішнього страхування виробничих 

ризиків, регулюється обліковою політикою 

сільськогосподарського підприємства, галузевими стандартами, 

зокрема Методичними рекомендаціями з планування, обліку і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 
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сільськогосподарських підприємств № 132 від 18.05.2001 р., та 

іншими нормативно-правовими актами. В нашому випадку 

пропонуємо резерв на покриття наслідків ризиків створювати в 

розмірі фіксованої ставки від величини витрат у рослинництві 

чи тваринництві, або розміру залишкової вартості основних 

засобів. 

Висновки. Питання організаційно-методичних засад обліку 

сільськогосподарської діяльності в умовах ризику є новим 

напрямом досліджень у бухгалтерському обліку. В частині 

мінімізації негативних наслідків ризику виділено три напрямки, за 

якими розроблено та запропоновано методику документального 

підтвердження оцінки наслідків ризику, процедуру та облікове 

забезпечення формування власних  фондів (резервів) на покриття 

наслідків ризиків, порядок відображення інформації про наслідки 

ризику в реєстрах журнально-ордерної форми обліку та звітності. 

Надані пропозиції сприяють задоволенню інформаційних потреб 

різних груп користувачів звітності та створюють інформаційні 

потоки, що характеризують вплив негативних наслідків ризику на 

сільськогосподарську діяльність підприємства та рівень його 

захищеності від такого впливу. 
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Анотація: у статті розглянуто економічний зміст, роль, критерії 

визнання та класифікацію нематеріальних активів. Висвітлено їх 

документування та облік. 

Ключові слова: нематеріальні активи, оцінка, документування, 
облік.  

Постановка проблеми. Дедалі більшу роль у 

господарській діяльності суб’єктів господарювання відіграють 

нематеріальні активи, частка яких у структурі активів постійно 

зростає. Саме вони і є тим об’єктом управління, завдяки якому 

на підприємстві створюються умови для забезпечення і 

підвищення ефективності діяльності. Проте, сьогодні 

лишаються певні проблеми, пов’язані з обліком нематеріальних 

активів, недосконалість законодавчої бази та класифікації 

об'єктів, недостатня розробка методики їх оцінки.  

Виклад основного матеріалу. Двадцяте століття 

породило принципово інший вид активів - нематеріальні активи, 

і підприємства стали володіти невидимими цінностями, які 

нерідко набагато цінніші всього обладнання, запасів і навіть 

грошових коштів разом узятих. Найяскравіший приклад тут – 

«Coca-Colа», безцінним активом якої є не обладнання, а 

секретна формула для приготування напою Coca-Colа.                                                                                                                                                         

Ряд вітчизняних спеціалістів, які досліджують проблеми 

обліку нематеріальних активів, мають своє бачення об'єкта 

нематеріальних активів, обліку та нарахування зносу. Так, І. І. 

Пилипенко доводить, що нематеріальні активи – це складова 

частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати 

економічну користь протягом відносно тривалого періоду. 

Характерними рисами цих ресурсів є брак матеріальної основи 
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здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього 

прибутку від їхнього використання [пилип]. С. Ф. Покропивний 

розрізнює поняття нематеріальні ресурси і нематеріальні активи, 

де останні – це доступ до прав власності автора, які захищено 

правами, «що самі по собі і є нематеріальними активами» [9].  

Методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені 

капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття 

інформації про них у фінансовій звітності регламентуються 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».  Відповідно до даного 

положення нематеріальні активи – немонетарні активи, які не 

мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані 

(відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством 

з метою використання протягом періоду більше одного року 

(або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) 

для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання 

в оренду іншим особам [3].   

Нематеріальні активи відображаються в балансі за таких 

умов:  

а) існує ймовірність того, що майбутні економічні 

вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до 

підприємства;  

б) собівартість активу можна достовірно оцінити.  

За економічним змістом і бухгалтерським призначенням 

нематеріальні активи класифікують наступним чином (рис.1). 

Кожний вид нематеріальних активів, який 

використовується підприємством, має бути відображений в 

обліку на окремому субрахунку, мати свій підхід до обліку, 

нарахування зносу, списання. Без сумніву, кожен 

нематеріальний актив повинен переносити свою вартість на 

витрати виробництва залежно від його участі та ролі в процесі 

діяльності підприємства.  
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Рис. 1. Класифікація нематеріальних активів у цілях 

бухгалтерського обліку 

 

Оцінка нематеріальних активів є важливою для багатьох 

підприємств з огляду на низку причин. Так, вартість активів 

впливає, по-перше, на значення показника ринкової вартості 

Права користування 

природними ресурсами 

Права користування 

майном 

Право користування 

земельною ділянкою, право 

користування будівлею, право 

на оренду приміщень.  

Права на комерційні 

позначення 

Товарні знаки, торгові марки, 
фірмові назви. 

Права на об’єкти 

промислової власності 

Право на винаходи, корисні 

моделі, промислові знаки, 

сорти рослин, породи тварин, 

ноу-хау, захист від 
недоброякісної конкуренції. 
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права 

Право на літературні та 

музичні твори програми для 
ЕОМ 
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привілеїв тощо. 

Право користування надрами, 

іншими ресурсами 

природного середовища, 

геологічною та іншою 

інформацією про природне 
середовище. 
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підприємства, по-друге на рівень собівартості продукції, і 

відповідно на цінову політику підприємства, по-третє, на 

величину його зобов’язань з податку на прибуток. Крім того, 

реальне відображення вартості активів визначає ефективність 

оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства. 

Оцінку нематеріальних активів, які використовуються у 

господарській діяльності підприємств, установ і організацій 

здійснюють за такими видами оцінок: первісна вартість, 

залишкова вартість, переоцінена вартість, справедлива та 

ліквідаційна вартість. Для того, щоб оцінити вартість об’єкта 

нематеріального активу необхідно визначити фактори, що 

характеризують вартість активу, а потім вибрати методику 

оцінки об’єкта нематеріального активу. 

Висновки. Облік нематеріальних активів – проблема, яка 

досить актуальна в практиці роботи підприємств. Вона пов'язана 

передусім з питаннями класифікації нематеріальних активів, а 

також способами їх надходження. Тому визнання і оцінка 

нематеріальних активів має вагоме значення у процесі 

формування конкурентоспроможності, становища на ринку, 

зв’язків з потенційними інвесторами та привернення уваги 

споживачів.  
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Анотація. У статті розглянуто економічну сутність оплати праці 

в умовах ринкової економіки. 
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Постановка проблеми. Сучасна система організації 

трудових відносин і оплати праці в Україні є дуже далекою від 

досконалості. Про недосконалість організації трудових відносин 

свідчать багато фактів, зокрема легальні зарплати в Україні є чи 

не найнижчими в Європі. Це пояснюється як дійсно низьким 

рівнем оплати праці, так і поширеністю (серед управлінців 

вищого рангу, на малих і частково середніх підприємствах) 

неофіційних форм виплати заробітків. 

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата є 

основним джерелом доходів працівників і найсильнішим 

мотиватором розвитку трудового потенціалу більшості 

населення. Вона має зацікавлювати працівників у підвищенні 

ефективності праці, сприяти розвитку творчої активності.  

Однією із перших спроб зрозуміти сутність заробітної 

плати було її трактування як мінімуму засобів існування для 

найманого працівника та членів його сім’ї В.Петті у ХVII 

столітті, Д. Рікардо на початку XIX століття. З цих позицій, 

заробітна плата – грошовий вираз мінімального обсягу засобів 

існування осіб найманої праці. Паралельно із цим розвивалось 

розуміння заробітної плати як ціни праці [1]. 

Згідно Закону України “Про оплату праці”, заробітна 

плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку власник чи уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу [2].  
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Ще одне визначення поняття “заробітна плата” пропонує 

С.Ф. Покропивний. Він вважає, що “заробітна плата як 

економічна категорія відображає відносини між найманими 

працівниками і роботодавцями щодо розподілу новоствореної 

вартості (доходу)” [3, с. 409]. 

Багатогранність поглядів на сутність заробітної плати 

спричинено відмінністю соціально-економічних відносин на 

різних еволюційних етапах розвитку суспільства. 

На сучасному етапі організація заробітної плати має 

здійснюватися на підставі законодавчих та інших нормативних 

актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, 

регіональних угод, колективних договорів; трудових договорів. 

За формою ці елементи, як і в цілому діюча модель регулювання 

заробітної плати, є такими, що відповідають умовам перехідної 

економіки. Але на практиці зазначена модель не є ринковою, 

оскільки більшість елементів регулювання заробітної плати 

через деякі причини належним чином не діють. До основних 

причин, що стримують підвищення дієвості договірного 

регулювання заробітної плати, слід віднести правову 

невизначеність порядку формування і функціонування 

об’єднань роботодавців на різних рівнях соціального 

партнерства, (в Україні система соціального партнерства на 

даний час лиш проходить етап становлення). Важливою 

перевагою договірного регулювання перед системою 

директивного встановлення умов праці є те, що цей механізм 

передбачає послідовне узгодження інтересів сторін, 

відрізняється гнучкістю, динамізмом, різноманітністю форм 

вирішення наявних проблем. 

Висновки. Отже, основними завданнями обліку 

розрахунків з оплати праці на підприємствах є: 

– організація контролю за якістю та кількістю затраченої 

праці, за виконанням завдань щодо зростання продуктивності 

праці, за використанням фонду заробітної плати та іншими 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 134 

 

грошовими коштами, які виділяються для оплати праці 

працівників підприємства; 

– здійснення у встановлений строк всіх розрахунків з 

працівниками і службовцями по заробітній платі та інших 

виплатах; 

– збір інформації та групування показників з оплати праці, 

необхідних для поточного і наступного планування, контролю, 

аналізу та оперативного управління виробництвом, для 

складання фінансової і статистичної звітності. 
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напрями здійснення інвестиційно-інноваційної політики України для подолання 

існуючих проблем. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, ринкова економіка, 

інвестиційно-інноваційна політика, інноваційні проекти, економічне 

зростання. 

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність – це одна 

з форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у 
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виробництво і соціальну сферу [3]. В умовах формування 

ринкової економіки здатність країни створювати, зберігати та 

ефективно використовувати існуючий науково-технічний 

потенціал є дуже важливим процесом,  оскільки саме він 

дозволяє отримувати конкурентні переваги та прискорювати 

соціально-економічний розвиток суспільства.  

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на високий 

рівень науки, відомі наукові школи, високу питому вагу 

фахівців із вищою освітою в національній економіці, Україні 

характерна інноваційна криза. На сучасному етапі інвестиційно-

інноваційний сектор України характеризується зниженням 

активності, дефіцитом фінансових ресурсів та падінням 

платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію. 

Низька інноваційна активність суб’єктів господарювання 

обумовлена низкою причин: відсутністю чіткої стратегії 

впровадження наукоємних технологій; відсутністю розвиненої 

інноваційної інфраструктури; орієнтацією на імпорт 

високотехнологічного устаткування; недостатньою увагою до 

розвитку власного науково-технічного потенціалу; 

недосконалість інструментів захисту прав інтелектуальної 

власності та ін. [5].  

Інвестиційно-інноваційна політика повинна бути 

збалансованою та спрямованою на гармонійне доповнення 

внутрішніх інвестицій зовнішніми, де визначальним фактором 

будуть національні інтереси держави, її інноваційний розвиток 

[2]. Додатковими заходами щодо залучення зовнішніх 

інвестицій, які будуть спрямовуватися в пріоритетні інноваційні 

проекти є : 

- доповнення існуючої законодавчої бази і розроблення 

нової, що передбачатиме пільги для іноземних інвесторів, які 

мають намір вкладати кошти саме в розвиток наукомістких 

галузей; 
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- забезпечення високого рівня підготовки інвестиційних 

проектів інноваційного характеру відповідно до міжнародних 

стандартів; 

-активне співробітництво з міжнародними 

інвестиційними та фінансовими структурами; 

- ефективне інформаційне забезпечення потенційних 

іноземних інвесторів щодо можливостей реалізації інноваційних 

проектів в Україні [4]. 

Висновки і пропозиції. Отже, з вищенаведеного можна 

зробити висновок, що в інноваційна діяльність в Україні 

розвивається досить повільними темпами, що пов’язано 

насамперед з недосконалою державною політикою в даній сфері 

[1]. Зокрема державі слід збільшити витрати на інноваційну 

сферу та надавати пільги та субсидії для впровадження 

інновацій, а також вдосконалити правову сферу захисту прав 

інтелектуальної власності та патентного захисту інновацій. В 

поєднанні з іншими також не менш важливими заходами 

стимулювання розвитку інвестиційної діяльності, все це може 

дати значний поштовх розвитку інноваційної сфери в України, 

що матиме вплив на вихід економіки країни з кризи, оскільки 

інновації, що тісно пов’язанні з інвестиціями в економіку, на 

даному етапі розвитку світового господарства, є одним із 

найголовніших факторів забезпечення економічного зростання. 
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РОЛЬ ФСП ПРИ ОПОДАТКУВАННІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Кожушко Роман 

Львівський національний аграрний університет 

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

Анотація. У статті розглянуто необхідність впровадження 

фіксованого сільськогосподарського податку для стимулювання 

сільгоспвиробників. Запропоновано напрям подолання проблеми, пов’язаної із 
заниженням суми податкових зобов'язань великими агрохолдингами та 

отримання ними надприбутків. 

Ключові слова: фіксований сільськогосподарський податок, 
податкове навантаження, фіскальна ефективність, грошова оцінка 

сільськогосподарських угідь . 

Постановка проблеми. Зараз сільське господарство є 

малоефективним сектором економіки, оскільки в країні 

встановлені досить низьку закупівельні ціни на продукцію 

рослинництва і тваринництва яка має сировинний характер. 

Саме тому для стимулювання розвитку сільськогосподарських 

виробників і був впроваджений фіксований 

сільськогосподарський податок, як альтернатива до загальної 

системи оподаткування підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Платниками фіксованого 

сільськогосподарського податку можуть бути 

сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського  товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
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Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських   угідь   

(ріллі,   сіножатей,   пасовищ   і багаторічних  насаджень)  та/або 

земель водного фонду (внутрішніх водойм,  озер,  ставків,  

водосховищ),  що перебуває у власності сільськогосподарського   

товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі 

на умовах оренди [1]. 

Фіксований сільськогосподарський податок дозволяє 

знизити податкове навантаження на платника; збільшити рівень 

сплати податку; спростити механізм нарахування, обліку і 

сплати податку; оптимізувати строки сплати податку, 

враховуючи сезонність діяльності сільськогосподарських 

підприємств; стабілізувати податкову базу. 

На даний час ФСП втратив свою фіскальну ефективність 

і перетворився на легальний інструмент для заниження суми 

податкових зобов'язань великими агрохолдингами і тим самим 

отримання ними над прибутків. Така ситуація пояснюється тим, 

що ставки податку прив'язанні до грошової оцінки земельних 

угідь, перегляд якої не проводився з 1998р. Навіть поправні 

коефіцієнти суттєво не збільшують суму податку[2]. 

Висновки і пропозиції. Для вирішення даних проблем на 

державному рівні слід провести грошову оцінку 

сільськогосподарських угідь і привести її до оптимального 

ринкового рівня. А також, доцільно було б встановити певні 

обмеження, які б знизили коло підприємств, що являються 

платниками ФСП. Такими обмеженнями можуть бути 

обмеження площі угідь які знаходяться в розпорядженні 

підприємства (як власні так і орендовані )на рівні 400 -600 га, 

обмеження в обсягах валового доходу у розмірі 5млн грн.  
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ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Купець Ірина 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто питання облікового забезпечення 

інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Вказано на 
існуючі проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова:. облік, інновація, інноваційна діяльність, інноваційні 

витрати, сільськогосподарські підприємства.  

Постановка проблеми. Розвиток сільського 

господарства не можливий без застосування сучасних 

технологій та обладнання. Використання інновацій, як правило, 

забезпечує сільськогосподарському підприємству стійкі 

конкурентні позиції на ринку, що виражається у покращенні 

техніко-економічної діяльності, зниженні собівартості 

виготовленої продукції і наданих послуг, збільшенні доходу, 

тощо. 

За економічною суттю інновації - це нововведення, 

використання яких зумовлює якісні зміни у виробництві та 

отримання соціально-економічної вигоди [1]. 

Інновації (від лат. іппоуаіїо - поновлення, зміна) - нові 

досягнення в галузі технології чи управління, призначені для 

використання в операційній, інвестиційній чи фінансовій 

діяльності підприємства.. 
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Питаннями облікового забезпечення інноваційної 

діяльності у вітчизняній науці займалися В.М. Жук, П.Т. 

Саблук, В.М. Пархоменко, А.Г. Загородній, та інші.  

Незважаючи на цінність проведених досліджень, 

особливості управління інноваційної діяльності та відображення 

в обліку сільськогосподарських підприємств на сьогодні є 

недостатньо вивченими. 

Виклад основного матеріалу. Питання забезпечення 

бухгалтерському обліку інформації щодо інновацій включається 

в компетенцію внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку.  

Агроінновацію слід розглядати як кінцевий результат 

впровадження новації у галузі сільського господарства (сорт 

рослин, порода тварин, засоби захисту рослин або тварин, 

технології вирощування тощо), який призвів до отримання 

економічного, соціального, екологічного, інших видів ефекту 

[2]. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» та національних стандартів не 

має визначення об'єктів обліку «інновація», «інноваційні 

витрати та доходи». Крім цього, дані об'єкти не відображені 

відповідними показниками у фінансовій звітності [3]. 

Поряд з тим, виникає потреба в інформації про 

інноваційні програми та проекти в цілях управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства та для подання даних у 

органи статистики. Відтак, відповідна інформація 

систематизується для внутрішніх користувачів як інструмент 

процесу управління підприємством.  

Це означає, що у відповідності до п. 1. Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

облік інновацій та інноваційної діяльності відноситься до 

об'єктів внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 
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Діюча система бухгалтерського обліку, передбачає різні 

способи відображення витрат, пов'язаних з інноваційною 

діяльністю.  

Так, по-перше, згідно з П(С)БО 16 «Витрати» [4], їх 

можна зарахувати до числа загальновиробничих витрат у складі 

тих, що призначені для вдосконалення технології й організації 

виробництва. Це, зокрема, оплата праці та відрахування на 

соціальні заходи, вдосконалення технології й організації 

виробництва, поліпшення якості продукції, інших 

експлуатаційних характеристик, витрати матеріалів, оплата 

послуг інших організацій тощо. 

У складі загальновиробничих витрат інноваційні затрати 

наприкінці місяця розподіляються між окремими видами 

продукції. З огляду на тривалий період формування собівартості 

сільськогосподарської продукції (близько 1 року), такий спосіб 

відображення в обліку витрат на інновації має низку недоліків.  

Іншим способом обліку інноваційних витрат в 

сільськогосподарських підприємствах є застосування рахунку 94 

«Інші витрати операційної діяльності». Відповідно до П(С)БО 

16, до цієї групи належать витрати на дослідження та розробку. 

Доцільно детальніше обґрунтувати поняття 

«дослідження» і «розробки». Так, згідно із П(С)БО 8 [5], йдеться 

про заплановані підприємством дослідження, які проводяться 

ним уперше з метою отримання нових наукових і технічних 

знань. Під розробкою мається на увазі застосування 

підприємством результатів досліджень для планування і 

проектування нових або вдосконалених матеріалів, приладів, 

продуктів, процесів, систем або послуг для подальшого 

серійного виробництва чи використання.  

Отже, таке розуміння інновації близьке до того, що 

стосується аграрної діяльності. Ще однією важливою перевагою 

другого способу відображення в обліку інноваційних затрат є те, 
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що всі витрати за 94 рахунком не зараховуються до собівартості 

продукції, а списуються на рахунок 79 «Фінансові результати».  

Окрім двох зазначених способів відображення в обліку 

інноваційних витрат, у сільському господарстві рівноцінно може 

існувати ще один метод. Так, враховуючи можливість 

отримання інновацій через виведення нових сортів культур (що 

відбувається протягом тривалого часу), доцільно, за умови 

систематичності, вести облік інноваційної діяльності на рахунку 

23 «Виробництво». На одному із субрахунків, наприклад 231, 

протягом усього періоду вирощування нового виду продукції 

збираються витрати, що пізніше формують собівартість 

винайденої продукції. Таким чином, враховуючи специфічні 

особливості діяльності сільськогосподарських підприємств, 

необхідно самостійно приймати рішення щодо вибору методики 

відображення в обліку витрат, пов'язаних з інноваційною 

діяльністю. 

Окремої уваги потребують відображення в обліку 

інновацій, які бувають трьох видів: 

1) нематеріального характеру (потрібно відображати у 

балансі за умов, що підприємство має намір, технічну 

можливість та ресурси для доведення інноваційної продукції до 

реалізації, отримання економічних вигод від її збуту чи 

використання відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»); 

2) інновації по створенню нових матеріальних активів - 

запасів (регламентуються вимогах П(С)БО 9 «Запаси») [6]; 

3)  інновації по створенню обладнання (регламентуються 

вимогах П(С)БО 7 «Основні засоби») [7]. 

Висновки і пропозиції.  Отже, виникає необхідність 

створення єдиного стандарту, який би охоплював усі види 

інноваційної діяльності та чітко регламентував би їх облік.  

Також доцільно розробити Методичні рекомендації з 

обліку інноваційної діяльності. Запровадити окремий рахунок 
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«Витрати на інноваційні процеси» із відповідними його 

субрахунками. 

На державному рівні здійснити систему цілеспрямованих 

заходів: 

- налагодити механізм надання пільгових кредитів, 

спрямованих на створення інноваційних продуктів не лише для 

підприємств, що зареєстровані як інноваційні, а й для суб'єктів 

підприємницької діяльності, які провадять інноваційну 

діяльність; 

- запровадити пільгове оподаткування з урахуванням 

повного звільнення від сплати ПДВ для сільськогосподарських 

підприємств, що систематично здійснюють інноваційну 

діяльність. 

Вирішення вище перелічених проблем, сприятиме 

значному зростанню інноваційної активності та створить 

комплексну обліково-аналітичну систему, підпорядковану цілям 

стратегічного та оперативного управління інноваційною 

діяльністю сільськогосподарського підприємства. 
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Анотація. У статті розглянуто роль інтегрованої звітності, 

визначено якість інформації, що наводиться в інтегрованій звітності та 

встановлено взаємозв’язок зацікавлених сторін,  переваги її застосування. 

Ключові слова: інтегрована звітність, компанія,облік, якість 

інформації. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день процеси, 

що відбуваються у суспільстві, обумовлюють необхідність 

трансформації звітності, яка буде об’єднувати фінансові і 

нефінансові звіти в єдину модель та структурувати стратегічні 

завдання компанії, орієнтуватися на підвищення якості взаємодії 

із зацікавленими сторонами. Саме таку інформацію і зможе 

надати інтегрована звітність. 

Виклад основного матеріалу. Інтегрована звітність – це 

поєднання елементів як фінансової так і нефінансової звітності 

підприємств [1]. 

 Інтегрована звітність зводить воєдино всі істотні дані 

про стратегію організації, корпоративне управління, показники 

її діяльності та перспективи таким чином, щоб вони 

відображали її економічне, соціальне та екологічне оточення. 

Вона дає ясне і чітке уявлення про те, яким чином організація 

показує розумне керівництво, а також як вона створює і 

підтримує свою цінність. 
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В інтегрованому звіті з шести інформаційних блоків 

лише один безпосередньо формується бухгалтерським обліком в 

його нині чинному вигляді все інше це управлінська інформація 

не фінансового характеру. Важливим є те, що вся інформація, 

яка подається в інтегрованому звіті має носити взаємозв’язаний 

характер, тобто йдеться не про простий набір розрізнених 

показників які взагалі і зараз формуються компаніями а про 

цілісне і узгоджене подання інформації про стратегію 

підприємства на шляху створення ним вартості із розкриттям 

забезпечення цієї стратегії всіма необхідними ресурсами з 

описом можливостей загроз і ризиків, що можуть виникнути на 

шляху її реалізації [3]. 

Для визначення якості інформації, що відображається в 

інтегрованій звітності підприємства пропонуємо керуватися 

принципами складання інтегрованої звітності та інтересами 

користувачів такої звітності (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Якість інформації, що наводиться в інтегрованій 

звітності 
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Інтегрований звіт відображає зв’язки між різними 

компонентами бізнесмоделі компанії, зовнішніми факторами, 

різними видами ресурсів і виробничими показниками (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.2.  Взаємозв’язок зацікавлених сторін в інтегрованій 

звітності  і переваг її застосування 
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Висновки. Отже, запровадження інтегрованої звітності 

сприятиме підвищенню ефективності ринків капіталу і 

розподілу ресурсів між усіма заінтересованими сторонами. 
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Анотація: У даній статті розглянуто основні аспекти контролінгу 

як одного з методів внутрішнього контролю якості на підприємстві. 

Обгрунтовано необхідність запровадження даного методу контролю. 

Ключові слова: контролінг, внутрішній контроль, управління, 

підприємство, аудит, контролер. 

Постановка проблеми. Актуальність впровадження 

контролінгу на українських підприємствах обумовлена 

необхідністю підвищення ефективності діяльності підприємства, 

особливо в умовах наростаючої конкуренції, як з боку 

вітчизняних, так і зарубіжних організацій. Сучасні умови 

господарювання висувають підприємству ряд вимог щодо 

постійної готовності до змін ринку, а використання системи 

контролінгу дозволяє швидко та ефективно визначити 

можливості цих змін та оперативно реагувати на них. 

Динамічність навколишнього середовища, чисельні та 

спонтанні зміни його елементів вимагають від управлінського 

http://gurt.org.ua/news/recent/18762/
http://bdo.com.ua/integrovana_zvitnist/lang_uk-ua/
http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/
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апарату підприємства гнучкості та адекватного реагування, при 

цьому відповідальність за прийняті рішення щодо ситуацій, які 

виникли, лежить на керівництві підприємства. 

Внутрішній контроль, як функція управління, є засобом 

зворотного зв'язку між об'єктом управління й органом 

управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне 

виконання управлінських рішень. 

 Виклад основного матеріалу. Внутрішній контроль – 

це процес, який забезпечує відповідність функціонування 

конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і 

спрямований на успішне досягнення поставленої мети [1]. 

Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного стану 

справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження 

тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання 

прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення 

цієї інформації до органу управління.  

В процесі здійснення внутрішнього контролю за якістю 

на виробничих та промислових підприємствах необхідно 

враховувати такі основні завдання як повнота обліку даних, 

точність обліку даних, законність господарських операцій, 

збереження бухгалтерських документів та захист активів. Вони 

надають змогу керівнику підприємства та управлінському 

персоналу врахувати всі початкові елементи, які є необхідними 

для організації ефективної системи внутрішнього контролю 

суб’єкта господарювання [3]. 

Контроль якості продукції тісно пов’язаний з таким 

поняттям, як «контролінг», що використовується у країнах з 

розвиненою ринковою економікою. Слово «контролінг» 

походить від англійського «to control» – контролювати, 

управляти, що утворено від французького «controle» та означає 

«реєстр, перевірочний список». Контролінг – концепція 

інформації та управління. На сьогодні контролінг можна 

визначити як систему управління процесом досягнення кінцевих 
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цілей і результатів діяльності підприємства, тобто систему 

управління прибутком.  

Паламарчук І.О. [4] вважає, що контролінг – це система 

орієнтована на майбутній розвиток підприємства. Його 

завданням є орієнтація управлінського процесу на максимізацію 

прибутку і вартості капіталу при мінімізації ризику та 

збереженні ліквідності й платоспроможності підприємства. Він є 

базою управління і ґрунтується на економічній системі, 

систематичності управління і автоматизованому порядкові 

управління. За відсутності хоч би однієї складової система 

управління не є контролінгом. 

Контролінгу є досить складним та тривалим процесом, 

який складається із декількох послідовних етапів. У цілому його 

можна подати у такому вигляді: 

- опис існуючої інформаційної (бухгалтерської) системи 

суб'єкта господарювання; 

- визначення вимог до необхідної управлінської 

інформації; 

- побудова формалізованої системи, яка здатна 

забезпечити менеджерів необхідною управлінською 

інформацією; 

- побудова системи управлінської звітності; 

- побудова методики внутрішньовиробничого аналізу; 

- побудова системи фінансового планування. 

На рис. 1 подамо впровадження системи контролінгу. 

Система контролінгу щодо якості повинна мати 

можливість отримувати всю необхідну інформацію й 

створювати на її основі рекомендації для прийняття 

управлінських рішень. На думку вчених, українським 

підприємствам слід починати з впровадження таких 

інструментів контролінгу, які спрямовані на вирішення 

оперативних управлінських завдань.  
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Рис. 1. Впровадження системи контролінгу методом 

«планової еволюції» 

 

Найбільш ефективним є створення на підприємстві 

служби контролінгу в складі групи контролерів з трьох-

чотирьох осіб. В кожній службі контролінгу є свої посадові 

обов’язки та повинні дотримуватися командний принцип 

роботи. Даний принцип полягає в тому, що всі особи служби 

контролінгу повинні працювати як «єдине ціле» і забезпечувати 

прозорість та ефективність в своїй діяльності. 

Служба контролінгу щодо якості може бути організована 

у вигляді:  

– сервісного центру, що здійснює підтримку 

управлінських процесів;  

– центру компетенції, що надає свої знання і навички та 

методичне забезпечення для подолання проблем в сфері якості; 

 – координаційного центру, який здійснює координацію 

різних за часом і змістом планів і розробку консолідованого 

плану в цілому на підприємстві, а також координацію процесів 

обліку, аналізу, планування, контролю й інформаційного 

забезпечення;  

 Керівництво підприємства  (концепція системи контролінгу)   Керівництво проекту 

Впровадження  
1-й ступінь 

 

 Впровадження                  

2-й ступінь 

Впровадження                

3-й ступінь 
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– інформаційного центру, що здійснює побудову 

інформаційної системи, яка охоплює і оцінює всі аспекти роботи 

щодо якості на підприємстві;  

– аналітичного центру, який здійснює аналіз 

ефективності системи управління якістю, а також оцінку якості 

продукції;  

– стратегічного центру, який разом з керівництвом бере 

участь в процесі встановлення і досягнення цілей і стратегій в 

сфері якості продукції на підприємстві. 

Проте вибір певного підходу щодо організації служби 

контролінгу стосовно якості продукції залежить не лише від 

можливостей підприємства, але й від розуміння сутності 

контролінгу. Отже, відділ контролінгу має бути інтегрованим в 

систему економічних служб підприємства. Вважаємо, що для 

ефективного управління якістю найдоцільнішим є створення 

децентралізованої служби на чолі з фінансовим директором, до 

складу якої входить відділ контролінгу [5].  

Висновки і пропозиції. В сучасних умовах основна 

частка методів контролінгу, елементів системи контролінгу 

присутня у практиці багатьох українських підприємств, 

особливо комерційних банків, тобто систему контролінгу не 

потрібно створювати з нуля - вона в явному чи неявному вигляді 

вже існує. Наявний рівень його організації далекий від 

досконалості, зазвичай перебуває в початковому стані, а методи 

впровадження контролінгу не складають повної закінченої 

системи. У той же час використання контролінгу є виключно 

ефективним методом ринкового господарювання, якщо його 

приймати з урахуванням конкретних умов нашої країни. 

Функції внутрішнього аудиту та контролінгу 

визначаються керівництвом або власником підприємства 

залежно від змісту і специфіки його діяльності, обсягів, 

показників, системи управління. Однак можна виділити ряд 

типових функцій, притаманних внутрішньому аудиту та 
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контролінгу, незалежно від особливостей діяльності 

підприємства, на якому вони проводяться. 
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Анотація. Досліджено теоретичні та методичні проблеми обліку 

витрат на виробництво продукції рослинництва у нових організаційно-

правових формах господарювання, створених у результаті реформування 

аграрного сектора економіки на засадах приватної власності на землю. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, рослинництво,виробництво, 

витрати. 

Постановка проблеми. Реформування аграрного сектора 

економіки на засадах приватної власності на землю обумовило 
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створення нових організаційно-правових форм господарювання. 

Економічні перетворення нерозривно пов’язані з пошуком 

ефективних методів управління виробництвом на основі 

широкого використання облікової інформації, що диктує 

необхідність відповідної побудови системи бухгалтерського 

обліку виробництва з максимальним наближенням її до 

міжнародних стандартів. 

Реформування бухгалтерського обліку у часі співпало із 

проведенням кардинальних змін в сільському господарстві 

України. Такі умови диктують необхідність створити систему 

бухгалтерського обліку, яка б повністю відповідала економічній 

ситуації в державі. 

Процес зміни в цілому системи бухгалтерського обліку в 

Україні, а також створення та функціонування нових суб’єктів 

господарювання в сільському господарстві вимагають 

додаткового дослідження і подальшого вирішення питань обліку 

витрат на виробництво продукції рослинництва, що обумовило 

вибір теми дисертаційної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Рослинництво є 

важливим  сектором економіки держави та джерелом прибутків 

суб'єктів підприємницької діяльності. Збільшення обсягів 

виробництва  продукції рослинництва та покращення її якості  є 

актуальним питанням, особливо за умов,  коли світовою 

тенденцією є зростання вартості продукції сільського 

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

рослинництва є  досить вагомими, оскільки лише облік є єдиним 

джерелом  інформації, необхідної для управління та контролю за 

економічними показниками виробництва продукції рослинництва. 

Належна організація  бухгалтерського обліку підвищує 

його роль як  основного засобу одержання достовірної 

інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і 

попередження ризику у виробничо-фінансовій  діяльності 

підприємства. 
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Питанню обліку витрат і виходу продукції  рослинництва 

присвячено роботи таких вчених як:  Л.К. Сук, П.Л. Сук, О.В. 

Борович, Б.В. Мельничук, А.А. Клименко, О.В. Пенькова, О.М. 

Шинкаренко та ін. 

 Рослинництво як галузь господарства 

характеризується низкою особливостей. Воно визначається, з 

одного боку, впливом природних факторів, з другого – 

соціальних, які необхідно враховувати при організації 

бухгалтерського обліку. Такою особливістю є те, що земля – 

один із основних засобів виробництва, тоді як у 

промисловості вона – лише територія, місце, на якому 

розташоване підприємство. На відміну від інших засобів, які 

у процесі виробництва поступово зношуються, внаслідок 

чого їх через певний проміжок часу необхідно замінювати 

новими, земля є незмінним засобом виробництва. При 

раціональному використанні вона не тільки не зношується, а 

навпаки – підвищує свою родючість.  

Стан виробництва характеризується ефективністю, 

ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, 

місцем і роллю робітника у  виробничому процесі. В умовах 

обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності 

виникає потреба постійного порівняння понесених витрат і 

отриманих результатів. 

Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли 

дані про виробничі витрати необхідно повсякденно порівнювати 

з майбутніми витратами, що значною мірою залежить від 

впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або 

передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і 

зовнішніх факторів з’являється завдяки раціонально-

організованому обліку витрат на виробництво. 

Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують 

суттєвого реформування структури управління господарською 

діяльністю. При цьому велике значення має визначення 
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мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, 

оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають 

найбільшу питому вагу[3]. 

Вченими зроблено значний внесок до теоретичного та 

практичного обґрунтування питань, пов'язаних з екологічними 

аспектами фінансово-господарської діяльності підприємств. 

Однак, й досі не розроблено методологічного інструментарію 

для практичного ведення обліку витрат виробництва екологічно 

чистої продукції на вітчизняних, зокрема, 

сільськогосподарських підприємствах[2]. 

Із середини 80-х років минулого століття постало 

завдання суттєвої перебудови, зумовленої тим, що перегляд 

методики розподілу непрямих витрат вже не задовольняв 

управлінський персонал. 

Найбільшої шкоди виробництву сільськогосподарської 

продукції завдає неврегульованість товарного ринку. Тому 

особливої актуальності набуває розробка квотованого підходу 

до збуту продукції та налагодження системи матеріального 

стимулювання виробництва певної продукції за аналогією з 

розвиненими країнами, зокрема з ЄС. Крім того, слід приділяти 

пильну увагу задоволенню потреб споживачів через 

врегулювання сортового складу певного виду продукції, її якості 

тощо. Обмеженість використання подібних можливостей 

виробниками в сучасних умовах неприпустима. 

Агропромисловий комплекс потребує включення до 

системи контролю таких витрат, яких немає в деяких галузях 

економіки, а саме витрат, пов’язаних із збереженням ґрунтів, 

зокрема відновлення вмісту гумусу при вирощуванні культур з 

інтенсивною технологією) тощо. Витрати на виконання робіт з 

поліпшення стану земельних ресурсів мають обов’язково 

входити до складу витрат[1]. 

Висновки.Отже, враховуючи всі ці проблеми, потрібно в

нести зміни до нормативно-законодавчих актів України, які 
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враховували б галузеві особливості сільськогосподарських 

підприємств та сприяли б спрощенню та ефективності обліку 

витрат та виходу продукції рослинництва 
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Анотація: У статі розглянуто проблеми розвитку національної 

економіки та її ефективній інтеграції у світовий економічний простір, 

зростання доходів в аграрній економіці сільського населення, а також 

забезпечення мультиплікативного ефекту розвитку інших галузей 

національної економіки. 

Ключові слова: асоціація, економіка, сектор, інтеграція, 

мультиплікативний ефект, аграрний ринок, галузь, ефективність. 

Постановка проблеми: Аграрний сектор України, 

базовою складовою якого є сільське господарство, є 

системоутворювальним у національній економіці, формує 

засади збереження суверенності держави – продовольчу та у 

визначених межах економічну, екологічну та енергетичну 

безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей 

національної економіки та формує соціально-економічні основи 

розвитку сільських територій. 
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Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, 

безпечним, доступним продовольством, аграрний сектор 

спроможний на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 

голоду. 

Виклад основного матеріалу: Український аграрний 

сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує 

потреби внутрішнього ринку, може сприяти розвитку 

національної економіки та її ефективній інтеграції у світовий 

економічний простір, а отже, зростанню доходів задіяного в 

аграрній економіці сільського населення, кількість якого 

становить понад третину всього населення країни, а також 

забезпечити мультиплікативний ефект розвитку інших галузей 

національної економіки. 

Угода про асоціацію з ЄС і формування протягом 

найближчих років поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі з країнами Європейського Союзу створює для України 

якісно нові можливості в частині подальшої її інтеграції у 

світовий ринок, забезпечення сталого розвитку вітчизняного 

агропромислового комплексу й, відповідно, значного 

збільшення експорту аграрної продукції. 

Вивчаючи обсяги і структуру експорту основних видів 

аграрної продукції протягом 2000-2014 рр., можна зробити 

висновки і пропозиції у частині можливих стратегій розвитку 

галузі та аграрного потенціалу держави на перспективу. 

Протягом аналізованих років відбувалося становлення та 

зміцнення обсягів експортних поставок зерна й рослинних олій з 

України на світові ринки. Так, у період 2013/14 маркетингових 

років було експортовано пшениці 9,755 млн. т, ячменю – 2,476 

млн. т, кукурудзи – 20 млн. т. Аналогічна ситуація в сегменті 

олійної галузі, де обсяги експорту соняшникової олії зросли у 

сім раз – із 550 тис. т до 3,85 млн. т, відбулося стрімке 

нарощування експортних поставок ріпакової олії до 59 тис. т. 
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Обсяги експорту яловичини у 2013 році становили 23 тис. 

т (у 6,8 раз менше від 2000 р.), експорт свинини після певного 

зростання у 2003-2004 роках (16-20 тис. т) становив 7 тис. т у 

2013 році. При цьому слід відзначити стрімке зростання обсягів 

експорту м’яса птиці у 2009-2013 роках (у 10,8 раз– до 141 тис. 

т) (4). 

На жаль, істотним чинником прискореного нарощування 

темпів експорту аграрної продукції є трагічні події на Донбасі, 

де в результаті воєнних дій відбувається усвідомлена з боку 

агресора руйнація ключового промислового та експортного 

потенціалу України. Саме в цих умовах аграрний сектор 

змушений взяти на себе значну частку цього надзвичайно 

важливого для держави економічного аспекту, адже передусім 

від експорту й відповідних валютних надходжень нині залежить 

доля гривні, а від неї – ситуація в макроекономічній, бюджетній 

сфері, соціальному кліматі. 

Зважаючи на стан та ситуацію в країні, аграрний сектор 

отримав серйозний удар по своїй діяльності. Мінагрополітики 

повідомляє, що посівні площі під урожай 2015 р. будуть 

збережені на рівні минулого року (27,2млн.га). Водночас 

чиновники визнають, що на запланований обсяг робіт коштів у 

аграріїв може не вистачити. За словами міністра Олексія 

Павленка, цьогорічна посівна кампанія подорожчає в 1,5 рази до 

60 млрд. грн., вартість проведення посівних робіт на гектарі 

посівів цього року підвищиться до 3, 11 тис. грн., проти 2,04 тис. 

грн. у 2014 році (1). 

Внаслідок девальвації гривні витрати аграріїв на 

закупівлю матеріально-технічних ресурсів збільшились на 20%, 

приблизно на стільки ж зросте і собівартість 

сільськогосподарської продукції. Пальне відносно минулого 

року подорожчало приблизно на 64%. Окрім цього, у січні 2015 

року вартість мінеральних добрив вдвічі збільшилася, в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, ціна на 
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аміачну селітру зросла на 92,5%, на карбамід –  77,6%, 

безводний аміак – 119,1%. Причинами для такого збільшення 

ціни стала не лише девальвація гривні, а і дефіцит продукту на 

внутрішньому ринку через зупинку виробництва на ПрАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання Азот» та ПАТ «Концерн Стирол». 

Разом із недоступністю імпортних ресурсів це призведе до 

недотримання технологій аграрного виробництва та втрат 

майбутнього врожаю (3). 

Сільському господарству, як і будь якому іншому виду 

бізнесу, необхідні стабільні й прозорі умови роботи. Держава 

повинна забезпечити рівні умови для всіх видів 

підприємницької діяльності на селі, заохочуючи, передусім, 

капіталовкладення. Пріоритетом державної політики має стати 

стимулювання попиту на продукцію сільського господарства 

через підвищення доходів громадян і фінансову підтримку 

малозабезпечених верств населення.  

Висновок: Визначаючи стратегію розвитку аграрної 

політики, Україна повинна орієнтуватися на перспективу вступу 

в ЄС. Проте на момент цього вступу Спільна аграрна політика 

ЄС матиме абсолютно інший зміст, ніж сьогодні. Тому 

збалансована, ефективна аграрна політика України, що 

забезпечить високу конкурентоспроможність вітчизняної 

сільськогосподарської продукції на внутрішньому і світових 

аграрних ринках, буде важливим позитивним аргументом у 

вирішенні питання її членства в ЄС, а також дозволить їй 

зайняти належне місце в міжнародному аграрному розподілі 

праці. За цих умов сільське господарство України дійсно може 

стати житницею і не тільки Європи, а й інших континентів, 

спеціалізуючись на виробництві найефективніших для умов 

країни видах продукції. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність виробничих запасів, 

розкрито проблемні аспекти обліку та шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: виробничі запаси, вартість запасів, бартерний 

обмін, номенклатура запасів. 

Постановка проблеми. Одним із складних і 

суперечливих питань обліку є проблеми, пов’язані з 

організацією обліку і методами проведення контролю 

виробничих запасів. Сформовані виробничі запаси забезпечують 

постійність, безперервність господарської діяльності 

підприємства, гарантують їх економічну безпеку. Тому від 

організації обліку виробничих запасів залежить 

конкурентоспроможність підприємства, точність визначення 

його результатів діяльності, висвітлення інформації про 

фінансовий стан та ефективність роботи підприємства в цілому.  

Виклад основного матеріалу. Виробничі запаси є 

об’єктивною необхідністю на підприємствах. Ця необхідність 

зумовлена закономірностями руху матеріалів з джерел їх 

надходження. З одного боку, сформовані виробничі запаси 

забезпечують постійність, безперервність та ритмічність 

діяльності підприємства, гарантують його економічну безпеку, з 

іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових 

підприємств потребують великих капіталовкладень, тому від 

організації їх обліку та аналізу залежить точність визначення 
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прибутку підприємства, його фінансовий стан, 

конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність 

роботи підприємства.  

Для правильної організації обліку запасів на 

підприємстві, перш за все, необхідно дати відповідь на ряд 

запитань: коли, звідки, скільки і на яку суму надійшли запаси, як 

виконуються програми постачання; кому, коли і скільки 

відпущено запасів; як виконується програма виробничого 

споживання; який залишок по окремих видах запасів і як 

дотримуються встановлені ліміти тощо.  

Як показує практичний досвід, проблеми обліку 

виробничих запасів існують, зокрема, запущеність обліку, яка 

призводить до великих затрат запасів і втрат виробництва в 

цілому. На даний момент залишаються невирішеними багато 

важливих питань, пов’язаних з розробкою науково 

обґрунтованої системи обліку використання виробничих запасів.  

Можна виділити наступні проблемні аспекти щодо обліку 

виробничих запасів: складність визначення справедливої 

вартості запасів, що полягає у використанні підприємствами 

бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні активи; 

низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств [1].  

Для правильної організації обліку виробничих запасів, 

достовірної інформації про їх наявність та рух на підприємстві, 

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

коли, скільки і на яку суму надійшли запаси, як виконуються 

програми постачання; кому, коли і скільки відпущено запаси; як 

виконується програма виробничого споживання; який залишок 

окремих видів запасів; на скільки правильно розраховані ліміти 

використання запасів і як їх дотримуються.  

Важливе значення для правильного обліку має також 

порядок оцінки запасів. В обліку запаси відображаються за 

первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 9 первісною 
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вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка 

складається із таких фактичних витрат [3]:  

- сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику 

(продавцю) за вирахуванням непрямих податків;  

- сум ввізного мита;  

- сум непрямих податків, які пов’язані з придбанням 

запасів і не відшкодовуються підприємству;  

- транспортно-заготівельних витрат;  

- інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням 

запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 

використання.  

Необхідними передумовами правильної організації 

обліку запасів є:  

- раціональна організація складського господарства;  

- розробка номенклатури запасів;  

- наявність інструкції з обліку виробничих запасів;  

- правильне групування (класифікація) запасів;  

- розробка норм витрачання запасів [4].  

Цю інформацію своєчасно та в повному обсязі може 

надати правильно організований бухгалтерський облік, який 

слід розглядати як елемент господарської інформаційної 

системи.  

Висновки. Отже, кожне підприємство зацікавлене в 

створенні конкурентоспроможної продукції та її реалізації на 

ринку. Виробничі запаси відіграють важливу роль у 

забезпеченні безперервного виробничого процесу та 

своєчасному продажі продукції. Тому своєчасний та 

достовірний облік на підприємстві є невід’ємною частиною 

управління.  
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Анотація: У статі розглянуто пошук оптимальної системи 

оподаткування – як з точки зору фіскальної ефективності так і соціальної 

справедливості.  

Ключові слова: податкова система, фіскальна ефективність, 

ставки, податки, пільги, збори, трансформація, ситгмент.. 

Постановка проблеми: З набуттям членства України у 

Світовій Організації Торгівлі та незворотністю фінансової 

світової кризи постала необхідність адаптування усіх секторів 

економіки до нових реалій. Не є винятком і система 

оподаткування. Вже тривалий час ведеться  пошук оптимальної 

системи оподаткування – як з точки зору фіскальної 

ефективності так і соціальної справедливості.  

Досвід побудови податкової системи з початку існування 

України як незалежної держави свідчить про те, що податкове 

регулювання економічних відносин шляхом лише зміни ставок 
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оподаткування, запровадження нових податків, зборів і пільг для 

окремих платників не приводить до формування виваженої 

податкової системи. [1;4] 

Економіку держави спрощено можна розглядати як 

сукупність усіляких підприємств, що знаходяться в тісному 

виробничому, кооперативному, комерційному й іншому 

взаємозв'язку між собою і державою. При будь-якій формі 

господарювання підприємства грають найважливішу роль в 

економіці держави.[3] 

У зв’язку з цим особливою проблемою і головним 

напрямом трансформації системи оподаткування залишається 

необхідність зниження податкового тиску на вітчизняного 

виробника. 

Виклад основного матеріалу: Податки впливають на 

виробничу діяльність підприємств, на їх прибутковість, 

платоспроможність, фінансову стійкість, можливість 

формування фінансових ресурсів для інвестиційної діяльності, 

конкурентоспроможність продукції. Рівень цього впливу 

залежить від системи оподаткування - самого складу податків, 

рівня їх фіскальності, методів їх стягнення, стабільності та 

досконалості податкової системи. Вплив окремих податків на 

доходи бюджету і діяльність підприємств залежить, насамперед, 

від бази оподаткування - чим більш широка база даного податку, 

тим суттєвішою може бути сила його впливу. 

Прагнення до миттєвого поповнення бюджету, 

недотримання принципу економічної обґрунтованості 

податкового реформування, часті зміни податкового 

законодавства України призвели до посилення нестабільності 

умов господарювання, надмірного податкового навантаження на 

виробників. 

Складність функціонування податкової системи рельєфно 

виявляється при аналізі окремих податків, що справляють 

найбільший вплив на діяльність підприємств, зокрема податку 
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на прибуток підприємств, ПДВ, єдиний податок, відрахувань на 

соціальні заходи та податку на доходи фізичних осіб. 

За існуючими оцінками, сумарні податки, що стягуються 

з юридичної особи, сягають понад 70–75% від заробленого. За 

іншими оцінками, податковий тиск на вітчизняного виробника 

ще важчий та становить 93–95 коп. на 1 грн. доходу. 

Як відомо, існує певна межа, за якої підвищення ставок і 

кількості податків матиме зворотний ефект – зменшення 

надходжень до державної скарбниці. Для того щоб не 

погіршувати ситуацію, потрібно формувати стабільне та 

збалансоване податкове законодавство, реалізовувати політику 

інформаційної відкритості у сфері державних фінансів, 

оптимізувати кількість податків і зборів, спрощувати їх 

адміністрування тощо. 

У рейтингу податкових систем «Paying Taxes», 

підготовленому Світовим банком спільно з міжнародною 

мережею компаній Pricewater-house-Coopers, Україна посіла 181 

місце зі 183 досліджених країн. Індекс є середнім показником 

країни за дев'ятьма індикаторами, кожен з яких має однаково 

важливе значення: реєстрація підприємств; отримання дозволів 

на будівництво; реєстрація власності; кредитування; захист 

інвесторів; оподаткування; міжнародна торгівля; забезпечення 

виконання контрактів; ліквідація підприємств. 

Попереду України в останній десятці розташувалися 

латиноамериканські та африканські країни  - Ямайка, Панама, 

Гамбія, , а за нею лише Центрально-Африканська Республіка та 

Білорусь, а в першій десятці за простотою сплати податків 

розташувалися Мальдівська Республіка, Гонконг, Сінгапур, 

Саудівська Аравія, Ірландія, Оман і Канада.[2] 

За даними дослідження, кількість платежів, які протягом 

року сплачує середньостатистичне українське підприємство, 

сягає 135. Для порівняння: у Швеції таких платежів два, а в 

Гонконгу, Катарі та у Мальдівській Республіці – по три. При 
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цьому за часом, який підприємства та підприємці в середньому 

витрачають на заповнення звітності й сплату податків, Україна 

опинилася на 174 місці – 657 годин за рік! 

Висновок. Доцільно обгрунтовано і виважено 

використовувати ті механізми, які напрацьовані в традиційних 

ринкових економіках, де стимулювання   та підтримку 

підприємств вже давно визначено як одне з найголовніших 

завдань економічної політики.   

Зарубіжні країни, пройшовши еволюційний шлях 

розвитку своїх податкових систем, свого часу запровадили 

ефективні засоби та методи управління процесами справляння 

податків. Аналіз їхнього досвіду дає змогу дійти висновків про 

прийнятність деяких практичних рішень для застосування в 

Україні. Заслуговує на увагу перенесення акцентів на сегмент 

масово-роз'яснювальної роботи та налагодження партнерських 

взаємовідносин з платниками, лібералізація процесів подання-

прийняття звітності та проведення перевірок, застосування 

прогресивних методів відбору платників для проведення 

перевірок тощо.[2] 

Чим швидше це буде впроваджуватися, тим краще для 

економіки країни і кожного окремо узятого підприємства. 

. 
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Анотація. У статті висвітлено останні зміни і доповнення в обліку 

власного капіталу, а також подано рекомендації щодо вдосконалення 

методики його ведення та відображення в фінансовій звітності 

підприємства. 

 Ключові слова: власний капітал, зареєстрований капітал, 

резервний капітал, звіт про власний капітал. 

Постановка проблеми. У контексті  останніх 

законодавчих змін методики формування показників фінансової 

звітності особливої актуальності набуває проблема правильної 

побудови обліку, класифікації та відображення інформації щодо 

складових власного капіталу у фінансовій звітності.  

Виклад основного матеріалу. Величина власного 

капіталу є важливою економічною категорією, оскільки вказує 

на платоспроможність підприємства. Особливістю цієї категорії 

є невизначеність власного капіталу з точки зору його 

місцезнаходження на підприємстві. Тому питання обліку 

власного капіталу є дуже актуальними і мають потребу в 

подальшому удосконаленні.  

Складніть управління власним капіталом полягає в тому, 

що в процесі поточної діяльності відбуваються безперервні 

зміни, пов’язані із збільшеннями або зменшенням  його 

загальної величини та  окремих його складових. 

Актуальність обліку власного капіталу виникла через 

появу нових організаційно-правових форм підприємств, які 

найближені до умов функціонування ринкової економіки. У 

теперішній час, коли біля 80% підприємств мають недержавну 

форму власності, власний капітал набуває важливе економічне 
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значення, тому що показує кількість власних засобів 

підприємства, які знаходяться в його розпорядженні і 

представляють собою фонди та резерви[1, с. 23]. 

Удосконалення обліку власного капіталу насамперед 

зумовлено неточностями типових кореспонденцій рахунків, 

запропонованих Методичними рекомендаціями з 

бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного 

та резервного  капіталів. Доненавна основним недоліком 

відображення в обліку операцій із зміни суми власного капіталу 

був недосконалий План рахунків. Зокрема  для відображення 

дооцінок активів потрібно було складати багато проводок. 

Проблемою була також взаємовиключність рахунків 40 і 41 

(підприємства і організації використовують тільки 1 з цих 

рахунків, залежно від форми власності)[2, с. 54]. 

Щодо реформування системи бухгалтерського обліку в 

Україні, то в 2013 році до НП(С)БО1 були внесені деякі зміни. 

Зокрема, Міністерство фінансів України наказом від 27.06.2013 

р. № 627 внесло зміни до низки нормативно-правових актів, з-

поміж яких — План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій  та Інструкція про його застосування. У 

відповідності до яких : 

1) змінено назву рахунку 40 зі «Статутний капітал» 

на «Зареєстрований (пайовий капітал)». На цьому рахунку 

обліковуватиметься та узагальнюватиметься інформація про 

стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, 

пайового капіталу підприємства, а також внесків до 

оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного 

капіталу. Рахунок 40 доповнено відповідними субрахунками. 

2) назву рахунку 41 викладено у новій редакції: «Капітал 

у дооцінках». Оновлена фінансова звітність приділяє особливу 

увагу капіталу,  що  з’явився  внаслідок  дооцінки  основних 

засобів, нематеріальних активів і фінансових інструментів. 
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Відтепер такий капітал не лише виділено в окрему  статтю,  але 

він  ще  бере  участь  у  формуванні іншого сукупного доходу 

підприємства. 

3) змінено назву субрахунку 423 з «Дооцінка активів»  на 

«Накопичені курсові різниці». На цьому субрахунку 

узагальнюватиметься інформація про курсові різниці, які 

відображаються в складі власного капіталу та визнаються в 

іншому сукупному доході [4, с. 1].  

За іншими рахунками 4 класу “Власний капітал та 

забезпечення зобов'язань” змін не відбулося. 

Інформація про складові власного капіталу розкривається в 

чинних формах фінансової звітності з різним ступенем 

деталізації, а саме форма 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий 

стан”), форма 4 “Звіт про власний капітал” та у Примітках до 

фінансової звітності. Інформація щодо складових власного 

капіталу розкривається в першому розділі пасиву Балансу 

розкривається інформація щодо складових власний капіталу. 

Даний розділ не зазнав суттєвих змін у відповідності НП(С)БО 1 

яку прийнято від 07.02.2013 року. Однак основними 

нововведеннями є: 

- запровадження замість статутного та пайового капіталу 

категорії “зареєстрований капітал”. У рядку 1400 

“Зареєстрований (пайовий) капітал” наводиться значення 

статутного капіталу яке зафіксоване в установчих документах 

підприємствах, а підприємства, для яких не передбачена 

фіксована сума капіталу, відображають фактичний внесок 

власників у діяльність підприємства; 

- введення рядку 1405 “Капітал у дооцінках”, в якому 

відображається сума дооцінки необоротних активів і фінансових 

інструментів, зменшену на уцінку таких об’єктів у межах сум 

раніше проведених дооцінок[3, с. 3]. 
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Звіт про власний капітал зазнав наступних змін у зв'язку 

із введенням НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності”: 

-  зменшилась кількість граф до 10; 

- замінили назви графи 3 “Статутний капітал” та графи 4 

“Пайовий капітал” на “Зареєстрований капітал” та “Капітал у 

дооцінках”; 

- вилучили графу “Інший додатковий капітал”. 

У Наказі № 433 зазначено, що підприємства у графах 

Звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові 

власного капіталу, наводять лише ті з них, які зазначені у 

Балансі [5, с. 2]. 

Внесені зміни в цілому позитивно вплинули на 

організацію обліку власного капіталу. Але проблема зводиться 

до того, що встановлені форми фінансової звітності не 

забезпечують керівництво достатньою інформацією про власний 

капітал. Розв'язання цієї проблеми полягає у розробці системи 

внутрішньої звітності про капітал  підприємства (наприклад: 

звітність переоцінки необоротних активів, Звіт про резервний 

капітал, Звіт про неоплачений капітал, Звіт про компенсаційні 

виплати в зв'язку із виходом засновника, тощо). 

Ефективне використання власного капіталу полягає, з 

одного боку, в тому, щоб отримати як найбільший прибуток, 

тобто максимізувати рентабельність власного капіталу, а з 

іншого – не втратити фінансової стійкості, залишитися 

платоспроможним. Використання лише власного капіталу 

підприємства робить його стан абсолютно стійким, але зводить 

до мінімуму рентабельність власного капіталу, а отже, і доходи 

власників підприємства. 

Форми внутрішньої звітності мають бути побудовані 

таким чином, щоб спрогнозувати структуру власного капіталу та 

не допустити порушення її формування. Забезпечення такою 

інформацією  дасть змогу керівництву простежити за джерелами 
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формування власного капіталу, виявити прострочені джерела 

неоплаченого капіталу та отримати поточну інформацію про 

прибуток чи збиток від економічної діяльності.  

У Балансі підприємства інформація про розмір 

резервного капіталу для користувачів має велике значення, 

оскільки це показник фінансової міцності підприємства. Проте, 

на сьогодні формування резервного капіталу підприємства має 

більш теоретичний характер ніж практичний, що є 

методологічною проблемою бухгалтерського обліку резервного 

капіталу. Тому необхідно теоретичну частину формування 

резервного капіталу підтверджувати практичними діями. 

На законодавчому рівні обов’язковість створення 

резервного капіталу передбачена лише для акціонерних 

товариств, які зобов’язані формувати резервний капітал у 

розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Навіть за 

умови реального, а не фіктивного формування резервного 

капіталу сума грошових коштів, що його забезпечує, вивільнена 

з обороту та не приносить економічних вигід[3, с. 3].  

Аналіз ведення обліку резервного капіталу в зарубіжних 

країнах (Сполучені Штати Америки, Великобританія, 

Німеччина, Франція та Польща) призводить до висновку про 

доцільність у вітчизняних умовах розподілу резервного капіталу 

на наступні основні складові частини: 

– резерв на переоцінку активів; 

– резерв, утворений для оподаткування доходів; 

– резерв на прострочену дебіторську заборгованість та 

сумнівні борги; 

– резерв капіталізованих засновницьких витрат на випуск 

акцій; 

– резерв на капіталізовані науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи[1, с. 27]. 

Така система обліку складових резервного капіталу 

дозволить підвищити якість обліку власного капіталу, що 
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призведе до підвищення якості управління на самому 

підприємстві та надасть користувачам фінансової звітності 

додаткову інформацію для прийняття стосовно даного 

підприємства більш раціональних фінансових рішень. 

Висновок. Реформування системи бухгалтерського 

обліку в Україні є складним процесом. Внесені зміни щодо 

методології обліку власного капіталу мають позитивний вплив 

на його організацію та відображення  в облікових регістрах. 

Діюча сьогодні методологія заповнення Звіту про власний 

капітал є найпростішою серед інших форм фінансової звітності, 

а його шахова форма є зручною для заповнення. А подальше 

впровадження міжнародних стандартів обліку власного капіталу 

полекшить складання фінансової звітності та надасть 

можливість залучити додаткові іноземні інвестиції. 

 Пропонуємо  вітчизняним підприємствам розробити 

систему внутрішньої звітності про капітал  підприємства, що 

дасть змогу вчасно приймати відповідні управлінські рішення. А 

також в Наказі про облікову політику зазначати оптимальне 

співвідношення між статутним і резервним капіталом, 

використовувати зарубіжний досвід системи обліку складових 

резервного капіталу та розробити систему внутрішньої звітності 

про капітал  підприємства. 

Відсоткову ставку формування резервного капіталу слід 

встановити в залежності від форми власності, розміру 

підприємства та величини зареєстрованого капіталу. Слід 

розміщати резервний капітал підприємства на окремому 

депозитному рахунку на договірних основах, щоб ця частина 

власного капіталу приносила  прибуток. 
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Анотація. Проаналізовано  проблеми організації управлінського 

обліку на підприємствах України.  

Ключові слова: управлінський облік, організація, управлінські 

рішення.  

Постановка проблеми. Управлінський облік - 

упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення 

інформації в натуральному і грошовому вираженні про 

діяльність підприємства з  метою контролю і прийняття вірних і 

своєчасних управлінських рішень.  
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Управлінський облік - складова частина інформаційної 

системи підприємства. Ефективність управління діяльністю 

забезпечується інформацією про діяльність структурних 

підрозділів, служб, відділів підприємства. Цю інформацію 

управлінський облік формує для керівників різних рівнів 

управління всередині підприємства з метою прийняття ними 

правильних управлінських рішень.  

Під організацією управлінського обліку розуміють 

систему умов і елементів побудови облікового процесу для 

одержання достовірної і своєчасної інформації про господарську 

діяльність організації, здійснення контролю над раціональним 

використанням виробничих ресурсів немає і управління 

виробничої діяльністю. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженню питання 

організації управлінського обліку присвячені праці таких вчених 

як І. Ансофф, В. Герасимчук, В. Івашкевич, А. Карминський, 

Е. Майєр, Р. Манн, С. Миколаєва, М. Пушкар, В. Сопко, 

П. Фрідман, Д. Хан, Н. Чумаченко, З. Шершньова, Х. Штіглер, 

Б. Штрайт, Р. Хофмайстер, П. Хорват. Визначити чіткий 

універсальний порядок організації управлінського обліку для 

всіх підприємств практично неможливо, однак можна виділити 

ряд факторів, які впливають на його побудову, та деякі загальні 

принципи організації обліку для управлінських потреб.  

Організація бухгалтерського управлінського обліку на 

підприємстві складається з наступних трьох етапів (рис. 1). 

Для всіх підприємств неможливо визначити єдиний 

порядок організації управлінського обліку. Тому можна 

зупинитися тільки на загальних принципах його організації. 

Основними з них є такі: 

- задоволення потреб користувачів різних рівнів управління; 

- обґрунтованість по відношенню до кожного виробничого 

підрозділу, де виникають відносини типу "обсяг діяльності - 

витрати - прибуток"; 
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Рис. 1. Етапи побудови управлінського обліку на 

підприємстві 

- узагальнення інформації за центрами відповідальності, 

місцями виникнення витрат; 

- контроль діяльності кожного центру відповідальності з 

використанням системи бюджетів. 

Раціональна організація обліку доходів і витрат надасть 

можливість: 

- достовірно визначати собівартість (продукції, товарів, робіт, 

послуг) для різних цілей; 

- здійснювати дієвий контроль за формуванням витрат та 

доходів за ієрархічними рівнями, зберіганням і рухом товарно-

матеріальних цінностей, використанням будь-яких ресурсів у 

процесі господарської діяльності; 

- своєчасно виявляти конкретних винуватців відхилень від 

запланованого, винуватців шкоди, заподіяної нестачею, 

крадіжкою, перевитратами (збитками), втратою економічної 

вигоди; 
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- аналізувати причини зростання витрат та зниження 

рентабельності; 

-   застосовувати більш гнучку політику ціноутворення; 

- якісно планувати обсяги реалізації, асортиментну політику, 

розмір витрат тощо. 

Основою для правильної організації управлінського 

обліку є організаційна та виробнича структури підприємства. 

Найважливішим фактором нормального функціонування 

виробництва є управлінська діяльність, при якій менеджери 

оперують вірогідною та оперативною інформацією. За 

допомогою інформаційного забезпечення відбувається 

взаємозв'язок між підрозділами, розмежування прав та 

відповідальності кожного підрозділу перед адміністрацією 

підприємства, узгодженість окремих видів діяльності в 

досягненні мети підприємства. Інформаційна система 

підпорядкована потребам організаційної структури 

підприємства. 

Організаційна структура підприємства - це поділ 

підприємства на окремі структурні підрозділи і служби (центри 

відповідальності), що передбачають розподіл між ними функцій 

по вирішенню завдань, які виникають в ході виробничої 

діяльності, таким чином, щоб забезпечити ефективне досягнення 

мети, поставленої перед підприємством в цілому. 

Висновки і пропозиції. Отже, управлінський облік є 

ефективним інструментом управління, тому що створює 

конкурентні переваги в ринковому середовищі, а саме, 

забезпечує підприємство ключовою інформацією. Для того щоб 

дані управлінського обліку формувалися цілеспрямовано, слід 

чітко визначити склад контрольованих показників за центрами 

відповідальності, вибрати коефіцієнти та скласти таблиці 

ключових показників, які забезпечать базу для ефективнішого 

управління бізнесом.    
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ І 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ  

Овсяник Ярина 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню пропозицій по 

веденню бухгалтерського обліку поточних біологічних активів, їх оцінці та 

відображенню в фінансовій звітності. На основі здійснення порівняльного 

аналізу рослин і тварин за ознаками, що впливають на ведення обліку, 

обґрунтовано необхідність розмежування в обліку і звітності біологічних 

активів рослинництва і тваринництва. 

Ключові слова: поточні біологічні активи, сільськогосподарська 
продукція, оцінка, справедлива вартість, виробнича собівартість, облік. 

Постановка проблеми. Сьогодні сільськогосподарський 

товаровиробник залишився поза увагою держави, оскільки 

виробляє готову продукцію рослинництва, тваринництва та 

інших галузей в складних економічних умовах. Актуальність 

теми дослідження полягає в тому, що продукція 

сільськогосподарського виробництва є складовою частиною 

активів балансу і від обсягів її виробництва та реалізації 

залежить фінансовий стан підприємства, бо це той об'єкт обліку, 

що приносить дохід підприємству. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки операції з обліку 

продукції сільськогосподарського виробництва займають 

найбільшу питому вагу в обсязі облікової інформації, то ця 
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ділянка облікової роботи є надто трудомісткою і вимагає від 

облікових працівників оперативності, уважності, 

спостережливості, бо кінцева мета будь-якого підприємства 

спрямована на одержання доходу від реалізації виготовленої 

продукції.  

Згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи», біологічний актив 

– це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень 

здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові 

біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні 

вигоди [1]. 

Сільськогосподарська продукція – актив, одержаний в 

результаті відокремлення від біологічного активу, призначений 

для продажу, переробки або внутрішньогосподарського 

споживання [1]. 

Отже, біологічний актив – це «явище життя», тобто живі 

тварини або рослини, які здатні до біологічної трансформації. 

Вони можуть забезпечувати: процес виробництва нових 

неживих продуктів, наприклад, корови дають молоко, від овець 

отримують вовну; процес відтворення нових живих організмів, 

наприклад, корови народжують телят [5].  

З ходом часу біологічні активи поліпшують свої якості 

(відбувається ріст рослин, тварин тощо), або їх погіршують 

(плодовий сад старіє і втрачає продуктивність, телята 

зменшують вагу внаслідок порушення технології їх утримання, 

корови старіють і втрачають свою цінність тощо) [3]. 

Згідно діючого порядку (П(С)БО 30 «Біологічні активи», 

пункт 11) біологічні активи рослинництва  визнаються і 

відображаються як незавершене виробництво. На дату балансу 

їх оприбутковують за дебетом рахунка 21 «Поточні біологічні 

активи» з кредиту рахунка 23 «Виробництво», а потім 

зворотним записом повертають у незавершене виробництво [1]. 

Рослини і тварини за економічною суттю, фізичними 

якостями і технологіями догляду зовсім різні. Саме ці 
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особливості слід враховувати під час ведення обліку. 

Порівняльний аналіз рослин і тварин за певними 

класифікаційними ознаками, які впливають на систему 

бухгалтерського обліку відображено в таблиці 1.                                                                                                                   

                                                                                  Таблиця 1 

Порівняльний аналіз рослин і тварин за ознаками, що 

впливають на ведення обліку 
Порівняльна ознака Рослини Тварини 

 

Невіддільність від землі  + - 

Отримання продукції після дозрівання 

відповідно до вегетаційного періоду  

+ - 

Залежність від погодних умов  + - 

Якість землі + - 

Тривалий час відбувається ріст без виконання 

технологічних процесів і витрат  

+ - 

Сезонний характер виробництва  + - 

Реалізація та інше використання у будь-який час  - + 

Безперервність виробничого процесу  - + 

Необхідність догляду після завершення 

технологічних процесів вирощування  

- + 

Необхідність кількісно-сумового обліку  - + 

Можливість передачі в заставу  - + 

Можливість розрахунків у натуральній формі  - + 

Необхідність приміщень для утримання  - + 

               
               Як видно із таблиці 1 особливості рослин наступні: 

1. Рослини невіддільні від землі. Вони можуть надходити 

і вибувати (реалізація, безоплатна передача тощо) тільки разом 

із землею. Вільного ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні немає, то справедлива вартість рослин 

відсутня; 
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2. Продукцію від рослин отримують після її дозрівання 

відповідно до вегетаційного періоду вирощування, змінювати 

який практично неможливо; 

3. На обсяг виробництва продукції рослинництва 

безпосередній вплив мають погодні умови і якість землі – 

пройшов дощ, посіви поліпшилися і збільшилася їх 

передбачувана урожайність; 

4. Витрати в рослинництві відбуваються під час 

виконання технологічних процесів. Тривалий час рослини 

ростуть самостійно і не потребують ніяких витрат; 

5. Вирощування сільськогосподарських культур має 

сезонний характер; 

6. Після збирання урожаю рослини трансформуються у 

сільськогосподарську продукцію, тобто зникають взагалі як 

активи. 

Як видно із таблиці 1 особливості тварин такі: 

1. Тварини – це продукція тваринництва, яка постійно 

перебуває у незавершеному виробництві. На відміну від інших 

галузей вона може бути використана у будь-який час – теля, 

порося, ягня та іншу тварину можна продати починаючи з дня їх 

народження; 

2. Виробничий процес безперервний – бичка потрібно 

годувати і доглядати від моменту його народження і до вибуття 

з господарства, навіть тоді, коли він уже повністю відгодований 

і не росте, бо уже виріс, але ще не проданий; 

3. Тварини – матеріальні цінності, які потребують 

кількісно-сумового обліку, контролю і підлягають 

інвентаризації; 

4. Продукція тваринництва часто невіддільна від самої 

тварини – приріст живої маси тварини можна використати 

тільки після її забою; 

5. Тварини можна передати в заставу, видати в рахунок 

заробітної плати; 
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6. Для утримання тварин необхідні спеціальні 

приміщення [4]. 

Перелічені особливості свідчать, що рослини і тварини в 

обліку потрібно розмежовувати, а в балансі показувати окремо, 

що забезпечує отримання інформації для прийняття 

управлінських рішень.  

Висновки і пропозиції. В сучасних умовах 

господарювання аграрні формування при веденні обліку 

біологічних активів і сільськогосподарської продукції 

стикаються з низкою проблем методологічного характеру Як 

свідчать результати проведеного дослідження, за економічним 

змістом і технологією вирощування рослини і тварини – зовсім 

різні цінності, а тому в обліку і звітності вони мають бути 

розмежовані. 
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ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ  ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА 

НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ 

Овсяник Ярина 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті наведена порівняльна характеристика П(С)БО 

11 «Зобовязання» та МСФЗ 23 «Витрати на позики». 

 Ключові слова: Зобовязання ,позики , міжнародні стандарти, 

національні стандарти ,виплати працівникам, оренда ,виплати працівникам. 

 Постановка проблеми. Два останніх десятиліття 

відзначені посиленням уваги до проблеми міжнародної 

уніфікації бухгалтерського обліку. Значні перетворення в 

економіці нашої держави, яка взяла курс на інтеграцію у світове 

співтовариство, торкнулися і кожного окремого підприємства 

тієї чи іншої галузі. Ці зміни вимагають перегляду вже 

сформованих національних положень бухгалтерського обліку, 

їхнього максимального уточнення і наближення до 

міжнародних. Проблема невідповідності моделей 

бухгалтерського обліку не є унікальною і властива не тільки 

Україні. Вона має глобальний характер. Для досягнення гармонії 

національних та міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку перш за все необхідно виявити ряд протиріч та 

розбіжностей, що виникають між ними.  

Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто  

сутність та класифікацію довгострокових зобов'язань за 

національними та міжнародними стандартами.В Україні 

методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації щодо зобов'язань та її розкриття у фінансовій 

звітності визначені П(С)БО 11 «Зобов'язання». 

У міжнародній практиці цей аспект розглядається в 

МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 10 

«Непередбачені події і події, які сталися після дати балансу», 
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МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 17 «Оренда», МСБО 

19 «Виплати працівникам», МСБО 32 «Фінансові інструменти: 

розкриття та подання», МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені 

зобов'язання та непередбачені активи». Для обліку фінансових 

витрат використовують МСБО 23 «Витрати на позики». 

Поняття зобов'язань в міжнародних і національних 

стандартах аналогічне: зобов'язання - це теперішня 

заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих 

подій і погашення якої, як очікується, спричинить вибуття з 

підприємства ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. 

Згідно П(С)БО 11 зобов'язання  поділяються на 

довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені 

зобов'язання та доходи майбутніх періодів. 

Зобов'язання,   на   яке  нараховуються  відсотки  та  яке 

 підлягає погашенню протягом дванадцяти  місяців  з  дати  

балансу, слід  розглядати  як  довгострокове  зобов'язання,  якщо 

первісний термін  погашення  був  більше,  ніж  дванадцять  

місяців   та   до затвердження  фінансової  звітності існує угода 

про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. 

У вітчизняному бухгалтерському обліку до 

довгострокових джерел фінансування відносять: довгострокові 

позики та векселі видані, довгострокові зобов'язання за 

облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди, відстрочені 

податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання . 

МСБО класифікують зобов'язання на поточні та 

непоточні. 

Зобов'язання слід класифікувати як поточне, якщо воно 

відповідає будь-якому з таких критеріїв: 

а) як очікується, буде реалізоване в ході нормального 

операційного циклу підприємства; 

б) утримується в основному з метою продажу; 

в) підлягає погашенню протягом дванадцяті місяців після 

дати балансу; 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 184 

 

г) підприємство не має безумовного права відстрочити 

погашення зобов'язання принаймні протягом дванадцяті місяців 

після дати балансу. 

Усі інші зобов'язання слід класифікувати як непоточні. 

У зарубіжній практиці до довгострокової заборгованості 

відносять: облігації до виплати, векселі до сплати, закладні до 

сплати, лізингові зобов'язання, пенсійні зобов'язання . 

Класифікація довгострокових зобов'язань згідно П(С)БО 

та МСФЗ наведена у таблиці 1. 

Найбільш розповсюдженими видами довгострокових 

зобов'язань є кредити та позики зі строком погашення більше 

одного року; векселі видані зі строком погашення більше одного 

року; облігації випущені на строк понад один рік; відстрочені 

податкові зобов'язання. 

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо 

договір передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора 

(позикодавця) у разі порушення умов, пов'язаних з фінансовим 

станом підприємства-позичальника), умови якого порушені, 

вважається довгостроковим, якщо: 

- позикодавець до затвердження фінансової звітності 

погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок 

порушення; 

- не очікується виникнення подальших порушень 

кредитної угоди протягом 12 місяців з дати балансу. Це 

положення повністю відповідає параграфу 65 МСФЗ 1 [2]. 

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

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

також інші види короткострокових і довгострокових 

зобов'язань. 

До довгострокових зобов'язань відносять також 

зобов'язання з фінансової оренди та оренди цілісних майнових 

комплексів. 

 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 185 

 

Таблиця 1 

Класифікація довгострокових зобов'язань за               

П(С)БО та МСФЗ 

П(С)БО 

Код 

рахун-

ку 

Назва рахунку за П(С)БО МСФЗ 
Код      

рахунку 
Назва рахунку за МСФЗ (IFRS) 

ІІ 50 Довгострокові кредити банків 8 L.06   

ІІ 501 
Довгострокові кредити банків у 

національній валюті 
8 L.06.01 Довгострокові кредити 

ІІ 502 
Довгострокові кредити банків в 

іноземній валюті 
8 L.06.01 Довгострокові кредити 

ІІ 503 

Відстрочені довгострокові 

кредити банків у національній 

валюті 

8 L.06.02 
Довгострокові кредити, отримані 

від пов'язаних сторін 

ІІ 504 

Відстрочені довгострокові 

кредити банків в іноземній 

валюті 

8 L.06.02 
Довгострокові кредити, отримані 

від пов'язаних сторін 

ІІ 505 
Інші довгострокові позики в 

національній валюті 
8 L.06.03 Інші довгострокові позики 

ІІ 506 
Інші довгострокові позики в 

іноземній валюті 
8 L.06.03 Інші довгострокові позики 

ІІ 51 Довгострокові векселі видані 8 L.09 Довгострокові векселі видані 

ІІ 511 
Довгострокові векселі, видані в 

національній валюті 
8 L.09.02 Довгострокові векселі видані 

ІІ 512 
Довгострокові векселі, видані в 

іноземній валюті 
8 1.09.02 Довгострокові векселі видані 

ІІ 52 
Довгострокові зобов'язання за 

облігаціями 
8 1.09 

Зобов'язання за випущеними 

облігаціями 

ІІ 521 Зобов'язання за облігаціями 8 1.09.01 
Зобов'язання за випущеними 

облігаціями 

ІІ 522 
Премія за випущеними 

облігаціями 
8 1.09.01 

Зобов'язання за випущеними 

облігаціями 

ІІ 523 
Дисконт за випущеними 

облігаціями 
8 1.09.01 

Зобов'язання за випущеними 

облігаціями 

ІІ 53 
Довгострокові зобов'язання з 

оренди 
8 1.09 

Довгострокові зобов'язання з 

оренди 

ІІ 531 
Зобов'язання з фінансової 

оренди 
8 1.09.03 

Довгострокові зобов'язання з 

оренди 

ІІ 532 
Зобов'язання з оренди цілісних 

майнових комплексів 
8 1.09.03 

Довгострокові зобов'язання з 

оренди 

ІІ 54 
Відстрочені податкові 

зобов'язання 
8 1.07 

Відстрочені податкові 

зобов'язання 

ІІ 55 
Інші довгострокові 

зобов'язання 
8 1.09 Інші довгострокові зобов'язання 
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Методологічні засади формування   у   бухгалтерському   

обліку  інформації  про  оренду необоротних активів та її 

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

а у міжнародній практиці МСБО 17 «Оренда». 

Згідно національного стандарту фінансова оренда  - це оренда,  

що передбачає передачу орендарю всіх  ризиків  та  вигод,  

пов'язаних  з  правом  користування  та володіння активом.   

Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї 

з наведених нижче ознак: 

 орендар набуває права власності на орендований актив 

після  закінчення строку оренди; 

 орендар  має можливість та намір придбати об'єкт оренди 

за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату 

придбання; 

 строк  оренди  становить  більшу  частину строку 

корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди; 

 теперішня вартість мінімальних орендних платежів з 

початку строку оренди дорівнює або перевищує 

справедливу вартість  об'єкта оренди; 

 орендований актив має особливий  характер,  що  дає  

змогу лише   орендареві   використовувати   його   без  

витрат  на  його модернізацію, модифікацію, 

дообладнання; 

 орендар  може  подовжити  оренду  активу за плату,  

значно нижчу за ринкову орендну плату; 

 оренда  може  бути  припинена орендарем,  який 

відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення 

оренди; 

 доходи  або втрати від змін справедливої вартості об'єкта 

оренди  на  кінець  терміну  оренди  належать  орендарю 

[5].  
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За міжнародним стандартом оренда визнається 

фінансовою за умовою передачі від  орендодавця орендарю  

основних ризиків, пов'язаних тільки з  володінням активом. 

Визначені такі ознаки визнання оренди фінасовою: 

а) оренда передає орендареві право власності на актив 

наприкінці строку оренди; 

б) орендар має право вибору придбати актив за ціною, 

що, як очікується, буде значно нижчою за справедливу вартість 

на дату, коли вибір може бути здійснений, і достатньою для 

обґрунтованої впевненості на початку оренди в тому, що вибір 

буде здійснено; 

в) строк оренди становить більшу частину строку 

економічної експлуатації активу, навіть якщо право власності не 

передається; 

г) на початку оренди теперішня вартість мінімальних 

орендних платежів дорівнює принаймні в основному всій 

справедливій вартості орендованого активу; 

ґ) орендовані активи мають такий особливий характер, 

що тільки орендар може використовувати їх, не здійснюючи 

значних модифікацій [6]. 

Що стосується первісного визнання активу при 

фінансовій оренді, то в П(С)БО, як і в МСБО, визнаються як 

активи та зобов'язання, що дорівнюють справедливій вартості 

майна, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 

теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яку 

визначають на початок оренди. Проте існують певні відмінності 

щодо включення первісних прямих витрат орендаря. За 

міжнародним стандартом будь-які первісні прямі витрати 

орендаря додаються до суми, визнаної як актив. За 

національним стандартом немає вимоги про те, що до суми 

визнання активу включають первісні прямі витрати орендаря .  

П(С)БО 14 не поширюється на угоди про оренду цілісних 

майнових комплексів. Облік такої оренди частково 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 188 

 

регламентовано Інструкцією про застосування Плану рахунків, а 

також окремими роз'ясненнями Міністерства фінансів. В МСБО 

17 оренда цілісних майнових комплексів не розглядається як 

особливий вид оренди. 

Висновок.Згідно вище зазначеного можна зробити 

висновок,  що національних та міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку зобов'язання, зокрема довгострокові, 

трактуються однаково, оскільки національні стандарти 

бухгалтерського обліку значною мірою ґрунтуються на 

міжнародних стандартах. Проте існують певні розбіжності щодо 

складу довгострокових зобов'язань, зумовлено історичним 

розвитком країн, встановленими принципами бухгалтерського 

обліку та станом фінансового ринку. 
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Анотація. У даній  статті розглянуто сутність управлінської 

звітності, іі принципи, рівні та типи, розкрито умови формування 

управлінської звітності та структуру загалом. 

Ключові слова: управлінська звітність, тип, рівні  управління, 

принципи,  структура управлінської звітності. 

Постановка проблеми. Управлінська звітність є 

невід’ємною складовою управлінського обліку. Система 

управлінської звітності повинна будуватися таким чином, щоб 

дані, які в ній містяться дозволяли отримати відповідь на всі 

питання управлінців. Також варто зазначити, що вона 

традиційно залежить від рівня управління. Управлінська 

звітність повинна охоплювати дані за період, який дозволить 

найбільш повно провести аналіз діяльності банку та спланувати 

його майбутню роботу. 

Виклад основного матеріалу. Згідно Положення 

Правління НБУ «Про організацію бухгалтерського обліку та 

звітності в банках України» від 30.12.1998 р. №566, 

управлінська звітність - це звітність про стан та результати 

діяльності банку, яка використовується керівництвом 

(Правлінням банку) для планування, контролю та прийняття 

відповідних управлінських і економічних рішень. [4] 
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Метою управлінської звітності є надання можливості 

керівництву оперативно управляти банківськими ресурсами та 

оцінювати ризики. 

В залежності від цілей управління звітність поділяється 

на три типи: 

 інформаційну; 

 про економічні результати; 

 результативну про персональну діяльність. 

Інформаційна звітність найчастіше складається на запит 

та використовується для інформування керівництва про події, 

що відбуваються. 

Звітність про економічні результати призначена для 

оцінки діяльності окремих підрозділів банку та є підставою для 

прийняття короткострокових управлінських рішень. 

Основною звітною формою є звіт про результати роботи 

за день. Він має форму відомості, показники якої не вимагають 

супровідного тексту, легко сприймаються та дозволяють 

оперативно здійснювати процес управління. Всі показники звіту 

пов'язані з планом.  

 Управлінську звітність також можна трактувати як 

внутрішню звітність, основна мета якої полягає у наданні 

оперативної, релевантної інформації у відповідності до вимог 

управлінського персоналу. Терміни надання інформації 

користувачам для управлінських звітів встановлюються 

адміністрацією. 

Система управлінської звітності повинна будуватися 

таким чином, щоб дані, які в ній містяться дозволяли отримати 

відповідь на всі питання управлінців.[3] 

Створити систему управлінської звітності можна лише за 

наявності: 

 масиву основних даних; 

 узгодженості змісту та форми звітів; 
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 функціонального підходу до накопичення та 

підсумовування інформації. 

Основними даними для складання управлінської звітності 

є планова, нормативно-довідкова та фактична інформація 

аналітичного обліку. 

 Управлінська звітність традиційно залежить від рівнів 

управління (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Рівні управління звітністю 

 

Структура управлінської звітності повинна відповідати 

трьом рівням управління: операційному, тактичному, 

стратегічному.[2] 

На першому операційному рівні на підставі первинних 

облікових даних формується інформація, яка може цікавити 

менеджера при здійсненні оперативного планування та 

поточного контролю. 

На другому тактичному рівні відбувається узагальнення 

інформації у звіти за видами та напрямками діяльності. 
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На найвищому стратегічному рівні відбувається аналіз 

внутрішньої та зовнішньої звітності банку з метою розробки 

стратегії його діяльності. 

Чим вищий рівень управління, тим більш узагальнені 

показники (продажу, прибутку, прибутковості капіталу,  

економічна додана вартість тощо). Чим нижчий рівень 

управління, тим більш вони деталізовані. 

Для створення ефективної системи внутрішньої 

управлінської звітності необхідно мати: 

- масив якісних основних даних; 

- узгоджені за формою та змістом макети звітів; 

- функціональний метод накопичування та підсумовування 

інформації; 

- бажано мати комп'ютеризовану систему обробки даних 

Внутрішню управлінську звітність створюють керівники 

центів відповідальності, а отже, її зміст залежить від того, які 

показники контролює такий керівник. 

Формування управлінської звітності має базуватися на 

принципах подання інформації: постійна періодичність – разова, 

суцільна – вибіркова, креативна – достовірна, фактична - 

планова тощо. 

Методологічні підходи до проектування форм 

управлінської звітності мають консервативний характер, що 

ґрунтуються на сформованих у минулому стандартизованих 

паперових підходах. Навіть із значним розвитком 

комп'ютеризованої технології методологія представлення 

звітності залишається незмінною. 

Висновки. Підсумовуючи вище викладений матеріал, 

можна зазначити наступне. Управлінська звітність є важливим 

джерелом інформації для управлінського персоналу. Саме тому 

повинна приділятися особлива увага порядку її формування та 

управління. Це шлях до удосконалення та поліпшення 
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управлінської діяльності з врахуванням різновекторних потреб 

користувачів інформації на різних рівнях. 
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Анотація. У статті розглянуті основи контролю якості  

аудиторських послуг та запропоновано рекомендації для створення їх 

ефективної системи в Україні. 

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, аудиторська 

діяльність, міжнародні стандарти аудиту, контроль якості. 

Постановка проблеми. Тематика контролю та 

підвищення якості надання аудиторських послуг за сучасних 

умов господарювання для вітчизняного аудиту набуває все 

більшої актуальності. В світовій практиці аудиту не існує 

універсальних засобів контролю якості аудиторських робіт. 

Проте, неможливо повністю гарантувати відсутність помилок 

при виконанні аудиторами перевірок.  

http://desn-podatki.org.ua/?p=414
http://desn-podatki.org.ua/?p=414
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Виклад основного матеріалу. Ринок аудиторських 

послуг, сформований на основі міжнародних стандартів 

аудиту,  постійно еволюціонує, виходячи з інформаційних 

потреб суспільства та користувачів фінансової звітності 

суб’єктів господарювання. 

Методологічну основу контролю якості аудиторських 

послуг в Україні та світі складають системний підхід  та 

концепція незалежності аудитора при наданні суспільно-

корисних послуг.  

Поєднання професійних та громадських інтересів при 

проведенні контролю якості аудиторських послуг забезпечують 

максимальну ефективність процедур контролю. Міжнародна 

співпраця в частині застосування конкретних підходів до 

формування ефективної системи контролю якості дозволяє 

уникнути ряду помилок, допущених професійними 

організаціями аудиторів в розвинених країнах світу та 

забезпечить якісну інтеграцію вітчизняних систем обліку і 

аудиту в міжнародну спільноту. 

Провідною концепцією формування системи контролю 

якості аудиторських послуг є незалежність органів  контролю,  

що базується на принципах компетентності, відповідальності, 

конфіденційності та суспільної корисності.  

З цієї причини був розроблений МСА 220 «Контроль 

якості роботи в аудиті», метою якого є регламентація і 

представлення рекомендацій по контролю якості у відношенні: 

- політики і процедур аудиторської організації, що 

застосовуються до аудиторської роботи в цілому; 

- процедур, спрямованих на контроль за роботою 

асистентів аудитора, що виконують окремі аудиторські 

перевірки. 

Держфінпослуг в 2008-2013 роках кілька разів 

оприлюднював інформацію згідно якої державний регулятор 

сильно сумнівається у достовірності  аудиторських  висновків. 
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Велика кількість аудиторських висновків, що підтверджують 

фінансову звітність не відповідала вимогам Міжнародних 

стандартів аудиту і що окремі аудитори нехтують етичними 

нормами та показують  під  час виконання своїх обов’язків 

непрофесіоналізм. 

Такий стан справ має ряд причин, які не завжди 

залежать від суб’єктів аудиторської діяльності, а 

зумовлюються, по-перше, недосконалістю законодавчої і 

нормативної бази, по-друге, низьким рівнем розвитку 

фондового ринку в Україні, що не дає змоги визначити 

фактичну вартість капіталу підприємств та здійснювати 

вільний його перерозподіл. Це породжує нерозуміння 

важливості аудиту і соціально-економічних переваг 

інформації, яка підтверджена аудитором та якій можна 

довіряти. Основну увагу варто приділяти зростанню якості 

аудиторських послуг, для чого необхідно налагодити 

професійний контроль  за  якістю аудиторських перевірок.  

З цієї причини американським інститутом 

сертифікованих бухгалтерів (АІСРА) ще у 1978 р. було 

створено Комітет контролю якості стандартів, завданням якого 

є надання  допомоги аудиторським фірмам у виконанні та 

розвитку контролю якості роботи. Комітет визначив п’ять 

елементів контролю якості, які мають ураховувати аудиторські 

фірми під час встановлення власної політики та процедур: 

незалежність, чесність та об’єктивність; управління 

персоналом; підбір нових та продовження обслуговування 

клієнтів; виконання зобов’язань і моніторинг.  

Вдосконалення базових регламентів необхідно 

здійснювати також зважуючи на вимоги міжнародних 

стандартів та, зокрема, директив Європейського союзу. Так, в 

країнах ЄС стали більшу увагу звертати на контроль якості 

аудиторських послуг з боку державних органів та з боку 

громадськості (громадський нагляд).  
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В той час, коли всі країни Європейського Союзу та  

всього світу працюють над посиленням нагляду за професією 

аудитора шляхом удосконалення діючих систем зовнішнього 

контролю, підвищенню довіри до професії аудитора,  визнання  

аудиторів країни в усьому світі, Україна лише починає 

будувати свій незалежний зовнішній нагляд за професією, 

саме тому у світі відсутня довіра до незалежних аудиторів 

України. 

Поєднання професійних та громадських інтересів при 

проведенні контролю якості аудиторських послуг забезпечують 

максимальну ефективність процедур контролю. Міжнародна 

співпраця в частині застосування конкретних підходів до 

формування ефективної системи контролю якості дозволить 

уникнути ряду помилок, допущених професійними 

організаціями аудиторів в розвинених країнах світу та 

забезпечить якісну інтеграцію вітчизняних систем обліку і 

аудиту в міжнародну спільноту. 

Треба відзначити, що в світі немає єдиної думки та 

єдиного підходу  до  вирішення  питання  до  оцінки  роботи  

аудиторів  та аудиторських компаній. Тому певні країни чи 

групи країн використовують, на їх думку найбільш ефективні 

методи впливу на якість аудиторських послуг: 

1. Нагляд здійснює суспільна організація за 

дорученням держави. Прикладом є Комітет з нагляду за 

звітністю публічних компаній (РСАОВ), який був створений у 

США. Таку ж систему запроваджено і у Великобританії. 

2. Нагляд здійснює державний орган, який є елементом 

фінансової інституції, та контролює роботу біржових 

структур. Таку систему запроваджено в Австралії, Голландії. 

3. Змішана модель, яку застосовано у Німеччині. Така 

модель передбачає, що існуюча суспільна організація аудиторів 

та Аудиторська палата здійснює нагляд за професією, однак 

Аудиторську палату контролює незалежний державний орган 
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- АПАК. 

4. У Франції при проведенні перевірки якості 

застосовуються два підходи: 

- «Горизонтальний», відповідно до якого перевіряються 

всі професійні аудитори та всі види аудиторських завдань; 

- «Вертикальний», який передбачає детальне вивчення 

файлів аудиторських перевірок суспільно значимих компаній; 

одночасно здійснюється перевірка застосовуваних аудиторами 

процедур. 

5.В Україні АПУ розробляє процедури щодо 

забезпечення контролю якості,  проводить моніторинг з питань 

контролю аудиторської діяльності, застосовує дисциплінарні 

заходи за наслідками контролю. 

Зрозуміло, що ні один підхід не дає повної гарантії, 

що фінансова звітність підприємств не містить суттєвих 

помилок. Тому періодично вносяться пропозиції, зокрема від  

«Української асоціації страховиків» про проведення 

позапланового аудиту для того, щоб очистити ринок від 

несумлінних гравців в разі, якщо виникають якісь підозри в 

достовірності представленого аудиторського  висновку. 

Висновки і пропозиції. Для створення ефективної 

системи контролю якості аудиторських  послуг потрібно: 

- проводити моніторинг з питань контролю якості та 

застосовувати дисциплінарні заходи з інформуванням 

суспільства щодо якості аудиторських послуг в Україні; 

- АПУ разом з іншими державними та громадськими 

структурами розробити чіткі, прості та зрозумілі процедури 

щодо забезпечення контролю якості аудиторської діяльності; 

- врахувати інтереси всіх суб’єктів аудиторської 

діяльності, в тому числі і  окремих  аудиторів які займаються 

аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – 

підприємці; 

- аудиторські  фірми  та  аудитори,  мають  обов’язково  
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розробити  та впровадити в практику систему контролю якості; 

- поєднання професійних та громадських інтересів при 

проведенні контролю якості аудиторських послуг забезпечать 

максимальну ефективність процедур контролю. 
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Ключові слова: гроші, грошові кошти, ліквідні активи, операційна 

діяльність, чистий рух грошових коштів, Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку. 

Постановка проблеми. Дослідження категорії грошей 

завжди були найбільш актуальними в економічній думці, так як 

в процесі грошового руху найбільшою мірою проявляються і 

реалізуються інтереси суб’єктів ринку.  

Виклад основного матеріалу. Інформація про грошові 

потоки підприємства є корисною, оскільки вона надає 

користувачам фінансових звітів основу для оцінки 

спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їхні 

еквіваленти, а також потреби підприємства щодо використання 

цих грошових потоків. Економічні рішення, що їх приймають 

користувачі, вимагають оцінки спроможності підприємства 

генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, а також їх часу та 

визначеності. 

В табл. 1 сформовано порядок визначень основних 

термінів при обліку грошових коштів відповідно до МСБО 7 та 

МСФЗ [1,3]. 

Для того щоб інвестицію можна було визначити як 

еквівалент грошових коштів, вона повинна вільно 

конвертуватися у відому суму грошових коштів і 

характеризуватися незначним ризиком зміни вартості.  

Таким чином, інвестиція визначається здебільшого як 

еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 

погашення, наприклад протягом трьох місяців чи менше з дати 

придбання.  

Інвестиції в інструменти власного капіталу не входять до 

складу еквівалентів грошових коштів, якщо вони не є за 

сутністю еквівалентами грошових коштів, наприклад, у випадку 

привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду їх 

погашення і з визначеною датою викупу [2,с.127]. 
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 Таблиця 1 
Визначення термінів, які використовуються при обліку 

грошових коштів 
Терміни Визначення 

Грошові кошти Cash Готівка в касі, депозити до 

запитання. 

Еквіваленти 

грошових 

коштів 

Cash Equivalents Короткострокові, 

високоліквідні інвестиції, які 

вільно конвертуються у відомі 

суми грошових коштів і 

характеризуються незначним 

ризиком коливань вартості. 

Овердафт Overdraft Кредитний залишок на 

активному рахунку, що 

виникає при здійсненні 

платіжної операції на суму, що 

перевищує дебетовий залишок 
на рахунку 

Монетарні 

активи 

Monetary assents Грошові кошти та інші активи, 

які можуть бути отримані у 

чітко визначеній сумі грошей 

Рух грошових 

коштів 

Cash Flow Надходження і вибуття 

грошових коштів та їх 

еквівалентів 

Операційна 

діяльність 

Operating Lease Основна діяльність 

підприємства, яка приносить 

дохід, а також інші види 

діяльності, які не є 

інвестиційною або 

фінансовою діяльністю. 

Інвестиційна 

діяльність 

Investing Activities  Придбання і продаж 

довгострокових активів, а 
також інших інвестицій, які не 

є еквівалентами грошових 

коштів 

 

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони 

присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, 
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який включає придбання товарів, виробництво продукції, 

виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання 

виручки. 

Рахунок “Грошові кошти” може включати суму, що 

називається компенсаційним залишком, яку не можна вільно 

використовувати. Цей залишок являє собою мінімальну суму, 

що залишається на рахунку з метою забезпечення кредитних 

угод за виконання вимог банку. Фактично така угода обмежує 

готівкові гроші та впливає на ліквідність підприємства. 

Підприємство звітує про грошові потоки від операційної 

діяльності, застосовуючи: 

а) прямий метод, за яким розкривається інформація про 

основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових 

виплат грошових коштів; або 

б) непрямий метод, за яким прибуток чи збиток 

коригується відповідно до впливу операцій негрошового 

характеру, будь-яких відстрочок або нарахувань минулих чи 

майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо 

операційної діяльності, а також відповідно до статей доходу або 

витрат, пов’язаних із грошовими потоками від інвестиційної чи 

фінансової діяльності. 

 Допустимим є також визначення чистого руху грошових 

коштів від операційної діяльності непрямим методом, коли 

відображаються доходи та витрати, інформація про які розкрита 

у звіті про прибутки та збитки, і зміни протягом звітного 

періоду в запасах, а також дебіторська та кредиторська 

заборгованість від операційної діяльності. 

Висновки і пропозиції. Отже, підприємству слід 

розкривати компоненти грошових коштів та їхніх еквівалентів і 

подавати узгодження сум у звіті про рух грошових коштів за 

статтями, еквівалентними наведеним у балансі. 
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практичні аспекти обліку даних біологічних активів. 
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Постановка проблеми. Зростання суспільних потреб 

розширюють масштаби антропогенного перетворення природи. 

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку суспільства є 

те, що ефективність його розвитку багато в чому визначена 

обмеженістю та дефіцитністю ресурсів. Наслідком цього стало 

застосування у промисловому виробництві генетично 

модифікованих організмів (ГМО). 

Насіння, харчові продукти та продовольча сировина, що 

ввозиться в Україну, не реєструється та не перевіряється на 

вміст ГМО, а це, у свою чергу, має ризик неконтрольованої 

появи на продовольчому ринку продуктів харчування, що 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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містять ГМО. Такий перебіг подій потребує від України 

встановлення правил біобезпеки, розробки нормативно-

правових актів та державного контролю. 

В умовах глобалізації ринку проблема якості є 

актуальною для всіх країн та підприємств, тому що тільки 

продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. 

Отже, дана проблема багатогранна та має політичний, 

соціальний, обліково-економічний і науково-технічний аспекти. 

Виклад основного матеріалу. В ринкових умовах 

успішність товаровиробників визначається рівнем ефективності 

виробництва, яке, в основному, залежить від ступеня 

задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. На 

сьогодні визначальною характеристикою, яка формує попит на 

продукцію, є її якість. Поняття якості продукції передбачає 

відсутність шкідливих або будь-яких її негативних властивостей 

для споживачів. Це основне правило, яке необхідно засвоїти 

виробнику для виживання у конкурентному середовищі. 

Для задоволення попиту в екологічно чистій продукції, 

яка має високу конкурентоспроможність, необхідно 

пристосувати виробництво до нових умов, що зумовлює 

необхідність проведення його екологізації, тобто поступової 

переорієнтації виробничої діяльності на екологічні пріоритети, 

екологічної модернізації, формування екологічної свідомості на 

основі екологічної освіченості [2].  

В умовах ринкових відносин якість продукції повинна 

забезпечуватися і гарантуватися підприємством. Інакше за умов 

нормального ринку зі збалансованим попитом і пропозицією 

підприємство банкрутує. Таким чином, для виживання та 

процвітання учасників ринкових відносин необхідно 

запровадити ефективне управління якістю продукції. 

Управління якістю повинно бути спрямоване на: 

контроль за якістю сировини, що використовується у 

виробництві; дотримання стандартів якості продукції, що 
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виробляється суб’єктом господарювання; контроль за 

відповідністю стану виробничого обладнання екологічним 

вимогам; контроль за екологічною якістю тари та розкриттям 

достовірної інформації при маркуванні продукції. Зазначені 

напрями управління якістю пов’язані між собою і повинні бути 

застосовані на стадіях виробництва та реалізації продукції [2]. 

Сьогодні Україна  прагне  до  членства  у  Європейському 

союзі.Європейський союз є одним із головних імпортерів 

української  сільськогосподарської  продукції.  Україна повинна 

дотримуватись всіх норм та стандартів стосовно ГМО для 

подальшої конкурентоспроможності.  

Щодо ринку ЄС, то, якщо ГМО, не дозволений ЄС,  

знаходять у партії імпортованих  товарів, ЄС може застосувати 

захисні  заходи,  починаючи від вимог додаткового тестування 

та сертифікації і закінчуючи тимчасовим припинення імпорту 

проблемного продукту. У випадку, якщо партія товарів містить 

ГМО, але лише ті, що дозволені у ЄС, вони мають бути 

відповідно марковані [1].  

Застосування ГМО має як позитивні, так і негативні 

сторони (табл. 1). 

Таблиця 1 

Позитивні та негативні сторони застосування ГМО 
Позитивні сторони Негативні сторони 

Отримання трансгенної шкіри і 

бавовни, що не несе жодної 

істотної загрози 

Використання трансгенів у харчовій 

промисловості 

Отримання незамінних 

медпрепаратів у промис-лових 
обсягах (ГМ-інсулін, ГМ-

інтерферон) 

Генетичне забруднення біосферного 

генофонду (втрата природного 
біологічного та генетичного 

різноманіття багатьма наземними та 

водними екосистемами) Нові технології у хірургії 

(“хірургія генів”, заміна мутантних 

генів нормаль-ними, що допоможе 

у лікуванні онкологічних і 

спадкових захворювань) 
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Оцінюючи наведені позитивні та негативні сторони 

застосування ГМО можна стверджувати, що безконтрольне 

розповсюдження та використання ГМО є однозначно 

неприйнятним і вимагає додаткових досліджень та 

інформування про можливі негативні наслідки застосування 

ГМО. 

ГМО є активами майже всіх сільськогосподарських 

підприємств у вигляді біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції. Тому, для «прозорого» 

ведення обліку на підприємстві потрібно їх відображати як 

окремі об’єкти обліку, шляхом відкриття  аналітичних рахунків 

до синтетичних  21 «Поточні біологічні активи», 23 

«Виробництво», 26 «Готова продукція», 27 «Продукція 

сільськогосподарського виробництва» [3]. 

Вирішення облікових проблем підприємств щодо обліку 

біологічних активів із ГМО залежить від правильно сформованої 

облікової політики. Тому, основні положення щодо обліку 

генетично модифікованих організмів потрібно зазначити в 

обліковій політиці, а саме:  перелік рахунків, що відображають 

біологічні активи з ГМО; порядок документообігу біологічних з 

ГМО;  методи оцінювання біологічних активів з ГМО; порядок 

визначення первісної вартості ГМО; складу та наповнення 

внутрішньої звітності; нормативів витрачання сировини; 

вартість біологічних активів з ГМО; собівартість, яка буде 

обчислюватись за даними обліку; перелік статей калькуляції; 

порядок бухгалтерського обліку випуску продукції, що містіть 

ГМО; методи списання біологічних активів з ГМО; порядок 

проведення інвентаризації біологічних активів з ГМО.  

Обов’язкове відображення в обліковій політиці 

біологічних активів з ГМО підвищить інформативність обліку, 

аналізу, контролю та сприятиме прийняттю раціональних 

управлінських рішень [4]. 
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Висновки і пропозиції. У результаті дослідження 

встановлено, що ГМО є активами підприємства, а, отже, повинні 

бути відображені в системі бухгалтерського обліку.  

Зважаючи на можливість негативного впливу ГМО на 

навколишнє природне середовище та здоров’я людини 

пропонуємо:  

-створити інформаційну базу даних про біологічні 

особливості ГМО та способи їх ідентифікації;   

-запровадити відповідний порядок зберігання та 

облікового відображення сировини і готової продукції з вмістом 

ГМО;  

-обов’язково зазначати у супровідних документах на 

готову продукцію та на етикетках до такої продукції інформації 

про наявність ГМО у ній та їх якісний склад;  встановити дієвий 

зовнішній і внутрішній контроль за сировиною та готовою 

продукцією з вмістом ГМО. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність державного фінансового 

аудиту у виконанні бюджетних програм та доцільність його проведення. 

Ключові слова: державний фінансовий аудит,  державні органи, 

аудит ефективності,завдання аудиту ефективності. 

Постановка проблеми. Будь-який власник майна, у тому 

числі й держава, має об’єктивну потребу в інформації щодо 

того, наскільки ефективно здійснюється управління його 

активами. Проблеми ефективності використання бюджетних 

коштів і здійснення державного фінансового контролю 

діяльності органів державного сектора економіки досить 

актуальні для України.  Адже ефективність управління 

державними фінансовими ресурсами є запорукою стабільності 

економіки, забезпечення необхідних темпів економічного 

зростання й рівня суспільного добробуту, а також дотримання 

інтересів національної безпеки держави. Нестача бюджетних 

ресурсів змушує до пошуку шляхів найбільш раціонального та 

ефективного їх витрачання. Запровадження програмно-

цільового методу формування та використання бюджету є 

одним з таких шляхів. У контексті останніх подій та курсу 

керівництва держави на оптимізацію кількості бюджетних 

програм, роль державного фінансового аудиту набуває 

особливої актуальності. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст.3 Закону 

України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» [1], державний фінансовий 

аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає 

у перевірці та аналізі органом державного фінансового 

контролю фактичного стану справ щодо законного та 
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ефективного використання державних чи комунальних коштів і 

майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю. Результати 

державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у 

звіті. 

Досліджуючи питання правового закріплення видів 

державного фінансового аудиту, проаналізувавши чинне 

законодавство можна зробити висновок про виділення таких 

його видів [2]: 

–   фінансовий аудит виконання бюджетних програм 

(аудит ефективності) – регламентується Порядком проведення 

органами Державної фінансової інспекції України  ефективності 

виконання бюджетних програм; 

–   державний фінансовий аудит діяльності бюджетних 

установ – регламентується Порядком проведення Державної 

фінансової інспекції України  аудиту фінансової та 

господарської діяльності бюджетних установ; 

–   державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів 

господарювання – регламентується Порядком проведення 

Державної фінансової інспекції України  державного 

фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання; 

–   державний фінансовий аудит виконання місцевих 

бюджетів – регламентується Порядком проведення Державною 

фінансовою інспекцією України  державного фінансового 

аудиту виконання місцевих бюджетів. 

Однією з важливих проблем виконання бюджету у 

більшості країн світу є саме ефективне використання 

бюджетних коштів, тому серед названих видів аудиту варто 

відзначити, що нині одним із найважливіших напрямів 

діяльності вищих органів фінансового контролю розвинених 

зарубіжних країн є саме аудит ефективності. Для України ця 

тема є найбільш актуальна, адже з кожним роком все більше 
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зростає проблема  щодо нецільового та неефективного 

використання бюджетних коштів, законності та правильності їх 

витрачання, обґрунтованості планового обсягу видатків, 

знаходження та використання резервів залучення додаткових 

грошових ресурсів для поліпшення діяльності, виявлення 

надлишкових асигнувань. Аудит ефективності являє собою 

новий вид контролю, що спрямований на визначення 

ефективності використання бюджетних коштів для реалізації 

запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому 

перешкоджають. Метою аудиту ефективності є здійснення 

оцінки досягнення запланованих показників (продукту, 

ефективності, якості), виявлення проблем у виконанні 

бюджетної програми та розробка пропозицій щодо підвищення 

ефективності використання ресурсів держави. 

Процес аудиту ефективності складається з таких 

основних етапів: підготовка до аудиту, проведення аудиту, 

реалізація результатів аудиту [3]. 

Аудит ефективності може проводитись у будь-якому 

сегменті державного сектору: в центральному уряді, місцевих 

органів влади, різних урядових структурах Державною 

фінансовою інспекцією України  за планами, які складаються та 

затверджуються у визначеному законодавством порядку [4]. 

Аудит ефективності порівняно з традиційним фінансовим 

аудитом включає нові цілі та завдання і значно розширює 

предмет державного фінансового контролю. 

Цілі аудиту ефективності: 

1) аналіз та оцінювання ефективності використання 

коштів державних і обласних регіональних бюджетів та інших 

державних ресурсів; 

2) розробка обґрунтованих рекомендацій і пропозицій 

щодо підвищення ефективності використання державних 

ресурсів, а також оптимізації діяльності органів виконавчої 

влади. 
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Основними завданнями аудиту ефективності є [5]: 

1. Оцінка ефективності виконання бюджетних програм 

шляхом порівняння звітних даних щодо виконання програми 

(виконання результативних показників) із заданими 

параметрами, у т.ч. зазначеними в паспорті бюджетної 

програми, порівняння рівня досягнутих показників з рівнем їх 

фінансування. 

2. Виявлення упущень і недоліків організаційного, 

нормативно-правового та фінансового характеру, які 

перешкоджають своєчасному і повному виконанню бюджетної 

програми. 

3. Визначення ступеню впливу виявлених упущень і 

недоліків на досягнення запланованих показників. 

4. Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо шляхів 

(форм, засобів) більш раціонального та ефективного 

використання ресурсів держави, поліпшення організації 

виконання бюджетної програми з наголосом на можливостях 

зменшення витрат, підвищення продуктивності програми та 

якості послуг, її подальшої реалізації із залученням 

оптимального (або додаткового) обсягу бюджетних коштів чи її 

припинення. 

Аудит ефективності проводиться шляхом аналізу: 

нормативно-правових актів, методичних документів, видань і 

публікацій щодо напряму діяльності в бюджетній програмі, 

стосовно якої проводиться аудит ефективності; результатів 

раніше здійснених контролюючими органами контрольних 

заходів; показників статистичної, фінансової та оперативної 

звітності; даних інтерв’ювання, анкетування, опитування 

громадян і збирання інформації від юридичних осіб [5]. 

На ефективність використання бюджетних коштів  

вагому роль має своєчасне проведення аудиту ефективності, 

який дає змогу: 
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–   оцінити рівень досягнення результативних показників 

бюджетної програми через співвідношення фактично отриманих 

та запланованих результативних показників;здійснити контроль 

за використанням бюджетних коштів; 

–   визначити  проблеми,  які  негативно вплинули на 

процес виконання запланованих завдань; 

–   зберегти бюджетні ресурси шляхом внесення 

своєчасних змін; 

–   посилити відповідальність керівництва одо організації 

контролю на всіх стадіях використання бюджетних коштів.  

Таким чином, розвиток і впровадження аудиту 

ефективності дасть змогу здійснювати контроль за 

використанням бюджетних коштів, виявляти недоліки щодо їх 

використання і їх ліквідувати. 

Висновки і пропозиції.  Отже, державний фінансовий 

аудит відіграє важливу роль у процесі ефективного 

використання бюджетних коштів. Виходячи з цього виникає 

гостра необхідність у розробці і прийнятті комплексу заходів з 

удосконалення проведення державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм відповідно до міжнародних 

стандартів, шляхом обміну досвідом та ідеями, а також 

створення професійних стандартів, методичних рекомендацій, 

методологічних та інших практичних матеріалів у сфері 

фінансового аудиту, що повинно збільшити ефективність і 

раціональність використання державних фінансів, яке має 

вирішальне значення для економічного розвитку України та 

суспільного добробуту. 
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Панчишин Ірина 

Львівський національний аграрний університет 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність проведення 

державного фінансового контролю, виявлено недоліки його 

інституціоналізації. Досліджено організаційні й правові засади державного 

фінансового контролю та запропоновано напрямки їх вдосконалення. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, інституціональні 

засади, правове забезпечення, орган виконавчої влади. 

Постановка проблеми. Державний фінансовий контроль 

(ДФК) є однією із найважливіших функцій державного 

управління, значення якої дедалі зростає, особливо за умов 

проведення адміністративної реформи. Тільки належне 

використання контролю в управлінні державними фінансовими 

ресурсами дасть можливість створити необхідні передумови для 

здійснення в державі ефективної економічної політики. Тому 

розбудова цілісної системи фінансового контролю є важливим 

кроком у забезпеченні функціонування системи державної влади 

http://radnuk.info/statti/546-bezpeka/14576-2011-01-18-05-59-38./html
http://radnuk.info/statti/546-bezpeka/14576-2011-01-18-05-59-38./html
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й викликає особливе зацікавлення як у теоретичному, так і в 

практичному плані. 

Необхідність створення цілісної та ефективної системи 

державного фінансового контролю об’єктивно обумовлена 

вимогами часу, оскільки на сьогодні практично відсутні єдині 

нормативно-правові та методологічні основи його здійснення, 

правові механізми взаємодії і чітке розмежування функцій та 

повноважень контролюючих органів щодо попередження, 

виявлення та усунення фінансових порушень. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в 

Україні функціонує значна кількість державних органів і служб, 

які тією чи іншою мірою здійснюють фінансовий контроль. За 

відсутності чіткої концепції та нормативно-правового поля у 

сфері державного фінансового контролю з ними, як правило, 

пов'язують Рахункову палату, Державну фінансову інспекцію, 

Державне казначейство, Міністерство фінансів, Державну 

фіскальну службу, Державну митну службу, Державну комісію з 

цінних паперів та фондового ринку, Національний банк, Фонд 

державного майна, Агентство з питань банкрутства тощо.  

Але, незважаючи на те, що Конституцією України та 

чинними нормативно - правовими актами частково 

регламентовано повноваження та функції цих органів у сфері 

державного фінансового контролю, загального рамкового 

нормативно-правового акта, який би визначав завдання того чи 

іншого виду контролю й моделював систему контролюючих 

інституцій відповідно до поставлених завдань, наразі немає. 

Наслідком цього є дублювання та паралелізм у роботі 

контролюючих органів різних рівнів, надмірне перевантаження 

деяких об’єктів перевірками. При цьому значна частина 

державних грошових потоків залишається безконтрольною. 

Тому, на нашу думку, логічнішим є віднесення до органів 

державного фінансового контролю тільки Рахункову палату та 

Державну фінансову інспекцію. 
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Сьогодні діяльність контрольних установ здійснюється за 

відсутності чіткої взаємодії. По суті, державний фінансовий 

контроль на практиці діє не як єдина система, а існує у формі 

відокремлених ланок. Тому пріоритетним  завданням нині стає 

модифікація  інформаційного забезпечення фінансового  

контролю шляхом удосконалення законодавчих та нормативно-

правових актів, на основі яких забезпечується здійснення 

фінансового  контролю.  

Як відомо, найвищу юридичну силу щодо інших 

нормативно-правових актів має Конституція України [1], яка 

визначає правовий статус Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Президента України, місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування. У 

Конституції виписано, що контроль за використанням коштів 

державного бюджету від імені Верховної Ради здійснює 

Рахункова палата. Водночас, слід зазначити, що правовий статус 

спеціального органу виконавчої влади з управління фінансами 

та контролю за рухом і витрачанням фінансових ресурсів у 

Конституції України не визначений. 

Контрольні повноваження Рахункової палати, на відміну 

від інших контролюючих органів, поширюються на Верховну 

Раду України, органи виконавчої влади, Національний банк 

України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна і 

інші органи державної влади. Проте, законодавство не 

закріплює за Рахунковою палатою статусу Вищого 

контролюючого органу, а це, в свою чергу, призводить до 

виникнення дискусій щодо її правового статусу. Крім того, з 

внесенням змін у Конституцію у 2010 році, повноваження 

органу парламентського контролю звужено до контролю за 

видатковою частиною державного бюджету, що позбавляє 

суспільство повної й достовірної інформації про стан виконання 

бюджету.  
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Проаналізувавши правове забезпечення діяльності 

Рахункової палати, вважаємо, що цей орган парламентського 

фінансового контролю необхідно на конституційному рівні 

наділити статусом та повноваженнями Вищого органу 

фінансового контролю, який здійснюватиме контроль на всіх 

стадіях бюджетного процесу. 

З прийняттям у 2010 році Бюджетного кодексу України 

[2] були внесені корективи в розвиток системи державного 

фінансового контролю, уточнено контрольні повноваження 

органів державного фінансового контролю. Проте, у Кодексі 

розмито суб’єктів бюджетного контролю, не виписані 

підконтрольні суб’єкти, об’єкти та предмет контролю, не 

розкрито порядок проведення контрольних заходів такими 

суб’єктами. Тобто питання щодо організації державного 

фінансового контролю у бюджетній сфері остаточно не 

врегульовані. 

Згідно Бюджетного кодексу України, Верховна Рада 

наділена повноваженнями з контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства. Відповідні відомості готує Комітет 

ВРУ з питань бюджету, що дає змогу Верховній Раді 

здійснювати контроль за станом: державної бюджетної політики 

та міжбюджетними відносинами;  бюджетного процесу; 

державного внутрішнього і зовнішнього боргу. 

Крім того, Комітет ВРУ з питань бюджету контролює 

формування та виконання Державного бюджету України; 

 діяльність державних фінансових органів;  діяльність 

Рахункової палати. Необхідно зауважити, що ані Бюджетний 

кодекс, ані Закон України «Про комітети Верховної Ради 

України» [3] не містить посилання на методичні підходи і 

порядок проведення Комітетом відповідних контрольних 

заходів. Тож, можемо дійти висновку про не впровадження в 

практику діяльності Комітету ВРУ цієї норми Бюджетного 

кодексу. 
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До організаційних функцій комітету входить підготовка 

звітів про результати своєї діяльності, однак публічному 

оприлюдненню вони не підлягають (на офіційному сайті 

відсутня така інформація).  

Бюджетним кодексом передбачено контрольні 

повноваження центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної бюджетної політики, та 

місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства. Відповідно Указу Президента «Про 

Положення про Міністерство фінансів України» [4] таким 

органом є Міністерство фінансів. Однією з основних функцій 

Міністерства фінансів України є здійснення фінансового 

контролю в процесі розробки, організації та управління 

виконанням Державного бюджету України. Тобто, Мінфін 

здійснює контроль як за надходженням коштів до бюджету, так і 

за їх витрачання. Міністерству фінансів підпорядковується ряд 

спеціальних органів фінансового контролю, тому доцільним 

було б створення у його структурі департаменту, що 

координуватиме діяльність таких органів.  

Урядовим органом фінансового контролю, який перевіряє 

наявність відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у 

бухгалтерському обліку виконання бюджетів, відповідність 

напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному 

асигнуванню, наявність у розпорядників бюджетних коштів не 

використаних бюджетних асигнувань є – Державна казначейська 

служба України. Повноваження центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, з контролю за дотриманням 

бюджетного законодавств закріплені ст. 112 Бюджетного 

кодексу[2]. Відповідно наділених повноважень ДКСУ здійснює 

попередній та поточним фінансовий контроль, що являється 

особливою характерною ознакою контрольної діяльності цього 
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органу та є запобіжним заходом для бюджетних установ щодо 

можливих порушень.  

Офіційні дані Державної казначейської служби свідчать 

про значні обсяги попереджень порушень бюджетного 

законодавства як при виконані державного бюджету, так і при 

виконанні місцевих бюджетів. Тобто, на відміну від Рахункової 

палати, ДКСУ здійснює контроль за формуванням та 

використання державних і комунальних фінансових ресурсів на 

рівні адміністративно-територіальних одиниць. Однак, 

фінансовий контроль служби, в більшій частині, здійснюється за 

формальною ознакою – правильність оформлення відповідних 

документів розпорядниками бюджетних коштів. 

Закон України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» [5] визначає 

правові та організаційні засади здійснення державного  

контролю в Україні. У Законі, який до 16.10.2012р. називався 

«Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», 

визначено, що здійснення державного фінансового контролю 

забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений 

Президентом України  на  реалізацію державної політики у 

сфері державного фінансового контролю. Таким органом, 

відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію 

України», є Державна фінансова інспекція України [6].  

Основним завданням органів Державної фінансової 

інспекції є здійснення фінансового контролю за тими суб'єктами 

господарювання, які користуються бюджетними коштами, тобто 

як за розпорядниками, так і за кінцевими одержувачами 

бюджетних коштів. Однак, контрольні функції Держфінінспекції 

щодо бюджету є обмеженими, вони відносяться лише його 

видаткової частини. 

Органи Держфінінспекції здійснюють фінансовий 

контроль у формі державного фінансового аудиту, перевірки 
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державних закупівель та інспектування. Результати останнього 

свідчать про зростання втрат фінансових і матеріальних ресурсів 

в результаті вчинених правопорушень учасниками бюджетного 

процесу.  

Статтею 113 Бюджетного кодексу України до 

повноважень Держфінінспекції України віднесено здійснення 

контролю за ефективним використанням коштів державного та 

місцевих бюджетів [1]. Тобто, Держфінінспекція має 

здійснювати оцінку ефективності організаційних та 

управлінських структур виконавчої влади, що за родом її 

діяльності є неможливим, адже тоді Держфінінспекція повинна 

оцінювати прийняті управлінські рішення щодо ефективності 

використання державних коштів центральними органами 

виконавчої влади, у тому числі Кабінетом Міністрів України. 

Зазначена норма Бюджетного кодексу суперечить нормам 

Лімської декларації, відповідно до якої ця функція є 

прерогативою вищого органу державного фінансового 

контролю, яким, по суті, є Рахункова палата. Крім того, у статті 

6 Закону «Про Рахункову палату» [7] до функцій 

парламентського органу віднесено контроль за ефективністю 

управління коштами державного бюджету.  

Характерною ознакою контрольної діяльності 

Держфінінспекції є наділення її функціями по здійсненню 

державного фінансового аудиту, що є «різновидом державного 

фінансового контролю та полягає в перевірці й аналізі 

фактичного стану справ щодо законного й ефективного 

використання державних чи комунальних коштів і майна, інших 

активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку 

та достовірності фінансової звітності, функціонування системи 

внутрішнього контролю». Відмінність аудиту від інспектування, 

що здійснюється органами Держфінінспекції, полягає у 

характері такої контрольної діяльності. За результатами аудиту 

складається звіт та надаються рекомендації з усунення 
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виявлених порушень й недоліків, за результатами інспектування 

– складається акт та накладаються штрафні санкції. 

Статтею 363 Господарського кодексу України визначено 

суб’єктів, які здійснюють державний фінансовий аудит, до яких 

віднесено «Рахункову палату та органи державного фінансового 

контролю відповідно до законів» [8]. Однак, у Законі «Про 

Рахункову палату» не міститься навіть згадки про державний 

фінансовий аудит, передбачаються лише перевірки, ревізії та 

обслідування[7].  

Аналіз правового забезпечення бюджетного контролю 

дає можливість стверджувати про необхідність уточнення, 

доповнення й узгодження норм Бюджетного кодексу, 

Господарського кодексу, Закону «Про Рахункову палату», 

Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні».  

До органів державного фінансового контролю 

відноситься Міністерство доходів і зборів України, яке здійснює 

контроль «за надходженням до бюджетів та державних цільових 

фондів податків і зборів та інших платежів», «за своєчасністю 

здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений 

законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових 

розрахунків за товари (послуги)» та «за виробництвом та обігом 

спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів». 

Утворення Міністерства доходів і зборів на базі 

Державної фіскальної служби України та Державної митної 

служби України дасть змогу усунути дублювання в їх 

контрольній діяльності, зменшити кількість перевірок, а це 

сприятиме підвищенню ефективності таких контрольних 

заходів. Разом з тим, поява Міністерства доходів і зборів 

створює низку правових колізій та суперечностей. Так, 

новостворене міністерство, відповідно Указу Президента 

України «Про Міністерство доходів і зборів України» [10], 

наділено повноваженнями по формуванню фіскальної та митної 
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політики. Отже, Міністерство фінансів фактично позбавляється 

можливості впливу на доходи державного бюджету, що 

відобразиться на контролі за його виконанням . Відтак, зі 

створенням Міндоходів і зборів, Мінфін перетворюється на 

технічну службу (у плані доходів виконуватиме бухгалтерську 

функцію, тобто займатиметься лише обліком).  

Крім того, слід зауважити, що у Податковий та Митний 

кодекси України не внесені відповідні зміни щодо статусу 

Міндоходів і зборів. Тож, на сьогодні, залишаються 

неврегульованими правові питання здійснення податкового 

контролю в Україні. 

Необхідно зазначити, що оцінити результати контрольної 

діяльності органів ДФС та ДМСУ не представляється можливим 

через недостатню кількість оприлюдненої в офіційних джерелах 

інформації.  

Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

реалізацію єдиної державної політики щодо цінних паперів і 

функціонування фондового ринку є Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку. Одним із її завдань є 

здійснення державного регулювання та контролю за 

дотриманням учасниками фондового ринку обов’язкових 

нормативів достатності власних коштів, інших показників і 

вимог, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами, 

ціноутворенням та дотриманням емітентами і операторами умов 

їх продажу (розміщення) на ринку.  

В результаті роботи Комісія попереджає фінансові 

порушення та махінації з фінансовими ресурсами інвесторів та 

професійних учасників фондового ринку.  

Необхідно зауважити, що фондовий ринок є частиною 

фінансового ринку, об’єктами відносин на якому, крім цінних 

паперів, є фінансові послуги. Контроль за фінансовими 

установами, які надають такі послуги здійснює Національний 

банк України (за комерційними банками) та Національна 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 221 

 

комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг (за небанківськими фінансовими установами). Однак, 

небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію від 

НБУ, зокрема, на здійснення валютних операцій, підпадають під 

контрольні заходи цього органу. Таким чином, одні і ті ж самі 

фінансові установи за одним і тим самим об’єктом підпадають 

під контроль двох різних контролюючих органів, що суперечить 

принципам фінансового контролю.  

Висновки і пропозиції. Отже, враховуючи все вище 

зазначене, можна стверджувати, що незважаючи на значну 

кількість прийнятих нормативно-правових актів, вони не 

утворюють цілісної системи комплексного правового, 

економічного та організаційного забезпечення порядку 

здійснення державного фінансового контролю. Ускладнюють 

діяльність органів державного фінансового контролю 

недосконалість і суперечливість чинних нормативно-правових 

актів та відсутність єдиних для всіх суб’єктів методичних 

підходів до проведення й оформлення результатів контролю. 

Тому з метою вдосконалення нормативно-правової бази 

державного фінансового контролю доцільно: 

1.  врегулювання правової бази шляхом прийняття 

базового закону про основи державного фінансового контролю, 

норми якого б чітко визначили його сутність, предмет, види, 

форми, порядок і методи проведення, регламентували б 

ієрархічність функціонування численних контролюючих органів 

та порядок координації їх діяльності. Вважаємо за необхідне 

визначення єдиного для усіх державних контролюючих органів 

порядку застосування різних видів відповідальності до 

порушників фінансового законодавства;  

2. закріпити пріоритетність в практичній діяльності 

контролюючих органів попереджувально-профілактичної 

роботи: узагальнення результатів перевірок, виявлення та 

вивчення причин тих чи інших недоліків, розробка та 
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проведення в життя профілактичних заходів організаційного й 

виховного характеру; 

3.  зменшення кількості органів державного фінансового 

контролю, утворення органів, які відповідали б за один 

конкретно визначений об’єкт контролю (за аналогією 

Міндоходів і зборів) та затвердження Вищого органу 

державного фінансового контролю, який здійснюватиме 

контроль за фінансовим ринком в цілому, що сприятиме 

підвищенню ефективності контрольних заходів, а отже створить 

додаткові гарантії для інвесторів та призведе до збільшення 

інвестиційних ресурсів;  

4. з метою надання суспільству повної та достовірної 

інформації про стан формування і використання фінансових 

ресурсів, як на рівні держави, так і на рівні суб’єктів, які 

залучають кошти, необхідно законодавчо зобов’язати органи 

державного фінансового контролю оприлюднювати результати 

своєї контрольної діяльності та визначити порядок їх 

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

Анотація. У статті розглянуто суть інноваційної політики, 

розкрито існуючі проблеми. Запропоновано перспективні шляхи 

реформування у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності України. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційно-технологічний 

розвиток, технологічна політика, пріоритети, перспективна інноваційна 

політика. 

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність в 

сучасних умовах є важливішим фактором забезпечення 

економічного розвитку держави, підприємства, особистості. 

Державна інноваційна політика України повинна формуватися 

на основі аналізу поточного стану міжнародних тенденцій 

інноваційної діяльності, комплексного підходу до рішення 

загальних задач інноваційної політики. Основні положення 

державної інноваційної політики задекларовані у Концепції 

науково-технологічного та інноваційного розвитку України, що 

була схвалена Постановою Верховної Ради України у липні 1999 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/499/2013
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141/2013
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р., та є базовим нормативно-правовим актом у сфері наукової та 

інноваційної діяльності. На жаль, можна констатувати той факт, 

що положення «Концепції...» так  і не були реалізовані. З часу 

ухвалення документу ситуація в інноваційній сфері країни не 

поліпшилася, основні цілі Концепції не досягнуті, всі вони 

мають суто декларативний характер.  

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день 

Законом України «Про державний бюджет» призупинялася дія 

статей 21 і 22 Закону «Про інноваційну діяльність», якими 

передбачено пільги на податки та платежі для інноваційних 

підприємств.  Тобто,  в Україні фактично не передбачені пільги 

інноваційним підприємствам і дія Закону «Про інноваційну 

діяльність» заблокована. 

Основні пільги у сфері науково-технічної та інноваційної 

діяльності передбачені законами України «Про плату за землю» 

(звільняються від сплати податку вітчизняні дослідні 

господарства науково-дослідних установ  і    навчальних   

закладів   сільськогосподарського   профілю   та  професійно-

технічних училищ , також звільнені від сплати податку 

підприємства у сфері літакобудування та космічної 

промисловості), «Про податок на додану вартість» (звільнено 

від сплати податку при оплаті вартості     фундаментальних  

досліджень на НДДКР особу, яка безпосередньо   отримує  такі  

кошти  з  рахунку  Державного казначейства  України ст.5), 

«Про оподаткування прибутку підприємств» (визначено пільги у 

сфері літакобудування), «Про спеціальний режим інвестиційної 

та інноваційної діяльності технологічних парків» . 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що в 

Україні відсутня складова податкового стимулювання 

інноваційних промислових підприємств, адже, дію Закону 

України «Про інноваційну діяльність», а саме статей, що 

передбачали податкові пільги було скасовано. Законодавчо 

надаються пільги лише державним науково-дослідним центрам, 
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університетам та підприємствам у сфері літакобудування, 

залишаючи без уваги промисловий сектор економіки. 

Результати проведеного дослідження тенденцій та 

факторів інноваційного розвитку національної економіки 

дозволяють зробити висновок, що Україна сьогодні не в 

змозі забезпечити випереджальний розвиток технологій та 

високотехнологічних галузей, адже параметри її інноваційно-

технологічного розвитку вже давно знаходяться поза межами 

допустимих граничних показників. В Україні є дуже гострою 

проблема забезпечення взаємодії науки, держави та 

підприємницького сектору, адже, велика кількість цікавих 

розробок, що створюються вітчизняними винахідниками, не 

знаходять інвесторів для їх реалізації, наукові дослідження 

фінансуються дуже слабо. Корисним для України є досвід країн 

розвиненої ринкової економіки у частині співпраці університетів 

та підприємницького сектору, розробки спільних навчальних 

програм, програм стажування молоді на підприємствах та ін. 

Корисним для України був би досвід програм державно-

приватного партнерства США у сфері інноваційної діяльності. 

Технологічна політика США спрямована на створення 

ділового клімату, при якому буде процвітати діяльність 

приватного сектора в області інновацій і зростати 

конкурентоздатність продукції; заохочення розвитку, 

комерціалізації й використання технологій; інвестування в 

створення технологій світового класу XXI століття з метою 

підтримки промисловості й розвитку торгівлі; інтеграцію 

військових і промислових технологій, здатних ефективно 

вирішувати військові і цивільні завдання; забезпечення 

формування робочої сили світового рівня, здатної 

функціонувати у економіці, яка заснована на знаннях; діяльність 

в партнерстві з приватним сектором і відстоювання національної 

технологічної політики, спрямованої на використання 

технологій, із метою створення економічного потенціалу країни; 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 226 

 

сприяння розвитку технологій, економічного росту шляхом 

взаємодії з промисловістю в розробці й застосуванні технологій, 

систем вимірів і стандартів.  

Висновки і пропозиції. Пошук раціональних напрямків 

інноваційної політики і стимулювання технологічних змін 

необхідно проводити на перетинанні потреб у перспективних 

технологіях сучасного і новітнього технологічного укладу, з 

одного боку, і наявних у державі виробничо-технологічних 

заділів - з іншого. У результаті цього пошуку можуть бути 

визначені перспективні напрямки розвитку науково-

виробничого потенціалу країни, обрані пріоритети 

перспективної інноваційної політики.  
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СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Підцерковна Наталія 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті висвітлено питання організації 

внутрігосподарського контролю на сільськогосподарському підприємстві, 

наведено алгоритм взаємозв’язку задач оперативного внутрігосподарського 

контролю та особливості його застосування. 

Ключові слова: внутрігосподарський контроль, оперативний 

контроль, функції контролю, сільськогосподарські підприємства. 

Постановка проблеми. Внутрішньогосподарський 

контроль є основним джерелом забезпечення управління 

сільськогосподарським підприємством Він спрямований на 

забезпечення дотримання законності й економічної доцільності 

здійснення операцій, а також збереження майна, попередження, 

виявлення і виправлення суттєвих помилок та викривлень 

інформації. 

Згідно із Господарським Кодексом організація 

внутрішньогосподарського контролю покладається на керівника 

підприємства. За результатами контрольних перевірок 

керівництво підприємства приймає рішення щодо усунення 

причин, які негативно впливають на фінансово-господарську 

діяльність [1]. 

Виклад основного матеріалу. Процес організації 

внутрішньогосподарського контролю передбачає 

цілеспрямоване створення, постійне впорядкування та 

вдосконалення системи контролю на підприємстві для її 

відповідності потребам і вимогам управління. 

Системою внутрішнього контролю є політика і 

процедури внутрішнього контролю, прийняті управлінським 

персоналом суб'єкта господарювання з метою забезпечення 
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правильного та ефективного ведення господарської діяльності, 

збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам, а 

також виявлення їх, забезпечення точності і повноти облікових 

записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової 

інформації [2]. 

До основних цілей організації системи 

внутрішньогосподарського контролю на підприємстві відносять: 

-         здійснення упорядкованої і ефективної діяльності 

підприємства; 

-         забезпечення своєчасного усунення відхилень та 

внесення коригувань з боку керівника; 

-         забезпечення ефективності дотримання розподілу 

відповідальності і повноважень кожного працівника 

підприємства; 

-         забезпечення належних умов зберігання майна 

підприємства; 

-         збір, передача, обробка інформації про стан об’єкта 

та інші [3]. 

Для більш достатнього уявлення щодо сутності 

внутрішньогосподарського контролю, обґрунтуємо його 

функції: 

контроль повноважень - функція, яка спрямована на 

запобігання зловживанням посадових осіб та працівників 

суб'єкта господарювання, обмеження неефективних операцій; 

обмеження можливостей проведення змін в облікових записах; 

контроль облікових процедур - функція, яка направлена 

на створення умов для правильного та своєчасного оформлення 

санкціонованих (дозволених і передбачених обліковою 

політикою та іншими внутрішніми документами) облікових 

записів (за датою, сумами, реквізитами); 

контроль господарських засобів - функція, що сприяє 

збереженню майна підприємства, обмежує шахрайство та інші 

види зловживань щодо матеріальних цінностей. 
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У сільському господарстві особливого значення набуває 

оперативний контроль за виробничими процесами та 

господарськими операціями до моменту відображення їх у 

бухгалтерському обліку.   

Валуєв Б.І. зазначає, що: «...оперативний контроль є 

функцією оперативного управління, яка забезпечує порівняння 

дійсних і еталонних характеристик з метою цілеспрямованого 

регулювання відхилень» [3]. 

У здійсненні оперативного внутрішньо-господарського 

контролю на сільськогосподарських  підприємствах важливу 

роль відіграє бухгалтерська служба.  

Згідно з нормативними документами головний бухгалтер 

підприємства аграрного сектору разом з керівниками 

відповідних підрозділів і служб зобов'язаний контролювати: 

-         рух товарно-матеріальних цінностей; 

-         витрати коштів на оплату праці; 

-         додержання фінансової і платіжної дисципліни; 

-         законність списання нестач; 

-         здійснення інвентаризації; 

-         стягнення у встановлені терміни дебіторської 

заборгованості й погашення кредиторської. 

Отже, з метою підвищення ефективності фінансово-

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, 

підвищення їх конкурентоспроможності, а також запобігання 

втрат, необхідна постійно діюча система оперативного 

внутрішньогосподарського контролю ( рис.1). 

Доцільно у сільськогосподарських підприємствах 

України розробити «Положення про систему оперативного 

внутрішньогосподарського контролю», в якому зазначатимуться 

головні принципи організації даної системи. В документі 

необхідно виділити об’єкти оперативного контролю, 

контрольовані показники, центри відповідальності, а також 

ключові принципи  їх функціонування. 
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Об’єкт управління 

Облік та реєстрація контрольованих 

показників 

 

Оперативний 

внутрішньогосподарський контроль 

 

Попередження 
відхилень 

Зниження імовірності 
виникнення відхилень 

Виявлення допущених 
відхилень 

 

Комплекс дій, що корегують 

господарську діяльність підприємства 

 
Рис. 1. Алгоритм взаємозв’язку задач оперативного 

внутрішньогосподарського контролю 

 

Висновки і пропозиції. Вище викладене дає можливість 

визначити, що система внутрішньогосподарського контролю 

повинна бути дієвою і спрямована на: забезпечення 

достовірності усіх господарських процесів на підприємстві; 

зниження можливості виникнення недоліків і правопорушень; 

відображення об'єктивної інформації у звітності. 

Оперативний внутрішньогосподарський контроль є 

одним із найважливіших чинників системи управління 

підприємством, оскільки саме він допомагає управлінському 

персоналу ефективно виконувати свої функції.  

За допомогою системи оперативного 

внутрішньогосподарського контролю керівництво вирішує, що 
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саме потрібно змінити в організації роботи підприємства та 

спрогнозувати його діяльність на перспективу. 

 
Список використаної літератури: 

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні 

аспекти та класифікаційні ознаки // Економічний аналіз. 2010. – Випуск 6. – 

С.433-436. 

3. Контроль і ревізія  : підручник  / Ф. Ф. Бутинець, В. П. Бондар, Н. 

Г. Виговська, Н. І. Петренко ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 4-е вид., допов. і 

переробл. – Житомир : ПП Рута, 2006. – 560 с.  

4. Оперативний контроль економической деятельности предприятия / 
[Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, Е.Л. Зернов и др.].- М.: Финансьі и статистика, 

1991. - 224 с. 

 

 

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШОВИХ СИСТЕМ В 

УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Романів Наталія 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розкрито сутність електронних платіжних 

систем, запропоновано заходи щодо поліпшення структури  грошового  обігу  

завдяки  масовим  безготівковим  платежам  із  використанням електронних 

платіжних систем. 

Ключові слова: електронні платіжні системи, інфраструктура, 

платежі, емісія електронних грошей, обіг електронних грошей. 

Постановка проблеми. Електронні платіжні системи – 

це досить зручний спосіб грошових розрахунків. Люди 

центральної та західної Європи, США та інших розвинених 

країн давно та досить активно користуються ними. 

Хоча електронні гроші порівняно недавно увійшли в 

наше життя, розвиток цього ринку здійснюється доволі стрімко. 

В Україні громадяни мають доступ до різних видів електронних 
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платіжних інструментів. Частина з них створена резидентами 

України та працює тільки з гривнею, інші представлені 

компаніями – резидентами інших країн, які оперують іншими 

валютами, проте також є доступними для використання 

громадянами України. На разі, для ринку України актуальним є 

питання щодо формування сучасної, чіткої й прозорої 

регуляторної бази, заснованої на кращому міжнародному 

досвіді, із дотримуванням балансу між захистом прав 

споживачів, державним наглядом за функціонуванням 

електронних платіжних інструментів, систем електронних 

грошей і стимулюванням їх розвитку [4]. 

Виклад основного матеріалу. Виникнувши всередині 

1990-х років електронні гроші на практиці швидко довели свої 

переваги, а в наукових колах стали предметом дискусій. На 

сучасному етапі розвитку суспільства електронні гроші як 

платіжний засіб використовуються в платіжних системах, які 

утворюють систему електронних платежів.  

Як не раз зазначалося, електронні гроші функціонують у 

платіжних системах. Відповідно до чинного законодавства 

платіжна система – це платіжна організація, учасники платіжної 

системи та сукупність відносин, що виникають між ними при 

проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є 

обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система. 

 Формування платіжної системи як складової системи 

електронних платежів здійснюється залежно від виду 

електронних грошей. У зв’язку з цим варто зупинитись на 

характеристиці основних видів платіжних систем, де електронні 

гроші використовуються як платіжний засіб. 

 Суть роботи платіжних систем на основі смарт-карток 

полягає в тому, що в процесі їх використання користувачі 

завантажують платіжні засоби з банківських рахунків на смарт-

карти або PC-файли. Під час здійснення покупки за допомогою 

таких інструментів спочатку відбувається перевірка наявності на 
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них необхідної суми, потім необхідна сума віднімається від 

поточного залишку покупця і додається до депонованої суми 

“постачальника”. Смарт-картки ще називають чиповими 

картками. На їх базі створена високоефективна офф-лайн-

технологія, тобто така, що не потребує операційного 

оперативного зв’язку з банківським рахунком під час виконання 

платіжних операцій і яка значно зменшує експлуатаційні 

витрати .  

До переваг смарт-карток відносять: портативність, 

можливість здійснювати покупки і поповнювати “рахунок” як у 

мережі, так і в офф-лайн-режимі, авторизація відбувається за 

допомогою спеціального “цифрового підпису”, що генерується 

при кожному застосуванні та має унікальний характер.  

В Україні на сьогодні, картковий варіант представлений 

одним з інструментів Національної системи масових 

електронних платежів (далі – НСМЕП) – електронними 

гаманцями. Платіжною організацією і оператором НСМЕП є 

Національний банк України. Це перший у світі приклад, коли 

систему електронних грошей впроваджує центральний банк 

країни. Платіжні системи на програмній основі, що 

функціонують в Інтернеті, досить часто в наукових джерелах 

називають “системи електронних грошей”. Система 

електронних грошей являє собою модель із набором підсистем, 

що дозволяють електронній вартості переміщуватися під 

контролем системного адміністратора, який контролює безпеку 

створення та обігу в рамках системи. 

Однією з особливостей систем електронних грошей є те, 

що вони самі по собі можуть бути поділені на декілька 

функціональних груп. Так, за змістом транзакції можуть бути: 

кредитові, дебетові, простого запису; за сферою дії: С2В, В2В та 

В2С; а також залежно від того, чи використовується у процесі 

транзакції посередник – банк або інший фінансовий інститут чи 

суб’єкт електронної комерції. Кожна з цих систем реалізує 
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власний сценарій транзакцій, пов’язаний з обробкою замовлень, 

платежів, інструкції, процедури і протоколи для переказу коштів 

між рахунками.  

Крім того, незважаючи на те, що дана система вимагає он-

лайн-режиму від платника, одержувач платежу може перебувати 

офф-лайн (що вигідно з погляду витрат). Сюди відносять різні 

платіжні середовища, системи обміну електронними 

даними/повідомленнями, протоколи та ін. Серед найбільш 

поширених в Україні є: WebMoney Transfer, Яндекс.Деньги, 

Інтернет.Гроші, MoneXy, Максі тощо.  

Повертаючись до системи електронних платежів, 

зазначимо, що вона складається з платіжних систем, у яких 

електронні гроші використовуються як платіжний засіб і 

поділяється на дві складові [6]: 

– платіжні системи, що функціонують у банківському 

секторі;  

– платіжні системи, що функціонують поза банківським 

сектором.  

Щодо платіжних систем, що функціонують в банківському 

секторі, то за даними Національного банку України, близько 15 

банків мають право здійснювати випуск електронних грошей в 

Україні.  

В комплексному вимірі система електронних платежів 

представлена як концепція на рис.1. 

Загалом можна дійти висновку, що вимоги до 

функціонування систем електронних грошей в Україні мають 

досить загальний характер і не є надто жорсткими, а звідси 

виникають і недоліки платіжних систем [5]: 

– емісія електронних грошей гарантується винятково 

емітентом, держава не дає ніяких гарантій збереження 

їхньої платоспроможності. Це приводить до того, що 

електронні гроші не рекомендується використовувати для 

здійснення великих платежів, а також для нагромадження  
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Рис.1. Структура системи електронних платежів 

 

істотних сум протягом тривалого часу. Тобто електронні 

гроші в першу чергу платіжний, а не накопичувальний 

засіб; 

– електронні гроші існують тільки в рамках тієї системи, у 

рамках якої вони емітовані. Також електронні гроші не є 

загальноприйнятим платіжним засобом, обов’язковим до 

прийому.  

Висновки і пропозиції. Отже, для подальшого 

успішного розвитку функціонування систем електронних 

грошей в Україні важливим є:  1) застосування виваженої 

правової регламентації, спрямованої, з одного боку, на 

підтримку розвитку електронних грошей, а з іншого – на 

запобігання їх використання з метою ухилення від 

оподаткування та контролю; 2) подолання певних складнощів з 
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ситуативним перерозподілом суб’єктів ринку і сфер 

регулювання між регуляторами.  
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Анотація. Розглянуто підходи вітчизняних вчених до трактування 

поняття «витрати на якість». Дано авторське визначення поняття 

«витрати на якість готової продукції». Обгрунтовано об’єктивну 

необхідність організації фінансування та обліку витрат на якість в умовах 

євроінтеграції. Чітко сформовано принципи та перелік заходів по 
організації обліку витрат на якість. Запропоновано поетапність  процесу 

організації обліку витрат на якість.  
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Ключові слова: витрати на якість, організація обліку, заходи по 

організації обліку, принципи організації обліку, поетапність організації 

обліку. 

 Постановка проблеми. На сьогоднішній день існують 

невирішені проблеми, пов’язані з практичною організацією 

обліку витрат на якість продукції. В фінансовому обліку це 

завдання не може бути вирішене, тому що організація обліку 

витрат побудована у відповідності з Методичними вказівками 

щодо формування собівартості промислової продукції, а вона 

відрізняється від калькуляції вартості якості. Тому організація 

обліку витрат на якість може бути здійснена в системі 

управлінського обліку або адаптована відповідним чином в 

фінансовому обліку. 

Дослідження показують, що в кращому випадку на 

підприємствах організований облік витрат на якість у цілому, а 

калькуляція вартості “якості” не здійснюється. Складність 

полягає в тому, що немає типової методики обліку витрат на 

якість з метою калькулювання собівартості готової продукції. У 

зв’язку з цим вважаємо за доцільне знайти шляхи вирішення 

саме цієї проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Якщо поняття «якість» 

визначалось великими філософами ще в ІІІ ст. до н.е., то 

питання «вартості якості» вперше постало в кінці ХІХ століття. 

Це було зумовлено тим, що почали збільшуватись обсяги 

виробництва продукції, підприємства почали виходити на 

національні ринки з продукцією масового виробництва, 

керівники втратили можливість самостійно управляти 

виробничим процесом, постала необхідність в спеціалістах з 

виробництва та збуту, консультантах з управління. Проте, тільки 

в 50–х рр. ХХ ст. управління витратами на якість сформувалось 

як самостійний науковий напрям. 

Як стверджує Голомскі В.А.: «концепції витрат на якість 

стають дуже важливою частиною багатьох систем управління і 
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використовуються для того, щоб виявити можливості 

зменшення витрат та збільшення задоволеності споживачів, а 

також відстежувати прогрес протягом часу… Системи витрат на 

якість допомагають встановити пріоритети при виборі проектів 

покращення якості, аналізувати тренди витрат для того, щоб 

оптимально перерозподіляти ресурси…» . 

Слід зауважити, що витрати на якість – це внутрішня 

економічна основа всієї системи якості, так як їх облік, аналіз та 

оцінка створюють передумови для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. 

Витрати, пов’язані з забезпеченням та покращенням 

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

підприємстві системи управління якістю, яка забезпечить 

високий рівень якості процесів, що виникають на кожному етапі 

життєвого циклу продукту та виробництвом якісної продукції, 

відповідно до вимог встановлених стандартами якості та 

очікувань споживачів, а також втрати внаслідок невідповідності 

вимогам якості. 

Спроба об’єднати відповіді на питання про сутність 

категорії «витрати на якість», дані вітчизняними 

вченими, подана в табл. 1. 

 Аналіз наукових публікацій показує, що сформульовані 

визначення не повною мірою відображають зміст категорії 

«витрати на якість». 

Якість продукції повинна гарантувати споживачу 

задоволення його запитів, надійність продукції і економію 

витрат. Ці властивості формуються в процесі всієї 

відтворювальної діяльності підприємства, на всіх її етапах і у 

всіх ланках. Разом з тим утворюється вартісна величина 

продукту, що характеризує ці властивості від планування 

розробок продукції до її реалізації і післяпродажного 

обслуговування. 
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Таблиця 1 

Підходи вітчизняних вчених до трактування категорії 

«витрати на якість» 
Автор Формування поняття «затрати на якість» 

Горбашко Е.А.  витрати, пов’язані з якістю, є частиною витрат підприємства, що 

виникають унаслідок невідповідності процесів формування якості їх 

найефективнішому протіканню, нормативним витратам на процеси і 

є об’єктом управління системи якості 

Морозова-

Герасимович Н.А. 

в поняття затрат на забезпечення якості продукції необхідно 

включати як затрати на дотримання заданих параметрів якості, так і 

затрати на підвищення якості, виходячи з того, що без постійної і 

систематичної дії останніх неможливо зберегти і забезпечити задані 

її параметри 

Наврозова Ю.О.  витрати на якість продукції – це усі витрати, які пов’язані з 

розробкою, упровадженням, забезпеченням і управлінням системою 

якості, її удосконаленням з метою досягнення в довгостроковій 

перспективі оптимального рівня якості …. продукції та послуг 

Чернуха І.М, 

Макаренкова Г.Ю.  

під витратами на забезпечення досягнутого рівня якості слід 

розуміти весь комплекс періодичних витрат підприємства, 

направлених на випуск безпечної продукції, що має стабільні якісні 

характеристики в межах прийнятного рівня для даної групи 

продукції 

Канівець А.Н.  під витратами, пов’язаними з якістю, розуміється сукупність витрат, 

які викликані вимогою досягнення або підтримки певного рівня 

якості на підприємстві, тобто обумовлені заходами щодо 

запобігання помилкам, планомірним контролем якості, 

виправленням помилок всередині і поза фірмою, а також 

виконанням зовнішніх менеджерських функцій в даній області  

Еременко Е.С. витрати на якість – це вартісний вираз використаних в процесі 

господарської діяльності організації ресурсів з метою досягнення 

сукупності властивостей продукції, що характеризують її 

відповідність стандартам, умовам договорів і запитам споживачів 

  

Отже, вважаємо, що під «витратами на якість» варто 

розуміти витрати на систематично здійснювані заходи і процеси 

щодо забезпечення і поліпшення якості, необхідні для 

відповідності продукції вимогам встановлених і передбачуваних 

потреб споживачів, а також втрати, обумовлені низькою якістю 

продукції і процесу. 

Враховуючи відсутність чіткого нормативного 

регулювання в Україні витрат на якість, процес організації їх 

обліку є не простим процесом і вимагає особливої уваги. В 
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українському законодавстві та П(С)БО відсутні будь-які 

рекомендації одо даного питання, тому кожне підприємство має 

можливість організовувати облік витрат на якість готової 

продукції на власний розсуд та відповідно до своїх потреб 

(табл.2). 

 Таблиця 2 

Заходи по організації фінансування та обліку витрат на 

якість 

№ 
п/п 

Заходи 

1 Визначення підрозділу, відповідального за організацію обліку 
витрат  на  якість  в  цілому по підприємству,  і  призначення відповідальних 

осіб 

2 Визначення      підрозділів,      відповідальних     за      надання оперативної   
інформації   за  окремими   елементами   витрат, періодичності 
надання, а також користувачів інформації 

3 Розробка методів збору, обробки, аналізу і оптимізації витрат      

4 Визначення форми звіту, що деталізує витрати на якість; звіт повинен  бути 
складений  в  одному стилі  з іншими  видами звітної інформації, повинен бути 
релевантним цілям бізнесу і давати адресатові достатній обсяг інформації 

5 Проведення попереднього вивчення і встановлення попередніх показників для 

невеликого підрозділу або однієї виробничої лінії для майбутнього 
застосування; у міру набуття досвіду роботи з системою витрат стане ясно, які 
категорії і елементи витрат на якість слід додати або виключити 

6 Визначення джерел інформації; інформація провитрати на якість, зазвичай, 
міститься вдокументації різних підрозділів підприємства.    Так,    внутрішні    
витрати    унаслідок    відмовмістяться у фінансових звітах підрозділу, який є 
причиною відмови, або ж підрозділу, що виконує виправлення 

7 Включення питань якості та оцінки витрат на якість складовою частиною у всі 
схеми навчання та інструктажу; кожен працівник повинен  зрозуміти  із  самого  
початку  економічне  значення якості і усвідомити, що досягнення і підтримка 
репутації за якістю життєвого важливе як для успіху і зростання організації, 
так і для кожного усередині неї 

  

З метою підвищення ефективності діяльності 

підприємства та можливості прийняття управлінським 

персоналом обґрунтованих та ефективних рішень пропонуємо 
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процес організації обліку витрат на якість здійснювати у 

наступній послідовності (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процес організації обліку витрат на якість готової 

продукції 

 

Всі розглянуті нами етапи та їх основні положення повинні 

бути нормативно закріплені в обліковій політиці підприємства, а 

саме в Наказі про облікову політику, в якому повинен міститися 

й розділ щодо обліку витрат на якість або розроблене окреме 

Положення про витрати на якість.  

Вважаємо, що саме така послідовність етапів організації 

обліку витрат на якість є найбільш оптимальною й логічною при 

калькулюванні витрат на якість та при  впровадженні на 
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підприємстві системи суцільного управління якістю готової 

продукції підприємства (рис.2). 

  

 
Рис. 2. Взаємозв’язок фінансування, обліку та 

калькулювання витрат на якість з потребами управління 

  

Висновки. Практика останніх років доводить, що 

існуючий рівень організації обліку не здатний задовольнити всі 

вимоги щодо обліку витрат на якість продукції та надати 

необхідну інформацію у повному обсязі. Тому кожне 

підприємство, яке має на меті впровадити систему суцільного 

управління якістю готової продукції повинно розробити власну 

систему заходів по організації фінансування, обліку  та 

калькулюванні витрат на якість, що в свою чергу сприятиме 

підвищенню якості продукції, рівню її конкурентоспроможності 

та ефективності діяльності підприємства в цілому. Оскільки від 

величини витрат залежить прибутковість підприємства, то 

ефективне управління витратами і, зокрема, витратами на якість, 

яке передбачає мінімізацію їхньої загальної величини є 

надзвичайно важливим. Тож, систему управління витратами на 

якість потрібно впроваджувати на комплексній основі, 

забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених завдань. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ 
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  Анотація. У статті розглянуто сутність планування в аудиті. 

Розкрита роль планування в досягненні якості аудиторських послуг. Вказано 

на важливість детальної розробки плану і програми аудиту. 
Ключові слова: планування аудиту, загальний план аудиту, програма 

аудиту,  процедури аудиту. 

Постановка проблеми. Найважливішим методологічним 

принципом аудиту є планування, яке включає розроблення загальної 

стратегії виконання завдання, плану аудиту для зменшення 
аудиторського ризику до прийнятно низького рівня, а також: 

детального підходу щодо очікуваного характеру, часу та обсягу 

аудиту. 

Виклад основного матеріалу. Планування аудиторської 
діяльності здійснюється з метою сприяння забезпеченню належної 

уваги важливим ділянкам аудиторської перевірки, своєчасної 
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ідентифікації та вирішенню потенційних проблем, а також 

організації та вирішенню завдання з аудиту ефективно і якісно. 

Планування аудиту пов'язане з визначенням його цілей і 

завдань, відповідальності і обов'язками аудиторів; дає змогу 

точно розподілити роботу між членами груп з виконання 

аудиторського завдання; полегшує нагляд, керування та 

координацію роботи виконавців. 

Щоб планування було ефективним, його слід 

доповнювати контролем виконаних робіт і постійною 

реєстрацією всіх фактів.  

На відміну від інших процесів, планування аудиту є не 

відокремленою фазою аудиту, а, як визначено  МСА 300 

«Планування», скоріше безперервний та інтерактивний процес, 

який продовжується до завершення завдання з аудиту і має дуже 

важливі, притаманні тільки йому особливості [3]: 

- мета, яка заздалегідь визначена законом. У зв’язку з цим 

аудитори не мають будь-якої свободи - вони повинні визначити, 

сформулювати свою думку і викласти її у висновку; 

- кожний суб'єкт аудиту (клієнт) індивідуальний; 

-проведення аудиту є ризикованим через суттєві 

невідповідності, помилки, фальсифікації і порушення чинних 

законодавчих та нормативних актів. 

Існують такі етапи планування аудиту: визначення мети і 

завдань аудиту; оцінка існуючого середовища суб'єкта 

перевірки; вибір стратегії та її реалізація; складання загального 

плану аудиту; підбір і уточнення процедур контролю; розробка 

програми аудиту; коригування загального плану і програми 

аудиту [1, с.142]. 

На основі визначеної мети і завдань аудиту, оцінки 

існуючого середовища суб'єкта контролю та вибору стратегії 

бізнесу клієнта розробляється загальний план і програма 

перевірки. План аудиту складається на початку аудиторської 

перевірки за результатами : 
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1) знайомства з бізнесом клієнта, загальними напрямами 

та специфікою його діяльності;  

2) вивчення системи обліку, внутрішнього контролю, 

ступінь їх надійності; 

3) оцінки загального аудиторського ризику і визначення 

межі суттєвості помилок, які можуть бути виявлені в процесі 

аудиту, як це вказано в МСА 315 «Розуміння суб'єкта 

господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих 

викривлень»; 

4) визначення кількості необхідних аудиторських 

процедур, періоду їх виконання та виконавців, можливості 

залучення експертів, як це вказано в МСА 330 «Аудиторські 

процедури відповідно до оцінених ризиків»; 

5) забезпечення координації виконання планів, їх 

контролю, узгодженості із підприємством; 

6) передбачення інших аспектів, що викликають 

можливість внесення змін. 

Загальний план аудиторської перевірки складається із 

завдань, переліку робіт на основних етапах аудиторської 

перевірки, очікувані терміни виконання, витрат часу, 

виконавців.  

Загальний план аудиту розробляється настільки детально, 

щоб аудитор мав можливість на його базі підготувати програму 

аудиту. 

Програма аудиту - це документ, що містить перелік 

завдань у визначеній послідовності їх виконання, за допомогою 

яких отримуються достатні та надійні аудиторські докази у 

відповідності до мети перевірки щодо відповідного клієнта 

Іншими словами, програма аудиту - це докладні інструкції, яких 

повинні дотримуватися працівники аудиторської фірми в 

процесі здійснення аудиту фінансової звітності чи виконанні 

інших завдань. 
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Програма повинна бути настільки деталізованою, щоб 

можна було використовувати її як інструкцію для виконавців 

аудиту, які беруть участь у перевірці. Програма повинна також 

слугувати засобом контролю за роботою виконавців аудиту.  

У програмі аудиту види, зміст та час проведення 

запланованих аудиторських процедур повинні збігатися з 

прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. 

Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту 

та контролювати їх роботу. Аудиторська програма також 

містить перелік об'єктів аудиту по його напрямах, а також час, 

який необхідно витратити на кожен напрям аудиту або 

аудиторську процедуру. 

Аудитор затверджує програму, визначаючи суттєвість по 

процедурах аудиту, об'єкт аудиту по кожному питанню окремо 

та масштаб перевірки. 

Для розробки програм можна використовувати стандартні 

аудиторські програми або контрольні листи щодо проведення 

аудиту, які розробляються аудиторською фірмою. Стандартні 

аудиторські програми є власними розробками аудиторської 

фірми, вони втілюють в собі накопичений професійний досвід 

виконання різних видів робіт і тому є своєрідним ноу-хау. Коли 

використовуються стандартні програми або контрольні листи, 

необхідно їх доробляти відповідно до умов конкретного 

завдання. 

Під час підготовки програми аудитору для виконання 

робіт по конкретному договору доречно враховувати такі 

обставини [2]: 

-  визначені оцінки ризику суттєвих викривлень; 

- рівень впевненості, який має бути забезпечений при 

отриманні доказів у процесі виконання процедур по суті; 

- заплановані терміни виконання тестів контролю і 

процедур по суті; 
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- можливість координації будь-якої позиції в плані 

перевірки, наприклад, заміна одного працівника на іншого, 

надання технічної або методичної допомоги; 

 - кількість асистентів (тобто працівників аудиторської 

фірми, які мають менший досвід роботи в порівнянні зі старшим 

персоналом); 

 - необхідність залучення інших аудиторів або експертів. 

Програму аудиту доцільно розробляти на кожний об'єкт 

аудиторського контролю. Цей документ повинен мати такі 

реквізити: конкретні процедури перевірки, обсяг вибірки, 

терміни проведення, виконавців, посилання на робочі 

документи, примітку Програму аудиту, як і загальний план, слід 

переглядати в ході перевірки (якщо це необхідно). Причини всіх 

змін мають бути задокументовані. 

Висновки і пропозиції. Отже, процес планування, як 

початковий етап проведення аудиту, включає розробку 

загального плану з визначенням обсягу, графіків і строків 

проведення перевірки, а також аудиторської програми, яка 

конкретизує обсяг, види та послідовність аудиторських 

процедур, необхідних для формування об'єктивної та 

обґрунтованої думки про досліджені факти господарського 

життя, достовірність показників фінансової звітності 

підприємства.  

Планування аудиту пов'язане з визначенням його цілей і 

завдань, відповідальності і обов'язками аудиторів; дає змогу 

точно розподілити роботу між членами груп з виконання 

аудиторського завдання; полегшує нагляд, керування та 

координацію роботи виконавців. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 

Романюк Олена 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація.  У статті розглянуто роль внутрішнього аудиту та 

контролю в діяльності банків, важливість функції аудиту як незалежної 

форми контролю за здійсненням прибуткової фінансово-господарської 

діяльності банків у сучасних умовах фінансової кризи, встановлено основні 

вимоги щодо підвищення якості системи внутрішнього аудиту в банку. 

Ключові слова: аудит, контроль, банк, Положення НБУ, 

ефективність, якість. 

Постановка проблеми. Дестабілізація економіки, 

 послаблення стійкості банківської системи призвели до того, 

що значення внутрішнього аудиту набуло все більшої вагомості. 

Якщо за сприятливої ситуації внутрішній аудит, який мав 

форму ревізії і відображав лише факти дотримання правил 

обліку і нормативних процедур, то сьогодні він перетворився на 

один з основних інструментів підвищення ефективності 

управління та розвитку комерційного банку. З усіх елементів 

управління (прогнозування, планування, регулювання, 

контролю, аналізу і стимулювання) саме внутрішній 

аудиторський  контроль дає реальну оцінку стану комерційного 

банку.  

Метою статті є  саме визначення економічної та правової 

природи внутрішнього аудиту та контролю в комерційному 

банку України та визначити проблеми внутрішнього аудиту 

України на сьогоднішній день. 

http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2012_1.pdf
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Виклад основного матеріалу. Розвиток України на 

сучасному етапі характеризується становлення ринкової 

економіки, її інтеграцію у систему міжнародних економічних 

відносин. До розвитку економіки залучаються зовнішні та 

внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, 

іде роздержавлення власності та приватизації майна. 

Банківська система країни є своєрідним індикатором 

розвитку економічних процесів і потребує високого рівня 

захисту від різних ризиків. Ефективне управління ризиками в 

банку забезпечується функціонуванням системи внутрішнього 

контролю, найважливішим елементом якого є внутрішній аудит.  

Згідно Положення про організацію внутрішнього аудиту в 

комерційних банках України, внутрішній аудит банку являє 

собою незалежну експертну діяльність служби внутрішнього 

аудиту банку для перевірки й оцінки адекватності  та 

ефективності системи внутрішнього контролю та якості  

виконання призначених обов'язків співробітниками банку. 

Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена   на аналізі 

інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського 

обліку [1]. 

У зв’язку із цим однією з актуальних проблем 

внутрішньобанківської діяльності є дослідження системи 

внутрішнього контролю комерційного банку та ролі 

внутрішнього аудиту в її функціонуванні. Внутрішній аудит 

банківської діяльності представляє собою незалежну перевірку й 

експертну оцінку стану банку, які здійснюються спеціальним 

підрозділом служби аудиту, спрямований на організацію 

ефективного моніторингу системи внутрішнього контролю 

банку. 

У більшості українських банків, де створений відділ 

внутрішнього аудиту, його функції на сучасному етапі 

обмежуються контролем за правильністю ведення 

бухгалтерського обліку й відповідністю вимогам зовнішніх і 
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внутрішніх нормативних документів, а також здійсненням 

комплексних перевірок філіалів. Разом з тим, у сучасній світовій 

банківській практиці склалося значно ширше розуміння цілей 

внутрішнього аудиту. Його головна місія нині визначається як  

забезпечення прогнозування ризиків банківської діяльності в 

межах встановлених обмежень. 

Дослідження стану внутрішнього аудиту в комерційних 

банках України показали, що в більшості з них внутрішній аудит 

зводиться до ревізії банківських операцій, що значно знижує 

ефективність внутрішнього контролю та практичну цінність 

результатів. 

Поняття «аудит» передусім асоціюється з інспектором, 

який шукає помилки, але для власників аудит є основною 

функцією, яка здійснює комплексний контроль за діяльністю 

банку і, перш за все, за кредитними ризиками. 

На сучасному етапі розвитку банківської системи роль 

внутрішніх аудиторів полягає у тому, що при перевірці процедур 

та процесів внутрішнього контролю вони можуть не стільки 

ідентифікувати випадки їх недотримання, скільки: 

 − систематично та об’єктивно оцінювати ступінь впливу 

таких випадків на ефективність діяльності банку; 

 − рекомендувати менеджменту банку заходи щодо 

усунення знайдених проблем і підвищення ефективності 

керівництва ризиками. 

Внутрішній аудит банку повинен бути безперервною 

функцією. Вище керівництво банку повинно забезпечувати дію 

постійного підрозділу внутрішнього аудиту, який відповідає 

розмірам банку та профілю його операцій. 

Внутрішній аудит повинен бути незалежним від 

підрозділів банку, які він зобов’язаний перевіряти і мати 

відповідний статус всередині банку. У сучасних українських 

умовах внутрішній аудит, як правило, підпорядкований 

виконавчому керівництву банку, що значно обмежує 
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ефективність його роботи.  

Система внутрішнього аудиту буде корисною і стійкою 

при функціонуванні, якщо при її проектуванні враховано такі 

основні вимоги, які пов’язані з підвищенням якості аудиту, а 

саме управлінням ризиками (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основні вимоги щодо підвищення якості системи 

внутрішнього аудиту в банку  

 

Тільки сукупність вимог сприяє ефективному управлінню 

загальним ризиком. Вимоги настільки щільно між собою 

пов’язані, що нехтування однією з них зразу ж негативно 

позначається на інших, підвищуючи імідж внутрішнього аудиту, і 

призводить до фінансових втрат банку.  

Система повинна відображати ставлення головних менеджерів До 
ризику. Головний менеджер визнає систему внутрішнього аудиту 
корисною, якщо вона буде доступною і зрозумілою для нього, а 
основним продуктом такої системи є рекомендації щодо управління 
ризиками 

 

 Відсутність у ній перешкод у формі фантомних ризиків. інформацію 
для аналізу та профілактики реальних ризиків Саме така система 

забезпечує необхідну й достатню ринкової економіки 

Повинен бути забезпечений динамізм системи внутрішнього аудиту, 
який передбачає її внутрішній саморозвиток. Ці зміни забезпечать 
інтенсивний і екстенсивний розвиток банків, який характеризують 

розширення спектра банківських послуг і глобалізацію банківської 

діяльності 

Система повинна забезпечувати диференціацію загального й 

інтеграцію одиничних ризиків. З нашої точки зору, повинен бути 

забезпечений перехід від загальних ризиків до одиничних і навпаки 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ 
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Висновки і пропозиції. Проведені дослідження 

внутрішнього аудиту показали, що для успішного його розвитку в 

Україні потрібне дотримання певних умов: аудит має бути 

організований на професійній основі; від аудиторів потрібна 

компетентність у сфері менеджменту, маркетингу, інформаційних 

систем і технологій в обліку, економіці праці та інших сферах 

економічної діяльності;  аудит вимагає загальної пропаганди.  

На сьогодні необхідність функціонування внутрішнього 

аудиту в комерційних банках обумовлена багатьма причинами, 

найголовнішою з яких є постійний моніторинг найбільш 

ризикових видів діяльності банку. Ризик важливо не тільки 

виявити, але й визначити його розмір, а також здійснювати 

постійний контроль за тенденціями зміни величини ризику та 

розробити комплекс заходів щодо його мінімізації. 
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ЕКОНОМІКО – ПРАВОВА СУТНІСТЬ ВИТРАТ 

Романюк Олена 

Львівський національний аграрний університет 
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Анотація. У статті проаналізовано економіко – правову сутнісь 

щодо визначення витрат, виділено та систематизовано основні ознаки за 

якими здійснюється класифікація витрат. На сьогодні не існує єдиного підходу 

до трактування витрат, який враховував би національні особливості обліку в 

Україні. 

http://www.bank.gov.ua/
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Ключові слова: витрати, економічна вигода. 

Постановка проблеми. Функціонування будь-якого 

виробничого підприємства полягає у виробництві товарів та їх 

просуненні від виробника до споживача. Виконання цих завдань 

стає можливим за допомогою витрат, які здійснюються на 

кожному етапі господарської діяльності підприємства і тим самим 

забезпечують її реалізацію в цілому. 

 Однак, в сучасній науковій літературі існують різні думки 

щодо трактування сутності витрат, що зумовлює виникнення 

суперечностей та неоднозначності у висвітленні даної категорії. 

Складність поняття «витрати» також проявляється у великій 

кількості ознак за якими може здійснюватись їх класифікація та 

економіко - правова сутність. А оскільки як  класифікація так і 

економіко- правова сутність витрат є необхідною для цілей 

управління, є основою для здійснення їх обліку, аналізу та 

планування на підприємстві, то постає необхідність виокремлення 

та систематизації найбільш значущих ознак за якими вона 

здійснюється. 

Виклад основного матеріалу. Поняття витрат 

розкривається у нормативно-правових актах, науковій та 

додатковій літературі, що призводить до неузгодженості його 

сутності та необхідності формування єдиного підходу до 

трактування. Поняття терміну зустрічається практично у кожному 

підручнику з економічної теорії чи бухгалтерського обліку, у 

багатьох наукових статтях, тезах доповідей, словниках та 

енциклопедіях, що спричинене розумінням витрат кожного 

окремого дослідника із власної точки зору. 

Термін «витрати» слід розглядати окремо згідно положень 

законодавчих актів (табл.1), окремо погляди дослідників, з різних 

точок зору як з економічної (управлінській підхід) так і з 

бухгалтерської (бухгалтерський підхід) . законодавство в більшій 

мірі є узгодженим, в той час коли погляди науковців істотно 

відрізняються один від одного.  
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Таблиця 1  

Трактування терміну «витрати» згідно законодавства 
№ 

п\п 

Джерело Значення 

1 Податковий кодекс 

України (ПКУ) [ 1 ] 

Витрати – сума будь-яких витрат платника 

податку у грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формах, здійснювальних для 

провадження господарської діяльності 
платника податку, в результаті яких 

відбувається зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов`язань, внаслідок чого відбувається 

зменшення власного капіталу.  

2 Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 

( Н(С)БО) 1,[ 2] 

Витрати – зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов`язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу. 

3 Міжнародні стандарти 

фінансової звітноті 

(МСФЗ) 

Витрати – зменшення економічних вигід 

протягом звітного періоду, що відбувається у 

формі відтоку або збільшення зобов`язань, які 

ведуть до зменшення капіталу, не пов`язаних з 

його розподілом між учасниками 
акціонерного капіталу. 

 

Табл. 1 показує, що за національним і міжнародним 

законодавством розуміння витрат є практично однаковим. Це 

свідчить про наближення національних стандартів до 

міжнародних і є позитивним фактором, оскільки виникає значно 

менше суперечок з питань трактування витрат при переході на 

обов`язкове чи добровільне складання звітності за МСФЗ. Проте 

трактування витрат за Податковим кодексом є більш 

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

визначення об`єкта оподаткування суб’єкта господарювання. 

У більшості наукових працях дослідники пропонують 

власне розуміння поняття витрат, що вносить ще більше 

складності до проблеми. 
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При наявності різноманітних дефініцій поняття «витрати», 

їх можна розділити на дві великі групи – тлумачення витрат із 

точки зору економічної теорії (управлінський підхід) та з погляду 

бухгалтерського обліку (бухгалтерський підхід), які значно 

відрізняються між собою. 

Таблиця 2 

Методичні підходи трактування поняття «витрати» 
Автори Визначення витрат 

Управлінській підхід 

М. Г. Грещак, О. 

С. Коцюба [3] 

Обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірюванні 

для досягнення певних цілей. 

Л. А. Сухарева, 

С.Н. Петренко [4] 

Cума видатків, зазнаних підприємством на момент 

придбання товарів або послуг. 

А. М.Турило,Ю. 

Б.Кравчук,А. 

А.Турило [5] 

Вартісне вираження абсолютної величини застосовано-

спожитих ресурсів, необхідних для здійснення 

виробничо-господарської діяльності підприємства і 

досягнення ним поставленої мети. 

Бухгалтерській підхід 

В. П.Савчук  Зменшення активів або збільшення зобов’язань (пасивів), 

або поєднання того чи іншого у зв’язку з виробництвом і 

постачанням товарів у рамках діяльності підприємства. 

В. Б. Івашкевич  Відтік або інше використання активів і (або) виникнення 

кредиторської заборгованості в результаті відвантаження 

або виробництва товарів, надання послуг або здійснення 
інших операцій, які є основою діяльності 

господарюючого суб’єкта. 

 

Відповідно до бухгалтерського підходу до витрат 

відноситься фактично сплачена певна сума грошових коштів, яка 

була витрачена задля залучення економічних ресурсів з ціллю 

здійснення підприємницької діяльності. В свою чергу з точки 

зору управлінського підходу окрім явних витрат, що 

враховуються у бухгалтерській звітності, потрібно враховувати 

ще і неявні (альтернативні) витрати, що допомагає керівництву 

підприємства приймати ефективні управлінські рішення . 

Існує велика кількість підходів до трактування поняття 
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«витрати». Зокрема, увагу необхідно звернути на ознаки витрат, 

які випливають з поглядів науковців: грошова оцінка вартості 

ресурсів понесених на виробництво; засоби, що витрачено на 

одержання прибутку; затрати виробничих факторів на здійснення 

підприємницької діяльності.  

Враховуючи попередні аналізи поглядів науковців та 

положень законодавства, з метою усунення розбіжностей між 

економістами та вченими з бухгалтерського обліку 

запропоновано використовувати два підходи до визначення 

сутності витрат: 

- витрати – це зменшення економічних вигід у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов`язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу (трактування для 

цілей бухгалтерського обліку). 

- витрати – грошова оцінка вартості матеріальних, 

трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів 

ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний 

період. 

Висновки і пропозиції. На сьогоднішньому етапі свого 

розвитку перед наукою про бухгалтерській облік постала 

проблема аналізу та узагальнення бухгалтерськіх категорій, 

зокрема витрат. 

Погляди до визначення сутності витрат зосереджуються у 

трактуванні витрат із точки зору управлінського або 

бухгалтерського підходу, які відрізняються між собою 

економічним змістом, часом та метою формування витрат. Проте, 

на мою думку, більш ефективним в практичній діяльності 

підприємства є бухгалтерський підхід, згідно з яким можна 

визначити витрати як зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань внаслідок здійснення 

господарської діяльності підприємства, які призводять до 

зменшення власного капіталу. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ   
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Романюк Орися 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто суть і значення обліково-

аналітичного забезпечення в системі управління підприємством.  Визначено 

шляхи вдосконалення інформаційної бази підприємства відповідно до потреб 

менеджменту для прийняття ефективних управлінських рішень 

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, інформаційне 

середовище, управлінський облік, менеджимент. 

Постановка проблеми. В умовах зовнішнього та 

внутрішнього середовища господарювання відбуваються швидкі 

зміни економічної ситуації, що висуває нові вимоги до облікової 

інформації в  системі менеджменту підприємства. У зв’язку з 

цим зростає роль сучасних систем інформаційно-аналітичного 

забезпечення господарської діяльності, які дають змогу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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вирішувати існуючі проблеми розвитку [1]. Зміцнення 

економічного і інноваційного потенціалу держави залежить від 

стабільного фінансового стану всіх господарських структур, 

досягнення якого можливо лише на умовах їх інноваційного 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Метою обліково-

аналітичного забезпечення менеджерів підприємства є 

забезпечення управлінського персоналу повною, своєчасною та 

достовірною інформацією для прийняття поточних і 

стратегічних управлінських рішень. Управління підприємством 

вимагає систематичної інформації про господарські процеси, їх 

характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати 

діяльності. 

Основним джерелом такої інформації є дані поточного 

бухгалтерського обліку, що узагальнюються у фінансовій 

звітності, яка використовується не тільки для економічного 

аналізу діяльності окремого підприємства, а й для узагальнення 

результатів у масштабі галузей і економіки загалом.  

Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, незалежно 

від їх форми власності [4]. Недбалість і неточність у системі 

ведення бухгалтерського обліку може завдати чималих збитків.  

Невід'ємними складовими бухгалтерського обліку є великий 

потік первинних документів, постійне виконання арифметичних 

операцій, перевірка правильності розрахунків і здійснення 

операцій, зіставлення даних з інформацією на суміжних 

ділянках обліку тощо. Система обліку та звітності повинна 

ґрунтуватися на прийнятих у світовій практиці методологічних 

принципах і підходах до аналітичних досліджень, що впливають 

на діяльність підприємства для забезпечення отримання 

прибутку та зміцнення його фінансових позицій на ринку.  

Отже, на наш погляд, основним джерелом 

інформаційного забезпечення у функціонуванні підприємства є 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 259 

 

обліково-аналітична інформація. У період поглиблення 

ринкових відносин та глобалізаційних процесів розширюється 

коло проблем, що покликані вирішувати бухгалтерський облік 

та економічний аналіз. Стрімкий розвиток науково-технічного 

прогресу, впровадження інноваційних технологій та поява нових 

організаційних форм виробництва зумовлюють ускладнення 

управління фінансово-господарською діяльністю підприємств, 

тому виникає нагальна потреба удосконалення системи 

інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість 

облікової та аналітичної інформації для ефективного управління 

підприємством. 

Основними функціями системи обліково-аналітичного 

забезпечення підприємством є такі: 

- інформаційна – забезпечення інформацією про діяльність 

підприємства внутрішніх та зовнішніх користувачів; 

- облікова – відображення фактів господарської діяльності 

підприємства; 

- аналітична – здійснення на підставі даних економічного 

аналізу поточної та перспективної діяльності підприємства; 

- контрольна – контроль за діяльністю підприємства. 

Актуальність проблеми вдосконалення обліково-

аналітичного інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень з метою розв'язання економічних проблем 

зумовлена сучасним станом національної економіки. 

Можливість використання облікової інформації суб'єктами 

господарювання для задоволення різноманітних інформаційних 

потреб і прийняття економічних рішень з метою вирішення 

конкретних проблем і досягнення поставлених цілей 

забезпечується якісними властивостями самої облікової 

інформації. Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, 

стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

виділяють групи конкретних економічних проблем та варіанти 
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оптимальних рішень, які вони можуть приймати на основі 

облікової інформації [2]. 

Облік та аналіз є важливими функціональними 

компонентами інформаційної системи підприємства. 

Оперативність збирання та обробки виробничої, комерційної, 

фінансової та інших видів інформації, забезпечення 

зацікавлених користувачів об'єктивною інформацією про 

фінансовий стан і результати діяльності підприємства – основні 

функції обліку. В аналізі за допомогою аналітичних і економіко-

математичних методів досліджується наявність, структура, 

динаміка економічних показників, вивчається ефективність їх 

використання, розглядає вплив різних факторів на фінансовий 

стан підприємства. Бухгалтерський облік є основним джерелом 

інформації, необхідної для аналізу з метою прийняття 

управлінських рішень. 

Система обліково-аналітичного забезпечення 

менеджменту відіграє важливу роль в функціонуванні системи 

управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних 

структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та 

зовнішнього середовища [3]. 

Отримуючи інформацію, користувачі досить часто 

переслідують різні цілі, тому змінюється кількість і цінність 

інформації, що відповідає методологічним засадам організації 

фінансового та управлінського обліку. 

Обліково-аналітична система – це система, що 

ґрунтується на даних оперативного, статистичного, фінансового 

і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і 

використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, 

довідкову та інші види інформації. 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи 

підприємства є: 

1) аналіз діяльності підприємства за вказаними 

напрямами; 
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2) облік господарських операцій за цільовими 

напрямами на базі бухгалтерського обліку з додаванням 

нефінансових показників; 

3) контроль за використанням матеріальних та 

нематеріальних ресурсів, за правильним відображенням усіх 

господарських операцій на етапах планування, обліку та за 

достовірністю аналітичних даних; 

4) планування діяльності підприємства за її 

основними видами: операційної, інвестиційної, фінансової, 

податкової; центрів відповідальності та підприємства загалом; 

5) формування аналітичних бюджетів як джерел 

акумулювання планової облікової та аналітичної інформації.  

Вдосконалення інформаційної бази відповідно до потреб 

менеджменту є суттєвим елементом розвитку економіки. 

Домінуючі підходи до формування інформаційних потоків 

обліково-аналітичного спрямування поступаються місцем 

новому підходу, основним принципом якого є забезпечення 

корисності для прийняття управлінських рішень. Відповідно в 

новітній економіці різко зростає цінність інформації. Зовнішнє 

нестабільне оточення вимагає від підприємств розроблення 

складніших та  деталізованіших систем управління. Кожний 

етап якісного переходу до нової концепції управління 

характеризується різкими змінами на макро- та 

мікроекономічному рівні. Еволюційне ускладнення завдань 

управління та системних рішень призвели до виникнення 

спеціальних методичних підходів як до організації виробничо-

комерційної діяльності підприємств, так і до інформаційного 

супроводу управління нею. 

Зростання вимог до інформаційного забезпечення 

системи управлінського обліку викликане,  зокрема, постійними 

змінами і ускладненням зовнішнього середовища і, відповідно, 

умов економічної діяльності, умов виробництва, розвитком 

системи розгалужених взаємозв'язків з іншими інформаційними 
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системами управління підприємством. Об'єктивною 

передумовою їх вирішення є стрімке зростання можливостей і 

техніко-економічних характеристик сучасного програмного 

забезпечення збору, обробки і передавання значних 

інформаційних масивів баз даних на основі комп'ютеризації 

обліково-аналітичного процесу [1]. 

Аналіз практики діяльності українських підприємств дає 

підстави констатувати, що відсутність необхідного обліково-

аналітичного забезпечення призводить до того, що організації 

або формують фінансові результати недостовірно, або 

ставляться до формування її елементів формально. Своєю 

чергою, через це організаціям складно орієнтуватися у 

подальшому розвитку, знижується їх конкурентоспроможність і 

стійкість, що зрештою може призвести до фінансової 

неспроможності та банкрутства. 

Висновки і пропозиції. Обліково-аналітичне 

забезпечення системи менеджменту підприємств відіграє велику 

роль у забезпеченні прийняття ефективних управлінських 

рішень, але в сучасних умовах господарювання вимоги до 

інформаційної бази обліково-аналітичної системи значно 

змінюються у зв’язку із зростанням економічної інформації, 

змін у  внутрішній звітності, переліку показників первинної 

звітності та розрахункових показників економічної ефективності 

функціонування підприємств. 
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Анотація. Розкрито основні напрями ведення аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів на підприємстві, згруповано найбільш 

поширені проблеми аудиту МШП та запропоновано шляхи їх  вдосконалення. 
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Постановка проблеми. Проведення аудиту малоцінних 

та швидкозношуваних предметів на підприємствах набуває 

сьогодні особливу актуальність. 

Вдосконалення аудиту МШП підприємств є складовою 

подальшого вдосконалення процесу управління господарською 

діяльністю підприємств у ринкових умовах та покращення їх 

фінансових результатів.  
Виклад основного матеріалу. Оцінювання малоцінних 

та швидкозношуваних предметів підприємства є однією з 

найголовніших і найвідповідальніших процедур аудиту. 
Існування певних розбіжностей у законодавчо - нормативній 

базі щодо оцінки, класифікації, віднесення малоцінних засобів 

до того чи іншого активів створює для підприємства проблему 

оптимальної організації обліку та аудиту МШП, що в свою 

чергу може призвести до формування неправдивих облікових 

даних та недостовірності фінансової звітності. Недостовірна та 

неправдива інформація про фінансовий стан підприємства, при 

цьому, унеможливлює прийняття адекватних рішень як 

зовнішніми, так і внутрішніми користувачами.[1] 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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Основні аспекти аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів  знайшли своє відображення в 

наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців і 

практиків, серед яких: М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, 

А.М.Герасимович, М.В.Кужельний, С.Ф.Голов, В.В.Сопко, 

Н.М.Ткаченко, В.Г.Швець, П.С.Безруких, С.О.Марченко, 

Р.Л.Хом’як, В.Ф.Палій, О.М.Левченко та інші. Разом з тим, 

окремі аспекти щодо вдосконалення аудиту МШП потребують 

подальших досліджень. 

Як свідчать теоретичні та практичні дослідження, 

питання організації аудиту МШП приділяється недостатня 

увага, внаслідок чого ускладнюється дотримання основних 

методичних принципів ведення аудиту, спотворюється 

інформація про фінансовий стан підприємства, стан розрахунків, 

знижується ефективність прийняття управлінських рішень. 

Питання обліку та аудиту МШП на підприємствах мають 

дискусійний характер, про що свідчить наявність проблем, 

пов'язаних з правильністю відображення на рахунка 

бухгалтерського обліку надходження МШП та зміни їх вартості 

в процесі експлуатації та списання МШП.  

Основні проблеми аудиту малоцінних та 

швидкозношуваних предметів зазначено у таблиці 1.[2] 

Організація аудиту МШП повинна бути цілісною, 

єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених 

способів і методів аудиту, які охоплюють увесь комплекс 

аудиторських процедур з виявлення, вимірювання, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації, тому 

основними шляхами її удосконалення визначені наступні[3]:  

– вибір оптимальної за складом та обсягом облікової 

інформації, яка забезпечить реалізацію завдань, поставлених 

перед обліком МШП;  
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Таблиця 1 

Основні проблеми аудиту МШП 

Постановка проблеми 

 

Короткий опис проблеми 

 

Проблема вдосконалення 

аудиту МШП 

Методики аудиту малоцінніх та 

швидкозношуваних предметів (МШП), які є 

складником ресурсів підприємства та 
використовуються ним не більше одного року 

або нормального операційного циклу, якщо він 

більше одного року. 

Проблема оптимальної 

організації обліку та 

аудиту МШП 

Розбіжность у законодавчо - нормативній базі 

щодо оцінки, класифікації, віднесенні 

малоцінних засобів до того чи іншого активів. 

Проблема недостатньої 

уваги щодо вивчення 

основних аспектів аудиту 
МШП 

Ускладнюється дотримання основних 

методичних принципів ведення аудиту, 

спотворюється інформація про фінансовий 
стан підприємства, стан розрахунків, 

знижується ефективність прийняття 

управлінських рішень. 

Дискусійний  

характер 

Проблеми, пов'язані з правильністю 

відображення на рахунка бухгалтерського 

обліку надходження МШП та зміни їх вартості 

в процесі експлуатації та списання МШП. 

- розробка та запровадження удосконалених форм 

носіїв облікової інформації, найбільш адаптованих до 

структури, змісту та характеру інформації;  

– розробка та запровадження раціональних схем 

документообігу, що дозволять із найменшими затратами 

трудових,матеріальних та фінансових ресурсів забезпечити 

своєчасне виконання поставлених завдань;  

– розробка та запровадження раціональної технології 

вирішення облікових завдань, що забезпечить злагоджене 

функціонування облікового механізму.  
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Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити 

організацію та методику аудиту МШП підвищити 

інформативність носіїв облікової інформації і, як наслідок, 

надасть змогу прогнозувати ефективність їх використання на 

підприємстві. 

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи вищевикладене 

можна дійти висновку, що аудит малоцінних та 

швидкозношуваних предметів вимагає підвищеної уваги до 

пошуку нових підходів в організації та методиці його 

проведення. Тому особливу увагу необхідно зосереджувати на 

застосуванні методів оцінки ризиків, враховуючи всі властиві 

ризики та аналізуючи чинники зниження ризику як в 

аудиторській практиці взагалі так і в аудиті малоцінних 

швидкозношуваних предметів зокрема. 
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Анотація. У статті розглянуто проблемні питання обліку земель 

сільськогосподарського призначення та правового забезпечення 
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землекористування. Обгрунтовано пропозиції щодо методичного 

забезпечення обліку земель сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова:. облік, землі сільськогосподарського призначення, 

основні засоби, сільськогосподарські підприємства. 

Постановка проблеми. Проблема недостатнього 

методичного та правового забезпечення землекористування є 

одним із чинників, що стримує повне розкриття потенціалу 

сільськогосподарських земель та їх включення до економічного 

обороту. 

Наразі в Україні землі сільськогосподарського 

призначення передані у приватну власність. У приватній 

власності знаходиться 83 % ріллі і садів, і більше третини 

природних кормових угідь. 

Залежно від правової форми залучення та використання 

земельних ресурсів сільськогосподарським підприємством 

(приватна власність, постійне чи тимчасове користування) 

здійснюється і нормативно-правове регулювання обліку цих 

об'єктів.  

Виклад основного матеріалу. У складі основних засобів 

сільськогосподарських підприємств земля з'явилась відповідно 

до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» [2].  

В Плані рахунків бухгалтерського обліку виділено два 

окремі субрахунки: 101 «Земельні ділянки» та 102 «Капітальні 

витрати на поліпшення земель». 

Відповідно діючої методики обліку, землі 

сільськогосподарського призначення не включені в економічний 

оборот сільськогосподарських підприємств.  З одного боку це є 

виправданим, адже активи, що не належать підприємству і 

знаходяться в його користуванні на правах операційної оренди 

не обліковуються на балансі підприємств орендарів. 

Облік власних земельних ділянок, що ідентифіковані як 

інвестиційна нерухомість, тобто в результаті використання яких 

отримуються орендні платежі або відбувається збільшення 
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власного капіталу, здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 32 

«Інвестиційна нерухомість» [3]. 

Слід зазначити, що відповідно до змін у Земельному 

кодексі України (про обіг земель с.-г. призначення) не раніше 1 

січня 2016 року, забороняється внесення права на земельну 

частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств [6]. 

Більшість земель сільськогосподарських підприємств 

використовують на умовах оренди. Облік орендованих 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення регулює 

П(С)БО 14 «Оренда» [4]. 

Для включення в економічний оборот вартості прав на 

використання орендованих земель слід використовувати 

методику,  передбачену для оцінки прав користування 

земельною ділянкою на умовах емфітевзису, що ґрунтується на 

попередньому визначенні ринкової вартості земельної ділянки.  

Відповідно до Цивільного кодексу України емфітевзис - 

це довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право 

на чуже майно, яке полягає у наданні особі права володіння і 

користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів та 

доходів від неї з обов'язком ефективно її використовувати 

відповідно до цільового призначення [8]. 

Об'єктом емфітевтичного права є користування 

земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, що 

знаходиться у приватній, комунальній або державній власності. 

Таке користування має обмежений характер, оскільки власник 

передає емфітевті право володіння та право цільового 

користування земельною ділянкою, зберігаючи за собою право 

розпорядження нею. 

Оцінені за вказаною методикою права слід обліковувати 

на балансі сільськогосподарських підприємств-орендарів за 

методикою обліку нематеріальних активів, яка регулюється 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [5]. 
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Таким чином, на сьогодні облік земель 

сільськогосподарського призначення в Україні регулюють:  

П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 32 «Інвестиційна 

нерухомість», П(С)БО 14 «Оренда» та П(С)БО 8 «Нематеріальні 

активи».  

Пропонуємо, облік земель у сільськогосподарських 

підприємствах здійснювати у Книзі обліку земельних ділянок 

підприємства, в будову якої закласти розділи: землі 

сільськогосподарського призначення і землі 

несільськогосподарського призначення.  

Крім того, зазначені земельні ділянки у даній книзі 

необхідно обліковувати у розрізі правового статусу - окремо 

відображати власні землі, у постійному користуванні та 

орендовані. 

Висновки. Отже, необхідно сформувати якісне правове 

забезпечення обліку земель сільськогосподарського 

призначення через запровадження окремого галузевого 

стандарту обліку.  

Особливості земель сільськогосподарського призначення 

вимагають виділення їх в окрему групу активів та розроблення 

специфічної методики обліку вказаних активів та прав на їх 

використання. Тому, доцільно розробити Методичні 

рекомендації щодо обліку земель у сільськогосподарських 

підприємствах. Земля, як і будь-який інший економічний актив, 

повинна бути достовірно оцінена.  

Фіксування даних якісних параметрів земель 

сільськогосподарського призначення в оцінці на даному етапі є 

найбільш прийнятним з точки зору оперативності, виконання 

контрольно-аналітичних функцій. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 
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Анотація. У статі розглянуто сутність міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку і звітності та шляхи переходу України на ці 

стандарти. 

Ключові слова: Міжнародні стандарти фінансової звітності, 

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку, фінансова звітність. 

Постановка проблеми. У зв’язку з прагненням 

українського народу жити і працювати у європейському 

середовищі, з розвитком міжнародної співпраці, створенням в 

Україні нових підприємств із залученням іноземних інвестицій, 

http://zakon4.rada/gov/ua/laws/show/5494-17
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а також виходом існуючих вітчизняних підприємств на 

міжнародні ринки виникає необхідність подальшого 

реформування національної системи бухгалтерського обліку. 

Одним із шляхів гармонізації є поступове запровадження 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) до 

облікової практики окремих категорій суб'єктів 

господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Перехід України на 

міжнародні стандарти обліку та звітності у всіх сферах 

виробничої діяльності слід розглядати як відправну точку 

реформи державних фінансів та пошук шляхів для ефективного 

їх використання.  

Мета дослідження полягає у висвітленні необхідності 

впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в 

Україні на державному законодавчому рівні. 

Відповідно до Регламенту Європейського парламенту і 

Ради ЄС від 19 липня 2002 р.  – міжнародні стандарти 

включають стандарти бухгалтерського обліку та звітності, які 

застосовуються у державах – членах Європейського Союзу. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) – 

система принципів, методів та процедур ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Щодо 

статті 1 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україніˮ – міжнародні стандарти фінансової звітності 

(далі - міжнародні стандарти) - прийняті Радою з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено 

порядок складання фінансової звітності.   

Перехід на ведення обліку за міжнародними стандартами 

не припиняє, а навпаки, прискорює розробку національних 

стандартів обліку. Україна пішла шляхом розробки 

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(НП(С)БО), які ґрунтуються на основних концепціях МСФЗ.  
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Першим кроком на шляху їх впровадження у практику 

було прийняття Кабінетом Міністрів України “Програми 

реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням 

міжнародних стандартів бухгалтерського облікуˮ, затвердженої 

постановою № 1706 від 29.10.1998 року. З 1 січня 2000 р. набрав 

чинності Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні”, що установив основні положення до обліку 

і звітності, які не можуть суперечити міжнародним стандартам. 

Це був другий етап застосування МСФЗ в Україні. 

Наступним рішенням уряду про впровадження в 

практику міжнародних стандартів обліку було прийняття 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

рішення №112 від 01.04.2003 р. щодо Методичних рекомендацій 

з трансформації  фінансової звітності українських підприємств  

у фінансову звітність за МСБО.  

Четвертий етап введення в дію стандартів фінансової 

звітності відбувся в 2007 році, коли Кабінетом міністрів було 

затверджено стратегію застосування МСФЗ. Одним з головних 

напрямків там було визначено “законодавче регулювання 

порядку застосування міжнародних стандартів. 

Наступним, найбільш практичним кроком було 

прийняття Наказу Мінфіну від 07.02.2013 р. №73  про 

затвердження нового НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності” на заміну П(С)БО 1, 2, 3, 4 та 5, які окремо визначали 

порядок подання кожної з основних форм фінансової звітності.  

Висновки і пропозиції. Отже, Мінфін поступово вносить 

зміни до Національних стандартів, наближуючи їх до 

міжнародних та зменшуючи прогалину між вітчизняною 

системою обліку та загальноприйнятою європейською. 

Поступове поетапне запровадження МСФЗ дасть змогу залучити 

іноземних інвесторів і розширити експортні можливості 

України, що, своєю чергою забезпечить вихід із кризи та 

майбутнє процвітання економіки. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗУВАННЯ 

РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УКРАЇНІ  

Синиця Тетяна 

Горохівський коледж ЛНАУ 

 Науковий керівник: викладач, спеціаліст першої категорії 

Гайда Г.М. 

 
Анотація: У статі розглянуто сучасний стан продовольчого ринку в 

Україні, проблеми та перспективи його розвитку. 

 Ключові слова: ринок, інвестиції, планування, стратегії, 

підприємство, підприємництво, рентабельність, собівартість. 

Постановка проблеми: Сучасний етап розвитку людства 

з одного боку характеризується невпинним зростанням 

чисельності населення і їх потреб у продуктах харчування і 

питній воді, а з іншого боку - відбувається постійне скорочення 

площ, придатних для обробітку ґрунту й вирощування 

сільськогосподарських культур, посилюється негативний вплив 

глобальних кліматичних змін на урожайність, загострюється 

проблема вибору між вирощуванням зерна для харчових потреб 

і виробництвом біопалива, небажання сільськогосподарських 

товаровиробників займатися виробництвом тваринницької 

продукції. 

Виклад основного матеріалу: Розгортання цих 

тенденцій призводить до виникнення і загострення проблеми 

забезпечення світової спільноти продуктами харчування. З 
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огляду на це, перед Україною - державою зі значним аграрним 

потенціалом, виникає не лише завдання якнайповнішого 

забезпечення своїх громадян якісною і економічно доступною 

продовольчою продукцією, але й розкриваються можливості 

підвищення темпів економічного зростання за рахунок експорту 

сільськогосподарської сировини та продовольства. Вирішенню 

проблеми продовольчого забезпечення та реалізації експортних 

можливостей у значній мірі сприяє соціально-економічне 

прогнозування як ефективний інструмент сприяння розвитку 

продовольчого ринку, що надає можливості уряду країни 

виявляти та враховувати потенційні продовольчі загрози, 

формувати оптимальну структуру продовольчих резервів, 

ефективно управляти експортно-імпортними операціями, а 

суб’єктам підприємницької діяльності - ефективно 

пристосовувати до змін споживчого попиту, перенаправляти 

ресурси у більш рентабельні сфери продовольчого виробництва, 

визначати конкретні перспективні напрямки виробничо-

господарської та комерційної діяльності на продовольчому 

ринку. 

 Значущість і актуальність наведених проблем та 

недостатнє їх вивчення і аналіз зумовило вибір тематики 

дослідження, а також визначили його мету і завдання. Тема цієї 

роботи безпосередньо пов’язана з тематикою 

загальнотеоретичних досліджень проблем структурно-

інноваційного процесу в регіоні, які досліджувались студентами 

Горохівського коледжу ЛНАУ, на базі перспективних аграрних 

підприємствах Волинської області та Луцькому оптовому ринку 

сільськогосподарських товарів. 

Згідно з даними дослідження у Волинській області 

основною проблемою є збут сільськогосподарської продукції, 

зокрема молока , плодів та овочів, які виробляються малими 

фермерськими і особистими селянськими господарствами. Зі 

слів керівників господарств лише кооперування може 
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забезпечити їх економічну незалежність і підвищити рівень 

життя. Наразі в області є 17 обслуговуючих кооперативів майже 

в кожному районі області, за допомогою яких реалізовується 

сільськогосподарська продукція дрібносерійних виробників. 

На сьогоднішній  день потребу у м’ясі, молоці, 

хлібних продуктах, картоплі, овочах, цукрі область може 

забезпечує за рахунок власного виробництва. Є три види 

продукції - плоди, яйця та риба, дефіцит яких створює 

необхідність нарощення обсягів виробництва у довгостроковій 

перспективі. 

В сільськогосподарському виробництві області 

спостерігається галузеве районування. Лідерами аграрного 

виробництва є Володимир-Волинський, Горохівський та 

Луцький райони, зернового - Горохівський, Локачинський, 

Луцький, Володимир-Волинський райони. Найбільше молока 

виробляють у Луцькому, Горохівському, Турійському та 

Володимир-Волинському районах. 

У виробництві картоплі лідирують Ратнівський, 

Любешівський, Камінь-Каширський та Маневицький райони. 

Тут, на нашу думку доцільно будувати міні-переробні 

підприємства картоплі, виготовлення напівфабрикатів. А також 

на землях поліських районів доцільно вирощувати плодоовочеві 

культури. Так наприклад у Швацькому та Любомельському 

районах вирощують досить рентабельну культуру таку, як 

лохину, в Старовижівському та Турійському районах багато 

фермерських господарств займаються вирощуванням полуниці. 

Головне на нашу думку в даний момент - знайти 

ініціативних волинян та інвесторів, які в рамках державно-

приватного партнерства будуть вирішувати питання не так 

збільшення виробництва, як розвитку конкурентоспроможності 

сільських територій. Розвиток галузі тваринництва і переробки 

розглядається перш за все як забезпечення населення 
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продуктами харчування, а також створення додаткових робочих 

місць. 

В 2015 році в області стартував проект стратегії розвитку 

«Волинь-2020», яка перш за все орієнтуватиметься на 

підвищення конкурентоздатності краю. 

Стратегія – це комплексний документ, який включає в 

себе всі важливі компоненти, необхідні для подальшої 

євроінтеграції і запровадження європейських стандартів у нашій 

країні. Звичайно, що національна стратегія є для нас основою, на 

неї ми опираємося. Але Волинь, як і кожна область, має свої 

особливості та родзинки, пошуком яких потрібно займатись, аби 

привабити в область нових інвесторів та фінансових донорів. 

Висновки і пропозиції. На основі даного дослідження 

було встановлено ряд факторів, які впливають на продовольчі 

ринки, як в області так і в країні в цілому:  

- нестабільність в державі; 

- коливання валюти; 

- підвищення цін на енергоресурси; 

- погане фінансування; 

- погане сполучення, що заважає транспортувати товар 

від виробника до переробника і споживача; 

- погане інвестування; 

- недостатня державна підтримка агровиробників. 

- залучення інвестицій, як на державному так і на 

регіональних рівнях; 

- впровадження інноваційних проектів; 

- залучення ініціативних людей і допомога їм; 

- створення виробничих та обслуговуючих 

кооперативів. 

Уже сьогодні багато районів Волині мають свої програми 

розвитку, розроблені в рамках різних проектів. Проблема в 

тому, що досі не існувало практики державного управління 

«знизу-вверх», як це прийнято у європейських країнах. А 
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планування має починається від самодостатніх громад, які 

серйозно думають про свій розвиток. Якщо в Україні 

відбудеться адміністративно-територіальна реформа і 

децентралізація бюджетів, то запровадження такої практики в 

районах буде гострою необхідністю. Вже не працюватимуть 

непрозорі схеми розподілення коштів. Фінансування можна буде 

отримати тільки за наявності цілісного інфраструктурного 

проекту, де відображатимуться всі витрати та вигоди, які 

отримає регіон від його реалізації. Таким чином залучатимуть і 

зовнішні кошти від інвесторів.  
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Анотація. У статті розглянуті особливості фінансового ринку 

щодо надання банківських послуг в Україні та проведені їх аналіз і динаміка. 

Ключові слова: банки, банківська система, банківські позики, 

платоспроможність, кредитний портфель. 

Постановка проблеми Стабільна банківська система, що 

динамічно розвивається, — неодмінна передумова стійкого 

економічного зростання. У сучасній економіці банківська 

система має величезне значення завдяки зв'язкам цієї системи з 

усіма секторами економіки. Банківська система є однією з 
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найважливіших та невід'ємних структурних елементів ринкової 

економіки.  

В умoвах побудoви в Українi ринкової еконoміки, 

банківська система перебуває на етапі формування, що не 

дозволяє їй сповна використовувати усі стимулюючі властивості. 

Низький рівень капіталізації банків, проблема ефективності 

банківськoї систeми тa спосoбів оцінювaння цієї ефективностi, 

недосконала державна стратегія діяльності банківської системи 

стримують розвиток банківської системи. Саме тому пошук 

напрямів удосконалення банківської системи є актуальними. 

Метою дослідження є виявлення проблем функціонування 

банківської системи України та формування пропозицій шляхів 

їх розв‘язання. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування ринкової 

економіки країни неможливе без ефективної банківської 

системи, яка забезпечує функціонування грошового ринку, 

активно обслуговує і впливає на всі економічні та соціальні 

процеси, які відбуваються в державі, виступає важливим 

складником інвестиційного процесу. 

Тенденції розвитку банківської системи України вказують 

на те, що протягом останніх років вона перетворилась на одну з  

найбільш динамічних, стійких і стабільно працюючих сфер 

національної економіки. 

Банківська система України починала свою роботу в 

надзвичайно жорсткому економічному середовищі - за умов 

стрімкого падіння виробництва, руйнівної гіперінфляції і 

повного дисбалансу економічних процесів. 

Негативний вплив на розвиток банківської системи 

України мали помилки органів державної влади, чиї законодавчі 

акти і конкретні дії найчастіше тільки посилювали тиск і 

здіймали паніку як серед банкірів, так і серед їхніх клієнтів. 

Тому багато в чому розвиток банківської сфери залежав від 
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політики уряду, Верховної Ради та інших владних структур й 

обґрунтованості рішень, які вони приймали.  

Протягом останніх років банківський сектор істотно 

змінився, передусім структурний приплив іноземного капіталу 

значною мірою скорегував стратегії розвитку місцевих банків. 

Необхідно звернути увагу на наявність позитивних і негативних 

моментів присутності іноземних банків. Щодо позитивних 

моментів:  

-швидке та ефективне впровадження передових методів 

банківської діяльності;  

-підвищення якості кредитного аналізу; 

-зростання обсягу кредитних ресурсів; 

- розширення спектра якісних послуг; 

- здешевлення банківських послуг; 

- запровадження системи банківського страхування; 

-збільшення обсягу залучення недорогих ресурсів.  

Серед негативних моментів виділимо такі:  

-іноземні банки можуть бути менш схильними до 

здійснення кредитної діяльності у приймаючій країні; 

- присутність іноземних банків може послабити позиції 

ще недостатньо розвиненої банківської системи України; 

- іноземні банки можуть проводити лише спекулятивну 

діяльність, не надаючи повного спектра якісних послуг.  

Вагомим є той факт, що ризики та потенційні негативні 

моменти від присутності іноземних банків стосується не так 

ефективності, як стабільності банківської системи та рівня 

економічного розвитку приймаючої країни .  

Банківська система України є однією із найрозвиненіших 

eлементів гoсподарського мeханізму, oскільки її рефoрмування 

булo розпочатo раніше, ніж інших секторів економіки України. 

Проте, незважаючи на всі позитивні зрушення, залишається 

низка невирішених проблем, а саме:  

 1. низький рiвень капiталізації комерційних банкiв; 
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 2. брак довіри населення до банків зменшує мобілізацію 

рeсурсів банкaми пoрівняно з потенційними можливoстями; 

 3. висoка концентрація капiталу у групі найбiльших 

банкiв (така прaктика може призвeсти до розширення прaктики 

домoвленостей і змoв великих банків мiж сoбою у провeденні 

свoєї дiяльності, нaприклад, у встaновленні цiн на банкiвські 

пoслуги); 

 4. слaбка дифeренціація бaнківських послуг; 

 5. кадрова проблема – недостатній рівень кваліфікації 

менеджерів і спеціалістів та брак досвіду кадрового персоналу . 

Чітке визначення проблем функціонування вітчизняної 

банківської системи на сучасному етапі дає можливість 

окреслити основні напрями їх подолання та розвитку 

банківського сектору в середньостроковій перспективі. До таких 

напрямів, слід віднести:  

1) дальше підвищення рівня капіталізації банків і 

забезпечення їх надійними джерелами ресурсів, збалансованими 

за обсягами, ціною і термінами, з метою постійної підтримки 

достатнього рівня ліквідності та стабільного функціонування;  

2) розширення спектра, підвищення якості та 

конкурентоспроможності банківських послуг;  

3) забезпечення діяльності вітчизняних банків відповідно 

до міжнародних стандартів корпоративного управління; 

 4) розвиток систем ризик- менеджменту та 

вдосконалення управління ризиками;  

 5) підвищення рівня забезпечення захисту прав 

кредиторів і вкладників банків; 

 6) підвищити надійність та фінансову стійкість банків 

завдяки оптимізації податкового законодавства та розвитку 

іпотечного фондового ринку .  

У розпал воєнних дій на території України для нас як 

ніколи потрібна свідома солідарна діяльність банків України на 

валютному ринку. Тільки така спільна позиція дасть змогу 
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повернути валютний курс до стабілізаційного рівня. Як відомо 

банківський сектор дуже розгойдує інформаційна війна, яка в 

Україні щодня.  

За прогнозом аудиторської компанії Moody's прогноз 

розвитку 21 української банківської системи залишається 

негативним, не змінюючись з 2009 року. Відносно збільшення 

частки проблемних кредитів агентство Moody's звернуло увагу, 

що близько третини сукупного кредитного портфеля 

українських банків номіновано в іноземній валюті. При цьому 

значна частина валютних позичальників - компанії, що не мають 

валютних доходів.  

Враховуючи, що девальвація гривні з початку року 

значно погіршила можливості позичальників обслуговувати свої 

боргові зобов'язання, частка проблемних кредитів українських 

банків у поточному році може зрости до 55% валового 

кредитного портфеля з 35%.  

Висновок. Підводячи підсумок, можна стверджувати, що 

Україні протягом наступних 5 років прийдеться проводити 

жорстку економічну політику, задля підвищення надійності, 

платоспроможності та ліквідності банків, а також для виходу 

країни на вищі рейтинги. Також згідно постанови НБУ №464 

перед банками України поставлена умова привести свій 

статутний капітал в розмір 500 млн гривень до 11 липня 2024 

року. Це буде ще одне випробування на міцність банківської 

системи, одним із важелів контролю за діяльністю банків та 

методом збільшення довіри населення до банківської системи. 
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РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 

ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Сподарик Оксана 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Прокопишин О.С. 

 
Анотація. Досліджено сутність обліково-аналітичної інформації 

та її роль у прийнятті управлінських рішень. Обґрунтовано ефективність 

використання обліково-аналітичної інформації у процесі  управління. 

Ключові слова: інформація, обліково-аналітична інформація, облік, 

аналіз, управління, управлінські рішення. 

Постановка проблеми. У період поглиблення ринкових 

відносин та глобалізаційних процесів розширюється коло 

проблем, що покликані вирішувати бухгалтерський облік та 

економічний аналіз. Впровадження інноваційних технологій та 

поява нових організаційних форм виробництва зумовлюють 

ускладнення управління господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємств, тому виникає нагальна потреба удосконалення 

системи інформаційного забезпечення, яке дасть змогу 

підвищити якість облікової та аналітичної інформації, її 

обробки та зберігання, що є необхідною умовою для 

ефективного управління підприємством. Тому, на наш погляд, 

основним джерелом інформаційного забезпечення у 

функціонуванні підприємства є обліково-аналітична інформація. 

Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік 

фіксує і накопичує синтетичну (узагальнюючу) та аналітичну 

(деталізовану) бухгалтерську облікову інформацію про 

http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/
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діяльність господарюючого суб’єкта за певний період. Вона 

містить відомості про активи організації, про стан майна, 

джерела його утворення, про зобов’язання, відносини з 

контрагентами, про формування фінансових результатів, про 

прибуток та його використання тощо. 

Вивчення обліково-аналітичної інформації, що 

функціонує в сфері матеріального виробництва на перспективу, 

дозволяє виділити інформацію в масштабах ієрархічної 

структури підприємства, а з допомогою елементів її 

виробничого процесу – встановити її зміст.  

Обліково-аналітична інформація являє собою сукупність 

даних бухгалтерського обліку, які розкривають господарську 

діяльність суб’єктів господарювання та використовується для 

прийняття рішень в процесі управління. У системі прийняття 

управлінських рішень вона є основою для вирішення 

відповідних управлінських завдань. Вирішення таких завдань є 

результатом обліку й аналізу на підприємстві. З метою 

ефективного використання обліково-аналітичну інформацію 

можна класифікувати за різними ознаками: за видами, 

повнотою, стабільністю, достовірністю, своєчасністю, способом 

передачі. Важливим класифікатором обліково-аналітичної 

інформації є її групування за формою і змістом, структурою і 

призначенням, властивостями та значенням окремих її видів. 

Форма і призначення облікової інформації визначається місцем 

її в системі менеджменту, рівнем повноти і зрозумілості, 

джерелами виникнення і використання.  

Облікова інформація залежить від виду обліку, його 

форми, джерел та методів формування змінної і умовно-

постійної інформації, алгоритму машинної їх обробки, 

аналітична – від виду аналізу, його цілей та завдань. При цьому, 

обидва види інформації підлягають тривалому нагромадженню і 

зберіганню: облікова – у вигляді форм фінансової звітності, 

первинних документів бухгалтерського обліку; аналітична – 
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відповідно до планів і програм аналітичної роботи на 

підприємстві. В системі бухгалтерського обліку тривале 

зберігання інформації означає виконання ретроспективної 

функції. При цьому, облікові дані відображають реальний стан 

виробничо-господарської діяльності підприємства, аналітичні – 

результати діяльності, відхилення від встановлених норм та 

пошук резервів підвищення її ефективності. 

Процес управління передбачає прийняття управлінського 

рішення суб’єктом управління. В свою чергу, управлінський 

процес неможливий без взаємодії суб’єкта управління з 

об’єктом управління з приводу обміну між ними 

інформаційними потоками. Якісний рівень таких 

взаємовідносин відображається у вигляді результатів отриманих 

на основі прийняття управлінських рішень. Систематизація 

облікової й аналітичної інформації відповідним чином 

забезпечує ефективність результату від прийнятого 

управлінського рішення. 

Висновки і пропозиції. Отже, обліково-аналітична 

інформація як складова 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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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА ТА ТЕОРІЯ 
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            Анотація. Розкрито сутність та складові інституційного 

середовища. Визначені чинники його впливу на процеси розвитку теорії 

бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, інституційне середовище, 

інституціоналізм, інституціалізація обліку.  

Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції 

глобалізації економіки, що проявляються у створенні єдиного 

світового фінансово-інформаційного простору, зумовлюють 

кардинальні зміни як у самій економіці, так і у системі 

бухгалтерського обліку. І та, й інша створюють інформаційні 

ресурси, необхідні для реалізації економічної політики. У цьому 

аспекті система обліку в Україні потребує адаптації до 

сучасного стану та розвитку економіки і суспільства. В процесі 

еволюції та модернізації облікової системи необхідно дослідити 

інституційну теорію економіки та оцінити її вплив на зміну 

теоретичних основ обліку. 

Виклад основного матеріалу. Наявність класичної 

проблеми інституційної дихотомії проявляється в існуванні двох 

типів правил (формальних та неформальних), які 

використовуються для регулювання процесу функціонування 

інституту бухгалтерського обліку, є однією із найважливіших 

характеристик інституційного середовища бухгалтерського 

обліку в Україні. Так, із прийняттям на початку 2000 р. Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

http://eztuir.ztu.edu.ua/5880/1/83.pdf
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Україні» відбулось встановлення формальних правил. Однак, 

неформальні правила ще тривалий час залишатимуться в 

«головах радянських бухгалтерів». Прикладом таких 

неформальних правил є віра бухгалтерів в можливість існування 

повної, правдивої та неупередженої облікової інформації, яка 

відображається у фінансовій звітності [1, c. 65-66]. 

Інституційне середовище представлено різними 

чинниками, які у процесі розвитку економіки постійно 

змінюються, а під їх впливом зазнає змін і облікова система. 

Інституціоналізація обліку розглядається як процес 

гармонізованих концептуальних, правових, організаційних, 

технологічних та інших системних перетворень в обліковій 

системі, перехід до перспективної системи.  

Облікову систему в інституційному середовищі можна 

розглядати як економічний інститут, що пройшов значний 

еволюційний шлях розвитку і представляє систему теоретико-

методологічної концепції та практичних інструментів 

формування інформації про господарську діяльність суб’єкта 

для потреб користувачів [5].  

Основне, що генерує бухгалтерський облік – є 

інформація, яка базується на силі інтелекту. Ефективність 

сучасної економіки і, зокрема, прогрес матеріального 

виробництва залежать більшою мірою від еволюції людей, що 

складають суспільство, ніж від закономірностей власне 

економічного розвитку. Змінюється структура ресурсного 

забезпечення – зменшується роль уречевленості багатства та 

зростає роль символів, до яких можна віднести паперові гроші 

та цінні папери [3]. 

Т. Склярук, досліджуючи вплив інституційного 

середовища на формування трансакційних витрат виокремлює 

такі чинники інституційного середовища: неефективна 

податкова політика, відсутність належного нормативно-

правового забезпечення, адміністративні бар’єри, недостатня 
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державна підтримка, недосконалість механізму фінансування та 

кредитування [4]. 

Основна мета обліку за інституційного підходу – це 

задоволення запитів інституцій та окремих зовнішніх та 

внутрішніх користувачів цільової інформації. Відтепер саме 

вони формують і інститути, і нові завдання обліку: законодавчо-

регуляторні, методологічні, методичні та з формування професії 

[2, с. 261]. 

На сучасному етапі в економічній науці відсутня 

загальноприйнята теорія інституційних змін, тобто відсутні 

загальні правила протікання таких змін в економіці та в 

бухгалтерському обліку загалом. Це зумовлює необхідність 

обгрунтування всіх можливих варіантів таких змін. 

На нашу думку, можна виділити наступні варіанти 

трансформації інституту бухгалтерського обліку, які можуть 

виникати на практиці (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Трансформація інституту бухгалтерського обліку у 

взаємозв’язку з інституційним середовищем 
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Варіант 1 є ідеальним варіантом оформлення 

бухгалтерського обліку, оскільки він передбачає трансформацію 

формальних та неформальних правил функціонування 

бухгалтерського обліку відповідно до змін його інституційного 

середовища.  

Варіант 2 передбачає реакцію національних регуляторів 

облікової системи на зміни в інституційному середовищі 

шляхом впровадження нових стандартів, інструкцій ведення 

обліку, або внесення змін в них. 

Варіант 3 передбачає зміну неформальних правил 

відповідно до змін в бухгалтерському інституційному 

середовищі. Така ситуація може виникнути у випадку, коли 

національні регулятори облікової системи ігнорують вплив 

інституційних змін.  

Варіант 4 може виникнути від час проведення 

неадекватної трансформації інституту бухгалтерського обліку 

відповідно до рівня розвитку інституційного середовища. Тобто, 

коли процес трансформації не враховує існуюче інституційне 

середовище.  

В теорії обліку з точки зору інституційного підходу 

виникли такі нові об’єкти обліку як інтелектуальний, венчурний, 

людський капітал, трансакційні витрати тощо, які не знаходять 

свого відображення в системі бухгалтерського обліку, тому 

необхідні методики для їх реєстрації на рахунках 

бухгалтерського обліку та у звітності. За таких умов основною 

метою обліку стає задоволення запитів інституцій і окремих 

користувачів цільової інформації. Відтепер саме вони формують 

і «правила гри» і нові завдання обліку, які чітко окреслені В. 

Жуком: законодавчо-регуляторні, методологічні, методичні та з 

формування професії [2, с. 261]. Виконання цих завдань змінює 

інші елементи концептуальних основ обліку: регламенти, 

звітність і принципи обліку.  
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Висновки і пропозиції.  Вивчення інституційного 

середовища та його вплив на ефективність ведення 

бухгалтерського обліку дає змогу із достатньою точністю 

виявляти вплив окремого фактора навколишнього середовища 

на облікову систему, характерною особливістю якої стала зміна 

її концептуальних основ: мети і завдань, предмету і об’єктів, 

принципів і регламентів тощо.  

Теоретично можуть існувати  чотири різні варіанти 

трансформації інституту бухгалтерського обліку у взаємозв’язку 

з його інституційним середовищем, що випливає через 

існування проблеми інституційної дихотомії в бухгалтерському 

обліку.  
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БУХГАЛТЕР І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 

ТоченюкМарія 

Горохівський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник: Янчук І. М. 

 
Анотація. У статті розглянуто проблеми бухгалтера  сучасності 

та професіональний рівень бухгалтера,  що визначається за відповідними 

критеріями. 

Ключові слова: бухгалтер, професія,  спеціаліст, ринок праці, 

професіональний рівень бухгалтера. 

Постановка проблеми. Завжди є актуальним в будь-якій 

сфері діяльності питання професіоналізму. В умовах ринку 

професіоналізм в роботі є головним критерієм, що визначає 

корисність кожного працівника, його цінність для підприємства.  

Виклад основного матеріалу: 

Бухгалтерія – це мистецтво, професія, 

що потребує таланту і терпіння. 

Особливий дар бачити за цифрами 

складний світ економіки у її 

взаємозв’язках і гармонії. 

Професія бухгалтера  є однією з найбільш давніх, можна 

стверджувати, що облік виник 5-6тис. років тому. Вона пройшла 

крізь століття та війни і я впевнена, що доки на землі будуть 

існувати економічні відносини, доти буде існувати потреба в 

такому спеціалісті, як бухгалтер.  

Бухгалтер професія досить престижна в Україні  та в 

інших державах світу. Слово «бухгалтер» походить з німецької 

мови і поєднує два слова: «das Buch» (книга) і  «halten» 

(тримати) . 

В загальноосвітніх школах вводиться курс економіки, 

організовувались публічні лекції та читання з питань 

рахівництва, проводились диспути на конференціях бухгалтерів. 

З часом почали з'являтися нові докладні праці з бухгалтерії, все 

частіше на користь обліку почали виступати діячі науки, 
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закипіла робота, і бухгалтерія почала перетворюватись з 

мистецтва на науку яка набувала все більшого значення в 

економічному житті.  

В  будь-якій країні з перехідною економікою необхідно в 

короткі строки забезпечити наявність бухгалтерів, які зможуть 

забезпечувати ринкову економіку, бухгалтерів, здатних 

приймати вагомі рішення на підставі глибокого розуміння 

основних економічних принципів. Тому на даний час в багатьох 

навчальних закладах навчають спорідненим професіям з 

економічним нахилом, а саме аудитори, фінансисти, банківські 

працівники, економісти, менеджери, конторські службовці, 

офісні працівники, що стало основною причиною  до 

переповнення ринку пропозиції  даної спеціальності. 

З підвищенням значення бухгалтера в ринковій економіці  

на перший план висувається питання його підготовки. В 

більшості країн світу значення бухгалтерського обліку є 

невід’ємною  частиною кваліфікації   кожного економіста. 

 Бухгалтерська професія - професія чесних людей. 

Неоціненний внесок саме в таку її інтерпретацію вніс 

основоположник бухгалтерської науки Лука Пачолі. Моральна 

чистота і бездоганна чесність проникли через усе його вчення 

про рахунки і записи.  

Бухгалтер - спеціаліст на сучасному етапі. З року в рік у 

нашій країні ринок праці поповнюють десятки тисяч молодих 

спеціалістів-бухгалтерів. А чи користується попитом бухгалтер 

на ринку праці, чи в кожного спеціаліста буде можливість 

працевлаштування? Чи довговічна професія бухгалтера? 

Кожний з майбутніх спеціалістів ставить подібні питання. 

 За соціологічним  дослідженням наших випускників - 

40% навчаються на денній формі, 52% заочній формі, 32%  з них 

працюють за спеціальністю. 

Ринок праці завжди є актуальним в будь-якій сфері 

діяльності питання професіоналізму. В умовах ринку 
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професіоналізм в роботі є головним критерієм, що визначає 

корисність кожного працівника, його цінність для підприємства. 

Критерії професійного рівня бухгалтера могли б бути закріплені 

у спеціальному положенні "Про професійний рівень 

бухгалтера", затвердженому Мінфіном України.  

Однак, справжній престиж професії визначається не 

формальними правами, а об’єктивними потребами суспільства. 

В умовах ринкових відносин, заснованих на послідовному 

застосуванні економічних методів управління, підвищуються 

вимоги до інформаційного забезпечення і підсилюються 

управлінські аспекти обліку. Бухгалтер сьогодні повинен 

володіти не  тільки новими методами роботи, але й новими 

уявленнями  про ту систему управління, в рамках якої вони 

повинні застосовуватися . 

Головною рисою бухгалтера сьогодення є можливість 

забезпечити максимальну достовірність бухгалтерського обліку. 

Бухгалтер повинен вміти швидко пристосовуватися до швидких 

змін в економічному житті країни, нормативних документів, 

якими повинен керуватися бухгалтер,  відносини, що виникають 

із світовим співтовариством, вільно володіти іноземною мовою 

та мати знання  юриспруденції. 

Професіональний рівень бухгалтера визначається за 

такими критеріями: отримана освіта, стаж роботи за 

спеціальністю, професійні знання, здатність до аналітичної 

роботи, сприйняття нових знань, вміння працювати з 

комп'ютером, знання іноземних мов та бути одночасно юристом.  

Такий спеціаліст ніколи не залишиться безробітним.  

«Майбутнє належить інженерам і бухгалтерам» 

(франц. вчені  А. Гільбо   Е.Леоте, 1862р. ) 
Висновок. В  будь-якій країні з перехідною економікою 

необхідно в короткі строки забезпечити наявність бухгалтерів, 

які зможуть забезпечувати ринкову економіку, бухгалтерів, 

здатних приймати вагомі рішення на підставі глибокого 
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розуміння основних економічних принципів. Тому на даний час 

в багатьох навчальних закладах навчають спорідненим 

професіям з економічним нахилом, а саме аудитори, фінансисти, 

банківські працівники, економісти, менеджери, конторські 

службовці, офісні працівники. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 
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Анотація. У статті розглянуто особливості експертного 

дослідження нарахування і сплати податків і зборів,  а також методика 

проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із 

ухилянням від сплати податків. 

Ключові слова: експертне дослідження, судово– бухгалтерська 

експертиза, податки і збори, експерт-бухгалтер. 

Постановка проблеми. Суть податків, мета і функції їх 

визначаються економічним і політичним ладом суспільства та 

окремих осіб.  

Держава мусить мати бюджет із стабільними джерелами 

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

За своєю економічною суттю податки є фінансовими 

відносинами між державою та платниками податків з метою 
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створення загальнодержавного централізованого фонду коштів, 

необхідних для виконання державою її функцій. 

Податки передбачають наявність встановленого 

законодавчим шляхом об'єкту оподаткування. Вони не мають ні 

елементів конкретного еквівалентного обміну, які має плата, ні 

повного або часткового конкретного цільового призначення, яке 

мають відрахування. Хоча треба зазначити, що частково ці 

елементи в податках також присутні. 

Основи та принципи формування системи оподаткування 

в Україні, перелік загальнодержавних та місцевих податків і 

зборів, а також права та обов'язки платників податків 

визначаються Податковим кодексом України [5]. 

Слід зазначити, що найбільшу питому вагу серед 

правопорушень у сфері економіки припадає на порушення 

податкового законодавства. А тому дослідження цієї теми є 

особливо актуальним на даний час. 

Виклад основного матеріалу. Основним завданням 

чинного законодавства в Україні є захист законних інтересів 

держави, підприємців і споживачів у господарській сфері.  

На платників податків покладається відповідальність за 

правильність обчислення, своєчасність сплати податків і 

дотримання законодавства про оподаткування. 

До ознак ухилень від сплати податків відносять:  

-      приховування виручки; 

-      формальне збільшення чисельності працівників; 

-      незаконне створення нових організацій; 

-      ведення діяльності без реєстрації суб’єкта; 

-    не підтверджене підвищення витрат у господарській 

діяльності; 

-      зловживання в особистих інтересах. 

Ухилення від сплати податків кваліфікується як злочин, 

за який передбачено кримінальну відповідальність згідно зі 

статтею 212 Кримінального кодексу України. Ця стаття містить 
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чотири пункти з примітками і дослівно звучить так: «Ухилення 

від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» [3]. 

Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів, які входять до системи оподаткування, 

введених у визначеному законом порядку, вчинене службовою 

особою підприємства, установи, організації, незалежно від 

форми власності або особою, що займається підприємницькою 

діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою 

особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели 

до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних 

цільових фондів коштів у значних розмірах, карається штрафом 

від трьохсот до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

При проведенні судово-бухгалтерської експертизи 

податкових правопорушень експерт-бухгалтер кожного разу 

повинен самостійно визначати перелік процедур залежно від 

отриманого завдання, за допомогою яких роботу буде виконано 

на високому професійному рівні. 

Основними завданнями, що вирішуються в процесі 

судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних з 

ухиляннями від сплати податків, є [1]: 

• установлення фактів порушення податкового 

законодавства, які призвели до заниження або ухиляння від 

сплати податків у цілому, зборів та інших платежів у бюджет; 

• підтвердження розміру матеріального збитку, 

встановленого матеріалами документальної перевірки; 

• установлення обставин, які сприяли ухилянню від 

сплати податків; 

• підтвердження клопотання посадових осіб, діяльність 

яких було піддано розслідуванню з питань повноти і 

правильності нарахування та сплати податків до бюджету; 
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• установлення осіб, які несуть відповідальність за 

повноту і правильність нарахування і сплати податків до 

бюджету та які допустили вказані правопорушення. 

Характерною особливістю правопорушень, пов’язаних з 

ухилянням від сплати податків, є те, що вони всі 

віддзеркалюються в первинних документах, облікових регістрах 

і звітних формах, які нерідко складені з порушенням вимог 

щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та звітності. 

Дані цих документів є підґрунтям для висновку 

бухгалтера-експерта у справі. До таких документів відносять: 

• установчі документи підприємства (статут, установчий 

договір, свідоцтво про реєстрацію як платника податків і 

зборів); 

• документи з обліку касових і розрахункових документів 

(прибуткові й видаткові касові ордери, касові звіти, книги обліку 

розрахункових операцій, платіжні доручення, виписки банку, 

картки зі зразками підписів осіб, які мають право 

розпоряджатись грошовими коштами підприємства); 

• документи з обліку матеріальних цінностей (товарно-

транспортні накладні, рахунки фактури, картки складського 

обліку тощо); 

• накази, розпорядження, протоколи загальних зборів, 

службове листування; 

• бухгалтерські регістри та фінансова звітність; 

• документи і регістри податкового обліку (податкові 

накладні, книги обліку придбання і продажу товарів); 

• податкові декларації та додатки до них. 

Якщо експерт-бухгалтер виявив, що ухиляння від сплати 

податків відбулося через унесення у відповідні документи 

поправок, змін чи доповнень, а також способи виправлень, 

підчисткою і підробкою підписів, унесенням нового тексту в 

заповнений документ, то він має право направити слідчому 
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клопотання про призначення техніко- криміналістичної 

експертизи документів. 

Отже, експертне дослідження у справах, пов’язаних з 

ухиляннями від сплати податків, потребує значного терміну 

проведення та суттєвих витрат грошових коштів. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, серед економічних 

злочинів особливе місце належить злочинам у сфері 

оподаткування.  

Відповідно до сучасних вимог Податкового кодексу 

України, відбулися зміни і в методиці експертного дослідження 

нарахування та сплати податків і зборів. Оскільки, сутність, 

ставки податків та їх бази дещо змінились і бухгалтеру-експерту 

необхідно знати всі нюанси, щоб провести перевірку згідно 

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

 
Анотація. У статті розглянуто аудиторську перевірку розрахунків 

з оплати праці, їх сутність, завдання, джерела інформації. Запропоновано 

шляхи вдосконалення аудиту досліджуваної ділянки. 

Ключові слова: аудит, розрахунки з оплати праці, оплата праці. 

Постановка проблеми. В умовах подальшого розвитку 

економічних відносин, вступу України до Світової організації 

торгівлі та, у перспективі, до Європейського Союзу 

надзвичайної актуальності набуває рівень оплати праці.  

Аудит розрахунків з оплати праці є однією 

найважливіших і складних ділянок аудиторської роботи, 

оскільки безпосередньо зачіпає економічні інтереси усіх без 

винятку працівників підприємства. Це пов’язано з тим, що облік 

праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і 

сконцентрованості, оскільки пов’язаний з обробленням великої 

кількості первинної інформації, має багато однотипних 

операцій, здійснення яких потребує багато часу. 

Виклад основного матеріалу.  Матеріальну основу 

суспільства становить праця, як доцільна діяльність людини, в 

процесі якої вона видозмінюється і пристосовує предмети 

природи для створення благ.  

Ткаченко Н.А. вважає, що оплата праці - один з 

найважливіших показників соціального, економічного та 

демографічного стану країни [3]. Саме тому відповідно до 

Закону України від 16.07.1999 року «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» [1] всі юридичні особи, 

незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, 

зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову 

звітність. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 299 

 

 Звітності з оплати праці відіграє важливу роль, адже її 

показники входять до складу форм фінансової, податкової та 

статистичної звітності. Аналіз усіх форм звітності дає уявлення 

про склад фонду оплати праці працівників підприємства, фонд 

основної і додаткової заробітної плати, виплату заробітної плати 

працівникам, суму заборгованості із неї, витрати на оплату 

праці, поточні зобов`язання за рахунками з оплати праці. На 

основі цього приймаються оптимальні управлінські рішення для 

поліпшення роботи усього підприємства, підвищення 

продуктивності праці та ефективності роботи 

сільськогосподарських підприємств, галузі й економіки в цілому 

 3, с. 90.   

Мета аудиту розрахунків з оплати праці - встановити 

дотримання підприємством чинного законодавства з оплати 

праці та правильність відображення господарських операцій в 

обліку [2, c. 78]; отримання достатніх доказів упевненості в 

ефективності їх використання, достовірності відображення та 

розкриття інформації відповідно до діючих принципів та 

тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності та 

оцінка здатності підприємства забезпечувати відтворювальну, 

стимулюючу, регулюючу та соціальну функції заробітної плати 

для забезпечення подальшої безперервної діяльності 

підприємства [4, c. 118]. 

Основними завданнями аудиту розрахунків з оплати 

праці є: 

- контроль за дотриманням чинного законодавства щодо 

розрахунків з оплати праці; 

- встановлення правильності укладання трудових угод; 

- перевірка правильності здійснення нормування праці та 

її оплати; 

- перевірка ефективності системи внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці; 
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- перевірка виплат заробітної плати за трудовими угодами 

на достовірність відображення в їх обліку; 

- перевірка правильності розрахунку розмірів основної і 

додаткової оплати праці та премій; 

- визначення дотримання встановленого порядку 

віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції; 

- з'ясування законності та повноти утримань із заробітної 

плати та інших виплат працівникам; 

- перевірка правильності визначення розміру сукупного 

доходу, що підлягає оподаткуванню, а також повноти й 

правильності проведених по закінченні року перерахунків 

податку з доходів фізичних осіб, відповідних нарахувань чи 

утримань; 

- перевірка дотримання порядку депонування заробітної 

плати та своєчасності перерахування депонованих сум після 

закінчення строку позовної давності; 

- встановлення правильності створення резерву оплати 

відпусток; 

- перевірка достовірності показників звітності 

підприємства в частині відображення показників оплати праці. 

В умовах ринкового реформування економіки України 

досить часто змінюється нормативно-правова база з питань 

трудових ресурсів і їх оплати праці, тому аудитор повинен 

постійно слідкувати за цими змінами і враховувати їх у ході 

аудиторської перевірки.  

Облікова інформація є джерелом для контролю операцій 

щодо оплати праці, а нормативно-законодавчу інформацію 

аудитор використовує для того, щоб обґрунтувати законність 

операцій, пов’язаних з нарахуванням, документальним 

забезпеченням і обліком цих операцій, а тому пропонуємо певну 

послідовність перевірки цієї інформації, що наведена на рис. 1. 
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Рис.1. Послідовність аудиту розрахунків з оплати праці 
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Визначення підходів до удосконалення організації та 

методики аудиту розрахунків з оплати праці згідно з останніми 

змінами у трудовому законодавстві, а також посилення значення 

оплати праці пов’язане з чітким окресленням предметної області 

аудиту розрахунків з робітниками, яка складається із фінансової 

та статистичної інформації про виплати робітникам та 

пов’язаними з ними нарахуваннями, утриманнями та 

розрахунками; системним внутрішнім контролем, обліком 

особистого складу, оперативним та бухгалтерським обліком 

розрахунків з оплати праці, системою трудових відносин на 

підприємстві. 

Висновки і пропозиції. Аудит розрахунків з оплати 

праці потребують від аудитора перевірки багато об’ємної 

інформації. Тому в першу чергу аудит повинен бути 

організований і деталізований; від аудиторів потрібна 

компетентність у сфері юриспруденції, статистики, фінансового 

та бухгалтерського обліку, інформаційних систем і технологій в 

обліку та інших сферах економічної діяльності. Вирішення цих 

питань сприятиме підвищенню рівня перевірки аудитора, 

покращить якість аудиторських послуг та, що найважніше, 

забезпечить справедливе відображення розрахунків з оплати 

праці.  
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Анотація. У статті розглянуто особливості управлінського обліку в 
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Постановка проблеми. Згідно Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

управлінський облік ототожнюють з внутрішньогосподарським 

та подають як систему обробки та підготовки інформації для 

внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. 

Відповідно управлінський облік ведеться за рішенням 

підприємства, є його комерційною таємницею та забезпечує 

підготовку інформації для прийняття управлінських рішень 

всередині підприємства [1].  
Серед науковців, які приділяли чималу увагу питанням 

управлінського обліку в бюджетних установах є: П. Атамас, 

І. Бланк, Ф. Бутинець, Р. Джога, Г. Кірейцев, В. Ковальов, 

Н. Малюга, Л. Нападовська, О. Петрук, В. Сопко, П. Сук та ін.  

Виклад основного матеріалу. Бюджетна установа – 

орган, установа чи організація, визначена Конституцією 

України, а також установа чи організація, створена у 

встановленому порядку органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого 

самоврядування, яка повністю утримується за рахунок 

відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. До 

таких організацій відносяться установи охорони здоров’я, 

культури і мистецтв, фізичної культури і спорту, навчальні 

заклади, а також інші установи, створені органами державної 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 304 

 

влади і фінансовані за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджетів [2]. 

За допомогою управлінського обліку здійснюється 

безпосередній контроль за процесом виконання бюджету, 

ефективним і економним використанням бюджетних коштів. 

Бюджетні установи є первісною ланкою бюджетної 

системи країни і беруть участь у виконанні дохідної та 

видаткової частини бюджету відповідно до утвердженого 

кошторису. Кошторис – це основний планово-фінансовий 

документ, який визначає обсяги і напрями витрачання коштів. 

Формування такої інформаційної системи можливе на 

основі організації й розвитку управлінського обліку, 

покликаного забезпечувати необхідною об’єктивною та 

оперативною інформацією всі рівні управління бюджетною 

установою. 

Роль і значення управлінського обліку в діяльності 

установи, спрямованій на підвищення якості обліку, необхідної 

для подальшого розвитку підприємства, з одного боку, і брак 

теоретичних, методологічних та практичних розробок з питань 

організації управлінського обліку в бюджетній установі – з 

іншого, підтверджують актуальність теми дослідження, 

визначили її мету і завдання.  

Система управління в бюджетних установах згідно з 

новою парадигмою управління передбачає формування 

відповідної інформаційної системи, з використанням даних якої 

управлінські рішення будуть обґрунтовані, а їх основне 

спрямування – підвищення якості обліку. Таку інформацію 

можна отримати в процесі функціонування управлінського 

обліку як складової системи управління. 

За такого підходу управлінський облік – це частина 

інформаційної системи, функціонування якої забезпечує 

формування релевантної інформації, придатної для 

використання на всіх рівнях управління, відповідно до 
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повноважень керівників цих рівнів, спрямованих на підвищення 

якості обліку. 

Блокова структура управлінського обліку включає як 

системний, так і проблемний блок, у якому окремо виділено 

частину з формування інформації для управління якістю 

облікової інформації як пріоритетне завдання управлінського 

обліку. На відміну від системного обліку, який базується на 

використанні традиційних бухгалтерських прийомів і методів, 

проблемний блок потребує спеціального інформаційно-

аналітичного забезпечення. 

При цьому проблеми ведення бухгалтерського обліку 

неоднорідні, оскільки визначаються конкретним видом 

діяльності: охорона здоров’я та народна освіта, культура, 

соціальний захист населення. 

Висновки.Таким чином, управлінський облік у 

бюджетній організації є одним із важливих галузевих обліків в 

Україні. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність електронних грошей як 

об’єкта бухгалтерського обліку, різні погляди на їх визначення. Встановлено 
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специфічні властивості електронних грошей та окреслено їх влив на 

бухгалтерський облік грошових коштів суб’єкта господарювання. 

Ключові слова: електронні гроші, облік, електронний платіжний 

засіб, емітент, платіжна система. 

Постановка проблеми.  Електронні гроші є відносно 

новим поняттям для української економіки. Незважаючи на це, 

динаміка показників роботи систем електронних грошей як у 

Європі, так і в Україні є позитивною. З огляду на це 

актуальними є дослідження, спрямовані на встановлення 

методики відображення електронних грошей у бухгалтерському 

обліку через розкриття їх економічної сутності. 

Виклад основного матеріалу. Вже кілька років в Україні 

діє система оплати електронними грошима на програмній основі 

і за допомогою карток. До появи такого платіжного засобу 

спонукали: розвиток інформатизації суспільства, стрімке 

збільшення електронної комерції в загальному торгівельному 

обороті, а також скорочення затрат часу на проведення 

розрахунків за допомогою такого платіжного засобу, як 

електронні гроші.  

Електронні гроші - зручний розрахунковий засіб, за 

допомогою якого можна придбавати товари, оплачувати 

послуги, отримувати оплату за виконану роботу, не відходячи 

від комп’ютера. Такі операції стали реальними завдяки появі 

електронних платіжних систем. Початок цьому було покладено 

трохи більше 10 років тому, коли й виникло саме поняття 

«електронні гроші». Їхнім «батьком» став Девід Чаум (David 

Chaum), професор Каліфорнійського університету, який у 

рамках системи DigiCash вперше почав випуск електронної 

готівки. Відтоді у світі з’явилися багато десятків електронних 

платіжних систем (точнішу кількість важко контролювати).   

 В Україні емісію електронних грошей, їх обслуговування 

здійснюють виключно банки і тільки в гривні. НБУ зазначає, що 

законодавством розмежовано поняття «електронний платіжний 

засіб» та «електронні гроші». Так, ст. 1 Закону України «Про 
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платіжні системи та переказ коштів» [1] встановлено, що 

«електронним платіжним засобом» є платіжний інструмент, що 

надає його держателю можливість за допомогою платіжного 

пристрою отримати інформацію про належні держателю засоби 

та ініціювати їх переклад. Платіжний інструмент є засобом 

певної форми на паперовому, електронному або іншому носії 

інформації, що використовується для ініціювання переказів. До 

платіжних інструментів відносяться документи на переказ і 

електронні платіжні засоби. Електронні гроші - це одиниці 

вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка 

їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що 

виконується в готівковій або безготівковій формі [1]. Електронні 

гроші випускаються банком для певного кола суб'єктів 

(користувачів, торговців, агентів), які погодилися на договірній 

основі використовувати електронні гроші в розрахунках. 

Електронні гроші не можуть бути прирівняні до статусу 

грошової одиниці України, оскільки вони випускаються банками 

і мають обмеження в поширенні і здійснення операцій по них 

серед обмеженого кола осіб. Електронні платіжні системи в 

Україні проходять бурхливий процес зростання. Їх нині 

налічується близько десятка, але найактивніші - «Web-Money 

Transfer» та «Інтернет.Гроші» (на технології Pay Cash). 

Електронні гроші системи «Web-Money Transfer» приймають 

300 інтернет-магазинів, а розрахунки у системі 

«Інтернет.Гроші» виконують понад 90 інтернет-магазинів.  

Електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються 

на електронному пристрої, приймаються, як засіб платежу 

іншими, ніж емітенти, особами та є грошовими зобов’язаннями 

емітента. Носіями електронних грошей можуть бути картки або 

файли у пам’яті комп’ютера, що є лише формою закріплення 

інформації про гроші. Після здійснення розрахунків банк 

повинен погасити випущені ним електронні гроші на вимогу 
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пред’явника. Таким чином, електронні гроші – це віртуальний 

характер використання грошових коштів, а не новий вид 

грошей.  

Для українських бухгалтерів електронні гроші – це 

відносно новий платіжний засіб. Значну роль у розповсюдженні 

розрахунків електронними грошима відіграє швидкий розвиток 

електронної комерції, яка є результатом впровадження ІТ 

технологій в усі сфери діяльності людства. За даними 

дослідження «Електронні гроші в Україні» Інституту 

економічних досліджень та політичних консультацій, щорічний 

оборот електронних грошей в Україні оцінюється близько 2 

млрд. грн. [1].  

Згідно останніх змін до Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій та Інструкції про його застосування 

[5], введено новий субрахунок – 335 «Електронні гроші, 

номіновані в національній валюті» (зі змінами від 27.06.2013 р.), 

на якому відображаються операції з електронними грошима, які 

здійснюються комерційними агентами та користувачами, 

відповідно до нормативно-правових актів НБУ та правил 

використання електронних грошей. З метою бухгалтерського 

обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені 

картки одноцільового використання: дисконтні картки 

торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в 

транспорті, які приймаються як засіб платежу виключно їх 

емітентами.  

Таким чином, з точки зору бухгалтерського  обліку 

субрахунок 335 використовується для відображення інформації 

про електронні гроші як такі, що записані, тобто зберігаються на 

електронному платіжному засобі та використовуються 

суб’єктом господарювання в обмін на безготівкові кошти та 

лише для розрахунків з торговцями за товари в електронному 
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вигляді, придбані на виробничі (господарські) потреби, що 

виражені в гривнях. 

Висновки і пропозиції. Отже, результати дослідження 

показали, що електронні гроші є новим об’єктом 

бухгалтерського обліку, який має певні специфічні особливості, 

а тому такий об’єкт обліку обов’язково повинен знайти своє 

відображення у наказі Про політику бухгалтерського обліку 

підприємства. З усього викладеного вище можна зробити 

висновок, що потрібне подальше вивчення як теоретичних, так і 

практичних аспектів цієї проблеми щодо відображення в обліку 

операцій з розрахунками електронними грошима, на рівні 

державних методологічних рад, які повинні чітко 

регламентувати застосування такого платіжного інструменту, як 

електронні гроші. На наш погляд, електронні гроші не можна 

розглядати як грошову одиницю, бо гроші має право випускати 

тільки держава.  

У подальшому необхідно застосовувати досвід розвинених 

країн у формуванні напрямів удосконалення обліку електронних 

грошей суб’єктами господарювання в Україні. 
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРА 

Харьо Мар’яна 

Стрийський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник:викладач обліково-економічних дисциплін,                 
І категорії Виваль Н. В. 

 
Анотація. У статті розглянемо сутність бухгалтерських послуг, 

розвиток, занятість сучасного бухгалтера. 

Ключові слова: бухгалтер, сучасний бухгалтер, бухгалтерський 

облік. 

Поставлена проблема. Проблемою кваліфікації 

сучасного бухгалтера займаються такі вітчизняні і закордонні 

вчені, як Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Соколов Я.В., Соколов 

В.Я., Сопко В.В., Чижевська Л.В. та деякі інші.    

Проте при вивченні поставленої проблеми, не приділено 

достатньо уваги адаптації бухгалтера до умов зовнішнього 

середовища, як необхідності неординарності та всебічного 

розвитку сучасних працівників сфери бухгалтерського обліку.   

Виклад основного матеріалу. Професія бухгалтера має 

великий спадок і є однією з найдавніших професій. Проте 

сьогодні ми можемо згадувати минуле лише як історію, оскільки 

зі стрімким плином часу вона набуває значних змін, а її 

представники постійно удосконалюються. 

Проблема, що досліджується, в загальному вигляді 

полягає в невідповідності рівня підготовки сучасних бухгалтерів 

вимогам інформаційного (постіндустріального) суспільства. 

 Розвинута і ефективно організована бухгалтерська 

справа є однією з невід'ємних елементів будь-якої економіки. 

Бухгалтери відіграють життєво важливу роль в наданні 

http://www.kyivpost.ua/opinion/op-ed/elektronni-groshi-ne-groshi-35984.html
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доказової і достовірної інформації, яка необхідна для прийняття 

управлінських рішень.     

         З підвищенням значення бухгалтера в інформаційному 

суспільстві на перший план ставиться питання його професійної 

підготовки. В більшості країн світу знання бухгалтерського 

обліку є необхідною частиною кваліфікації кожного економіста. 

          Крім того, в постіндустріальну епоху великого значення 

набуває соціальний фактор. Виробниче підприємство вже 

розглядається не тільки як виробник матеріальних благ, але й як 

елемент суспільства, що активно впливає на зовнішнє 

середовище. Система управління чітко розподіляється по рівнях 

(мікро- та макро-), причому кожна розв'язує свої специфічні 

завдання та потребує різної професійної підготовки. 

         Як наслідок набуває актуальності питання розробки 

теоретичних аспектів підготовки спеціалістів з бухгалтерського 

обліку, які б сприяли задоволенню потреб соціально 

орієнтованого суспільства. Сьогодні бухгалтер повинен 

забезпечувати ефективну роботу облікової служби, контроль за 

правильністю ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, 

організовувати облік відповідно до потреб внутрішніх і 

зовнішніх користувачів. 

         В умовах господарської самостійності підприємств 

значення бухгалтерської служби та облікової інформації 

помітно зросло. Крім того, бухгалтер, сьогодні, повинен бути не 

тільки економістом, але і юристом. Вся його діяльність 

регламентується тими або іншими нормативними документами, 

сукупність вимог яких дозволяє говорити про бухгалтерське 

право. 

         Теперішні умови дозволяють бухгалтеру творчо підійти до 

своєї роботи. Все це розширює діапазон його можливостей та 

одночасно підвищує відповідальність бухгалтера за виконані 

ним облікові процедури. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 312 

 

         Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням 

рахунків, але й здійснює широку діяльність, яка включає 

планування і прийняття управлінських рішень, контроль і 

привернення уваги керівництва до порушень, оцінку, аналіз 

діяльності та аудит. Крім того,  бухгалтер повинен задовольнити 

потреби користувачів облікової інформації, як зовнішніх, так і 

внутрішніх. 

         На сьогоднішній день, щоб отримати гідну роботу, 

спеціалісту з бухгалтерського обліку просто недостатньо мати 

відповідну вищу освіту та досід роботи. Сучасний бухгалтер має 

постійно змінювати, розширювати і удосконалювати нові види 

спеціалізацій бухгалтерської професії, підвищувати свій 

професійний рівень, відповідати іміджу ділової презентабельної  

людини, дотримуватися етичного та морального принципів, за 

вимогами часу підвищувати професійну кваліфікацію за 

сучасними стандартами Міжнародної федерації бухгалтерів.     

         Протягом багатьох десятиріч головним завданням 

бухгалтерського обліку було   забезпечення збереження 

власності (ще зовсім нещодавно казали - «соціалістичної 

власності»). Бухгалтер офіційно розглядався як державний 

контролер. Проте на даному етапі прослідковуються структурні 

зміни, що стосуються удосконалення безпосередньо функцій 

самого бухгалтера. 

          Ведення бізнесу в ринкових умовах висуває підвищені 

вимоги до якості інформації, яка повинна бути пристосована до 

запитів користувачів. Завдання бухгалтера або бухгалтерської 

служби полягає у формуванні якісної, достовірної і повної 

інформації про ведення господарської діяльності та її 

результати. Її правильне використання дозволить зробити 

оптимальними управлінські та фінансові рішення. 

         Міжнародні стандарти освіти (МСО) висувають нові 

вимоги до професії. Так, у Вступі до МСО зазначено: 

«Професійні бухгалтери» дедалі частіше повинні бути 
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технічними експортерами, які мають блискучі комунікативні 

навички і здатні відповідати вимогам щодо інформації та 

складання звітності, які висуває нова економіка, що ґрунтується 

на знаннях». 

Ринку бухгалтерських послуг притаманні такі ж 

проблеми, як і ринковому господарству країни в цілому. На 

сьогодні в багатьох країнах цей ринок є нерозвиненим та 

нестабільним. У розподілі попиту і пропозиції становище є 

стихійним та нерівномірним. В таких умовах фірмам досить 

важко знайти необхідні та кваліфіковані кадри, бухгалтерам не 

менш важко знайти роботу, яка б відповідала їх прагненням, як 

щодо оплати праці, так і щодо інших умов діяльності. 

Звичайно, хоча ринкова економіка, на відміну від 

планової, і позбавила головного бухгалтера його колишнього  

«ореолу» державного контролера, вона не перетворила його на 

простого найманого працівника. Традиційно саме головний 

бухгалтер несе юридичну і моральну відповідальність за 

законність та ефективність використання фінансових і 

матеріальних ресурсів підприємства, господарських операцій, 

що здійснюється. За ним зберігається правило другого підпису, 

яке закріплює контрольні функції бухгалтерії. 

Бухгалтерський облік - це не тільки потужний інструмент 

формування обґрунтованої інформації. В руках несумлінних 

людей він може служити засобом шахрайства, афер і 

фальсифікацій. У Кодексі етики професійних бухгалтерів 

повинні отримати відображення кращі традиції нашої професії, 

які складалися століттями, сформовані вітчизняною і 

міжнародною практикою, створені багатьма поколіннями 

бухгалтерів з часів Л. Пачолі і його попередників. 

На додаток, до набуття технічних бухгалтерських знань і 

навичок професійним бухгалтерам потрібні навички, які 

нададуть їм можливості у разі потреби виступати в ролі 

бізнесових радників, фінансових аналітиків, менеджерів, 
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фахівців, які можуть вести переговори та готовність займати 

тверду позицію - необхідні якості професійних бухгалтерів. 

Професійні цінності, етика, відносини є невід'ємними 

складовими професійного бухгалтера. 

Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових 

працівників. Сучасні умови господарювання висувають високі 

вимоги до рівня професійних знань і вмінь бухгалтера. Окрім 

вільного володіння навиками роботи на довіреній йому ділянці 

роботи, йому необхідно знати основи господарського, трудового 

та податкового законодавства, накази та розпорядження 

керівництва підприємства, положення з бухгалтерського обліку 

та інші нормативні матеріали, форми та методи бухгалтерського 

обліку на даному підприємстві, порядок документального 

оформлення і відображення на бухгалтерських рахунках 

господарських засобів і джерел їх формування, володіти 

прийомами аналізу фінансово-господарської діяльності, знати 

порядок здійснення контролю за використанням матеріальних і 

грошових ресурсів. Крім того, бухгалтер повинен володіти 

знаннями, з основ економіки й організації виробництва, праці та 

управління, автоматизації обробки економічної інформації, 

володіти навиками роботи на персональному комп'ютері й знати 

основи програмування, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту. 

На сьогодні відмінності між різновидами облікових 

професій поступово втрачають своє першочергове значення, 

професія стає все більше універсальною. Сучасний бухгалтер 

повинен володіти навиками не тільки облікової роботи, але й 

достатнім обсягом знань для того, щоб виконувати обов'язки 

ревізора, фінансового аналітика або аудитора. 

Вміння вести бухгалтерський облік в умовах конкретного 

підприємства та знання його техніки й технології особливо 

важливі для бухгалтера. 
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Бухгалтер будь-якої спеціалізації повинен завжди 

пам'ятати про свої обов'язки перед суспільством, розуміти 

значення своєї професії для суспільства. 

Ці аспекти є основними при визначенні рівня 

професійності бухгалтера. Також критеріями професійного рівня 

бухгалтера можуть бути: отримана освіта; стаж роботи за 

спеціальністю; професійні знання і готовність до сприйняття 

нових знань; здатність до аналітичної роботи; вміння працювати 

на комп'ютері та інші критерії. 

Незалежно від спеціалізації бухгалтерську професію як 

практичну діяльність з ведення обліку відрізняють деякі 

характерні особливості, серед яких важливу роль відіграє 

володіння певними інтелектуальними навиками, отриманими в 

результаті практичної роботи й навчання. 

Бухгалтер-професіонал має справу не лише з веденням 

бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у 

встановленні зв'язків між фінансовими результатами й тими 

подіями, які сприяли їх отриманню. Бухгалтер повинен 

використовувати свій досвід для надання допомоги власнику та 

керівнику підприємства у виборі оптимального управлінського 

рішення. 

Якщо бухгалтер не може надати результати в доступному 

для читача вигляді, то це означає, що він не справляється зі 

своїми обов'язками. Його завдання полягає не просто в тому, 

щоб показувати цифри, зрозумілі йому, а й в тому, щоб донести 

результати своєї роботи до інших. 

Дуже часто бухгалтер змушений роз'яснювати наведені 

цифри, писати пояснювальні записки, а іноді й доповіді. 

Сьогодні немає правил, як саме повинен діяти бухгалтер 

у кожній окремій ситуації Все залежить від знання ним 

законодавства, вміння його застосовувати до конкретної 

господарської операції, своєчасно й правильно оформлювати її 

документами, відображати в облікових регістрах. 
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Кваліфікований бухгалтер повинен знати принципи та 

способи прийняття господарських рішень в умовах ринкової 

економіки, правильно відображати їх у бухгалтерському обліку. 

Особливі вимоги висуваються до головного бухгалтера 

як керівника бухгалтерської служби. Він повинен бути 

достатньо комунікабельною людиною і, як будь-який керівник, - 

гарним психологом. Виконуючи свої обов'язки, головний 

бухгалтер бере участь в уникненні конфліктних ситуацій, 

знаходить компроміси вирішення багатьох проблемних 

ситуацій. 

Протягом робочого дня велика чисельність працівників 

підприємства і сторонніх осіб відвідує бухгалтерську службу, 

зокрема, головного бухгалтера. Кожному з них слід приділити 

максимум уваги. Відвідувачі не повинні сумніватися в тому, що 

їх питання будуть вирішені. 

Особливою є роль головного бухгалтера у відносинах з 

податковими органами. В дійсності, саме головний бухгалтер є 

основним представником і захисником інтересів підприємства. 

Вміння відстоювати свою позицію в податкових суперечках, 

визнання професійної компетенції головного бухгалтера в 

органах контролю - одна з вищих оцінок його діяльності. 

Останнім часом керівники підприємств з іноземними 

інвестиціями вимагають від бухгалтерів знань і навиків ведення 

бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, а 

також знання хоча б однієї іноземної мови. 

В окремих випадках керівництво підприємства може 

вимагати наявності сертифіката, тобто документа, який 

підтверджує рівень знань бухгалтера. На сьогоднішній день 

сертифікація не є обов'язковою оскільки саме власник капіталу 

визначає, кому довірити ведення бухгалтерського обліку - 

сертифікованому бухгалтеру, аудиторській фірмі чи іншій особі.  

Для бухгалтера сертифікат може знадобитися під час 

працевлаштування з відповідним рівнем оплати праці. 
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Особи, які не мають професійної освіти або стажу 

роботи, що встановлених кваліфікаційними вимогами, але 

мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі 

виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть 

бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади). 

Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів 

(категорій) працівникам здійснюють комісії з проведення 

кваліфікаційної атестації. У випадку виявлення невідповідності 

працівника посаді, яку він обіймає, або роботі, яку виконує, 

внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може 

розірвати з працівником трудовий договір. 

Кожне рішення, яке приймається бухгалтером, 

грунтується на комплексі нормативно-правових документів. 

Оскільки вітчизняна законодавча база постійно змінюється, а 

положення деяких документів суперечать або не відповідають 

один одному, сучасному бухгалтеру необхідними є базові 

знання з теорії права. Це допоможе йому краще орієнтуватися у 

правових питаннях щодо здійснення господарської діяльності.  

На великих підприємствах, як правило, є юридичний 

відділ або укладається договір про співпрацю з юридичною 

фірмою. Проте, якщо підприємство є малим, бухгалтер 

змушений самостійно орієнтуватися в правових питаннях. 

Крім того, навіть якщо на підприємстві й створена 

юридична служба, бухгалтер разом з юристом може брати 

участь в більшості судових процесів за позовами підприємства 

до контрагентів і позовами до підприємства з відшкодування 

збитків, штрафних санкцій. Він також бере участь у договірній 

роботі, не лише визначаючи обсяги фінансових ресурсів, але й 

прораховуючи найбільш оптимальні для підприємства варіанти 

договору. 

Якщо на підприємстві є висококваліфікований юрист, 

його знань буде недостатньо для того, щоб договір був грамотно 

оформлений: адже окрім юридичної сторони є ще й економічна - 
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доцільність укладення договору для даного підприємства з 

точки зору його економічних наслідків. Останні питання - суто 

компетенція бухгалтера. 

При укладанні договору бухгалтер повинен допомагати 

керівнику в прийнятті рішень щодо укладання того чи іншого 

договору на основі проведених розрахунків на підставі даних 

бухгалтерського обліку та податкового законодавства. У процесі 

виконання договору бухгалтер зобов'язаний слідкувати за 

виконанням його умов; відображаючи в обліку зміни й 

підсумковий стан майна та джерел його утворення, зумовлені 

виконанням цього договору, а також здійснювати економічну 

оцінку результатів виконання договору. 

Вимога щодо правових знань бухгалтером не означає, що 

він повинен досконало вивчити норми законодавства. Йому 

достатньо розуміти схему положень законодавчих документів і 

вміти їх застосувати на практиці в умовах конкретної 

господарської операції. 

Щодо кожної господарської операції бухгалтер повинен 

орієнтуватися, якими є її наслідки з правової точки зору за 

галузями права. Так, якщо необхідно визначити наслідки 

господарської операції для її учасників, необхідно звертатися до 

цивільного (господарського) законодавства; якщо для 

бухгалтерського обліку - до П(С)БО та інших документів, які 

регламентують правила ведення бухгалтерського обліку. 

Таким чином, для бухгалтера досить важливими є знання 

правових основ здійснення господарської діяльності, вміння 

знаходити нестандартні та водночас законні рішення, які дадуть 

можливість отримати прибуток. 

У бухгалтера в зв'язку з його професійною діяльністю 

розвиваються наступні особисті якості: цілеспрямованість, 

наполегливість, схильність до систематизації інформації, 

критичний аналіз, тверезість поглядів на життя, стійкість 

інтересів, вірність принципам, завзятість у відстоюванні власної 
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думки, прямолінійність, практичність, організованість, 

відповідальність, акуратність, здатність переборювати безліч 

перепон заради ідеї. 

Підбір персоналу, тобто виявлення відповідності 

працівників професійних якостей працівника вимогам робочого 

місця, є досить складним процесом. 

Основні вимоги до претендентів на посаду головного 

бухгалтера висуває керівник підприємства, а інших працівників 

бухгалтерської служби відбирає, як правило, вже головний 

бухгалтер. 

Обраному кандидату служба підбору персоналу (у 

випадку її відсутності - головний бухгалтер) пропонує оформити 

відповідні документи - трудовий договір, який може укладатися 

як в усній, так і письмовій формі. Дотримання письмової форми 

є обов'язковим, якщо цього вимагає сам працівник. 

У трудовому договорі основними умовами є: місце 

роботи; посадові обов'язки (вказується назва посади, 

перераховуються обов'язки, які повинен виконувати працівник); 

оплата праці; початок роботи. 

Наказ на зарахування оголошується працівнику під 

розписку до початку роботи. На підставі наказу заповнюється 

особова картка працівника, потім робиться відповідний запис у 

трудовій книжці. 

Висновки і пропозиції. сучасний бухгалтер має бути 

високоосвіченою, компетентною людиною, з кваліфікацією, яка 

відповідає вимогам професії, суспільства, часу; бути яскравою, 

неординарною і всебічно розвиненою особистістю, що постійно 

удосконалює свій професійний рівень; сучасний бухгалтер - це 

комунікабельний, здатний до продуктивного ділового 

спілкування спеціаліст, який розбирається в питаннях, що 

більшості людей здаються «китайською грамотою», чимось 

недосяжним, і водночас бути спокійною, розсудливою, 

виваженою людиною. Вимоги, висунуті до облікової професії, 
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досить високі. У сучасного бухгалтера повинен бути «сильний 

розум, послідовні практичні цілі». Таким чином, все це 

зумовлює необхідність вдосконалення освітньої та 

кваліфікаційної підготовки сучасних бухгалтерів. 
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ОСНОВНІ ПРАВИЛА РЕЄСТРУ РОЗПОРЯДНИКІВ Й 

ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
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 ім. В. Стефаника” 

Науковий керівник: к.е.н, викладач Баланюк С.І. 

 
Анотація. У статті розглянуто правила реєстру розпорядників й 

одержувачів бюджетних коштів відповідно до внесених Мінфіном змін. 

Ключові слова: розпорядники бюджетних коштів, одержувач 
бюджетних коштів, бюджетні установи. 

Постановка проблеми. Бюджетні установи 

функціонують з метою забезпечення виконання функцій 

держави. Фінансування в них відбувається за рахунок 

бюджетних коштів. Оскільки бюджетні ресурси обмежені, то 

для ефективної діяльності бюджетних установ необхідним є 

визначення вартості ресурсів, потрібних для їх нормального 

функціонування. 
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Виклад основного матеріалу. Реформування 

вітчизняної системи бухгалтерського обліку в бюджетній сфері 

зазнало значних нововведень, особливо це стосується правила 

реєстру розпорядників й одержувачів бюджетних коштів.  

Питання діяльності бюджетних установ розглядалися у 

роботах таких вчених, як: П. Й. Атамаса, Р. Т. Джоги, 

О. О. Дорошенка, О. В. Кравченка, С. О. Левицької, С. В. Свірка 

та ін. Проте не виділено правила реєстру розпорядників й 

одержувачів бюджетних коштів. Розглянемо найважливіші: 

1. Бюджетні установи разом із Реєстраційною картою 

розпорядника бюджетних коштів (одержувачів бюджетних 

коштів) повинні подавати до органів Казначейства копію 

виписки х єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб 

підприємців. Необхідно подавати саме копію виписки адже вона 

зберігатиметься разом із другим примірником Реєстраційної 

картки в органі Казначейства. 

2. Відповідно до порядку № 1691 “Про затвердження 

Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників 

бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів” [1], якщо 

юридичну особу ліквідують чи закривають її відокремлений 

підрозділ  до органів Казначейства треба подати, відповідно 

копію повідомлення про проведення держреєстрації припинення 

юридичної особи або копію розпорядчого документу власника 

(уповноваженого органу) про закриття структурного підрозділу. 

3. Органи Казначейства, у випадку коли розпорядника 

бюджетних коштів не включили до мережі на поточний 

бюджетний період, а одержувача – на поточний і попередній 

бюджетний періоди, насамперед перевіряють дані про 

держреєстрацію припинення юридичної особи у Єдиному 

держреєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців. 

На підставі отриманих від нього відомостей про 

державну реєстрацію припинення юридичної особи (закриття 
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відокремленого структурного підрозділу) органи Казначейства 

закривають Реєстраційну картку в Єдиному реєстрі. 

Висновок. Проведені дослідження дають можливість 

зробити висновок проте, що побільшало роботи працівникам 

казначейства, розпорядникам та одержувачам бюджетних 

коштів. Перші перевірятимуть на відповідність даним 

бухгалтерського обліку Казначейства зведену фінансову та 

бюджетну звітність головних розпорядників коштів державного 

та місцевих бюджетів. 
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ЛІКВІДНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 
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Анотація. У статті обгрунтовано теоретичні підходи до розуміння 

категорії банківської ліквідності. Розглянуто показники оцінки ліквідності 

банку. Запропоновано основні шляхи підвищення ліквідності та 

платоспроможності банку.  
Ключові слова:  комерційний банк, ліквідність, ліквідність 

комерційних банків, платоспроможність, банківська система. 

Постановка проблеми. Одним із найбільш важливих 

завдань управління будь-яким банком є забезпечення 

відповідного рівня ліквідності. Від ліквідності банку залежить 

якість та повнота надання послуг клієнтам. Неліквідний банк не 

може виконувати свої функції і проводити операції з 

обслуговування клієнтів, його рейтинг знижується, що значно 

http://zakon1.rada.gov/
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ускладнює запозичення коштів із зовнішніх джерел, банк 

втрачає потенційний прибуток. Тому вирішення проблем 

ліквідності повинно мати найвищий пріоритет у роботі банку, а 

моніторинг ліквідності та вживання відповідних заходів щодо 

підтримання достатнього рівня ліквідності є неодмінною 

умовою самозбереження та виживання кожного банку. 

Виклад основного матеріалу.  Протягом останніх років 

однією з найактуальніших тем у банківській сфері України була 

тема забезпечення ліквідності комерційних банків України. 

Особливо гостро дана проблема постала у період Світової 

економічної кризи 2008-2009 років. Знову це питання постало 

перед банківською системою України починаючи з четвертого 

кварталу 2013 та ускладнилось у зв’язку з останніми подіями 

2014 року, коли нестабільність ситуації в країні знову почала 

загрожувати платоспроможності і ліквідності комерційних банків 

України. 

Ліквідність банківської системи – це динамічний стан, 

який забезпечує своєчасність, повноту та безперервність 

виконання всіх грошових зобов’язань банківської системи 

країни, характеризує рівень її надійності та достатність коштів 

відповідно до потреб розвитку економіки [1] 

Ліквідність комерційних банків в Україні регулюється 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 

грудня 2000 р. (зі змінами та доповненням) та нормативно-

правовими актами Національного банку України, що видаються 

у формі постанов Правління НБУ, інструкцій, положень. [2].  

У Світовій банківській теорії і практиці ліквідність 

прийнято розуміти як «запас» або як «потік». При цьому 

ліквідність як «запас» включає визначення рівня можливості 

комерційного банку виконувати свої зобов’язання перед 

клієнтами в певний конкретний момент часу шляхом зміни 

структури активів на користь їх високоліквідних статей за 
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рахунок наявних у цій області невикористаних 

резервів.  
Ліквідність як «потік» аналізується з погляду динаміки, 

що припускає оцінку здатності комерційного банку протягом 

певного періоду часу змінювати несприятливий рівень 

ліквідності, що склався, або запобігати погіршенню 

досягнутого, об’єктивно необхідного рівня ліквідності 

(зберігати його) за рахунок ефективного управління 

відповідними статтями активів і пасивів, залучення додаткових 

позикових засобів, підвищення фінансової стійкості банку 

шляхом зростання доходів [3, с. 29]. 

З метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення 

фінансової надійності банків НБУ встановлює для всіх 

комерційних банків економічні нормативи [4]. 

Серед них є і нормативи ліквідності, виконання яких 

покликане забезпечити достатню ліквідність комерційних 

банків, допомагає проаналізувати здатність комерційного банку 

виконувати свої зобов’язання, а в динаміці – ще й оцінити 

тенденції зміни ліквідності банку. Центральний банк зобов'язує 

комерційні банки розраховувати і дотримувати такі обов'язкові 

нормативи ліквідності: 

 норматив миттєвої ліквідності; 

 норматив поточної ліквідності; 

 норматив короткострокової ліквідності. 

В цілому по банківській системі України за досліджуваний 

період спостерігається значне перевищення показників 

ліквідності над нормативними значеннями (табл. 1). 

З даних таблиці видно, що миттєва ліквідність 

знижується (з 58.43 % до 55.05%) протягом всього аналізованого 

періоду, що свідчить про зменшення обсягів коштів банків на 

коррахунках і в той же час зростає попит на кредити 

рефінансування НБУ. 
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Таблиця 1 

Показники ліквідності по банківській системі в Україні 

за січень 2011-травень 2015, % [5] 

Вид ліквідності 
Нормативне 

значення 
2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 

Січень-

травень 

2015р. 

Миттєва 

ліквідність 
20 58.43 57.38 57.57 48.00 55.05 

Поточна 

ліквідність 
40 73.33 84.30 87.34 79.19 79.11 

Короткострокова 

ліквідність 
60 93.97 90.37 90.17 85.20 82.90 

 

Для порівняння зміни нормативів ліквідності в 

банківській системі України зобразимо їх тенденцію графічно 

(рис. 1). 

Рис. 1. Стан та динаміка ліквідності по банківській 

системі України за 2011 – 2015 роки 
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 Дані рис. 1 свідчать, що реальні значення нормативів 

ліквідності по банківській системі України значно перевищують 

нормативні значення, встановлені Національним банком 

України. Для банківської системи України, починаючи з часів 

економічної кризи 2008–2009 років, є характерним перевищення 

нормативів ліквідності. При чому перевищення відбувається в 

основному за рахунок низькодохідних активів. Станом на 

01.07.2014 року у середньому у структурі активів комерційних 

банків України 21 % займають грошові кошти та активи, що 

майже не приносять доходу, а частка цінних паперів у 

портфелях банків на продаж та до погашення складає 4 %, при 

чому 73 банківські установи не мають цінних паперів взагалі, 

або частка цінних паперів у структурі активів банку менше 0,1 

% [6]. Це свідчить про відносно неефективну структуру активів 

комерційних банків України, оскільки вказує на доволі велике 

значення потенційно недоотриманого прибутку.  

Дотримання нормативів ліквідності є необхідною умовою 

нормальної діяльності банку, проте не повинно трактуватися як 

безспірне свідчення ефективного управління ліквідністю. 

Установлення мінімальних вимог не може вирішити широкого 

кола питань, пов’язаних з банківською ліквідністю. 

На сьогоднішній день для банківської системи України 

характерно формування надлишкової ліквідності банками. 

Штучне формування надлишкової ліквідності комерційного 

банку становить не меншу небезпеку для самого банку ніж її 

відсутність, адже велика частка найбільш ліквідних активів у 

портфелі банку не приносить йому достатнього для подальшої 

діяльності прибутку і може призвести до наявності ліквідної, але 

неплатоспроможної банківської установи. Зростаючий рівень 

інфляції призвів до зростання ставок по депозитам, що в свою 

чергу призвело до подорожчання кредитів, девальвація гривні 

призвела до посилення трансакційних мотивів населення, а 
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нестабільна політична ситуація до бажання населення до  

строково забрати свої, вже вкладені, депозити.  

Саме тому для збереження ліквідності і 

платоспроможності комерційних банків України ми пропонуємо 

ряд заходів спрямованих на: 

 - посилення ролі економічних нормативів через 

встановлення нормативу довгострокової ліквідності;  

- посилення ролі механізму обов’язкових резервних 

вимог у регулюванні стокової та валютної структури залучених 

коштів банків через звільнення від необхідності обов’язкового 

резервування зобов’язань банків у національній валюті терміном 

виконання понад 2 роки;  

- розширення в чинній нормативній базі наявного 

інструментарію підтримання ліквідності банків 

внутрішньоденними кредитами;  

- обмеження застосування протягом одного дня 

кредитних та депозитних операцій Національного банку та 

перехід до застосування в кінці дня чистих операцій –кредитних 

або мобілізаційних, залежно від стану ліквідності ринку;  

- спрощення та стандартизація депозитного 

інструментарію регулювання ліквідності шляхом використання 

депозитних сертифікатів овернайт та зменшення кількості 

депозитних інструментів у розрізі строків їх використання.  

Висновки і пропозиції. Банківська ліквідність відіграє 

життєво важливу роль як у діяльності окремого банку, так і у 

фінансовій системі держави. Досліджуючи стан ліквідності 

банківської системи України доходимо висновку, що проблема 

забезпечення достатньої ліквідності комерційного банку не 

вирішена.  

Саме тому було запропоновано ряд заходів щодо 

підвищення платоспроможності і ліквідності комерційних 

банків України. 
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Анотація. Розглянуто наукові підходи до розуміння 

інституціональної теорії бухгалтерського обліку. Проаналізовано основні 

напрями інституційних досліджень в бухгалтерському обліку в Україні. 

Виділено причини необхідності застосування інституційної теорії в 

бухгалтерському обліку. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, інституціональна теорія, 

інституціоналізм,  трансакційні витрати. 
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Постановка проблеми. Основою бухгалтерської 

професії є розвиток науки бухгалтерського обліку, яку 

формують теоретичні розробки та практичний досвід. 

Відсутність значних досягнень у теорії бухгалтерського обліку 

за останні п’ятдесят років, нездатність її відповідати на сучасні 

інституціональні запити створює загрозу для руху науки 

бухгалтерського обліку назад до облікової техніки, яку серед 

інших функцій застосовуватиме не бухгалтер, а управлінський 

персонал. Така ситуація зумовлює потребу в розробці 

інституціональної теорії бухгалтерського обліку, яка базується 

на положеннях неоінституціоналізму, філософії науки та сама є 

основою для майбутньої бухгалтерської професії. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному світі 

бухгалтерський облік став важливим  соціально-економічним 

інститутом, і розвиток його в такій якості вимагає нової теорії. 

Вершиною економічної думки є інституціональна теорія.  

За основоположниками цієї теорії інститути – це звички, 

стереотипи думок і дій, що спираються на традиції, що в 

комплексі впливає на економічну діяльність. Інститути 

одночасно мають неформальну, а, також, формальну ознаку – 

оформлення в закони («правила гри»), організаційні структури, 

професійні об’єднання тощо. Бухгалтерська діяльність, в усіх її 

складових, від правил побудови (гри) і до професійного 

оформлення, має також інституційні ознаки. 

Інституціоналізація обліку розглядається як процес 

гармонізованих концептуальних, правових, організаційних, 

технологічних та інших системних перетворень в обліковій 

системі, перехід до перспективної системи. У світлі 

інституціоналізму, облікову систему можна розглядати як 

економічний інститут, що пройшов значний еволюційний шлях 

розвитку і представляє систему теоретико- методологічної 

концепції та практичних інструментів формування інформації 

про діяльність суб’єкта для потреб користувачів[1]. 
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Одним з перших вітчизняних вчених , хто заявив про 

необхідність побудови окремої інституційної теорії 

бухгалтерського обліку та зробив спробу розробки її 

епістемологічного базису був В. М. Жук. Згідно з його 

міркувань, інститут бухгалтерського обліку – визначальна 

складова економіки, що формується як неформальними 

інститутами « в головах» бухгалтерів і користувачів облікової 

інформації, так і формальною ознакою – «писаними правилами 

гри» та реалізується у специфічних організаціях на мікро-, 

макро- та мезорівнях з метою порозуміння та керованості в 

соціально-економічному середовищі [2, с 19]  

Проте однозначності щодо розуміння бухгалтерського 

обліку як інституту немає і різні вітчизняні вчені формулюють 

власні бачення і поняття в ході своїх інституційних наукових 

досліджень ( рис. 1) 

 

Рис.1. Розуміння бухгалтерського обліку як інституту 

вітчизняними вченими 
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Отже, узагальнюючи всі бачення до поняття 

бухгалтерського обліку як інституту, ми сформували власне 

твердження. Бухгалтерський облік є соціально-економічним 

інститутом, елементом певного інституційного середовища, на 

яке він здійснює вплив та одночасно виступає об’єктом впливу з 

боку інших складових цього середовища. Для даного інституту 

характерні такі основні риси, як здатність регулювати відповідні 

відносини в суспільстві, що стосуються бухгалтерського обліку, 

забезпечувати потреби різних видів економічних агентів, 

сприяти мінімізації управлінських ризиків економічних агентів, 

що є користувачами облікової інформації. 

Завдяки інституційній теорії в бухгалтерському обліку 

з’явилась нова категорія – трансакційні витрати, що дозволило 

розглядати бухгалтерський облік з позиції ефективності 

функціонування як окремого інституту та аналізу його ролі в 

суспільстві – в соціальному інституційному середовищі. 

На думку проф. І.Б. Садовської спрямування наукових 

досліджень в обліковій сфері на вивчення впливу інституційної 

економічної теорії є проривом. Накопичення наукових праць 

вказаного напряму сформує нову парадигму управлінського 

обліку, в основі якої будуть вчення про обліковий вимір 

трансакцій та інституціональний підхід до відображення та 

впорядкування господарських процесів у кругообігу капіталів 

[7, с. 15] 

Інституційна теорія та концепція трансакційних витрат 

при їх впровадженні в облікову систему виступають 

передумовою формування нової облікової парадигми, оскільки 

виділення трансакційних та трансформаційних витрат змінює 

світогляд як бухгалтерів, так і суб’єктів, які на основі облікової 

інформації приймають управлінські рішення. 

Також, ми виділяєм наступні причини необхідності 

застосування інституційної теорії і методології (інституційного 

аналізу) в бухгалтерському обліку: 
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1. Інституційна теорія дозволяє вирішувати існуючі 

нагальні проблеми теоретико-методологічного характеру в 

бухгалтерському обліку; 

2. Інституційна теорія дозволяє пов’язати бухгалтерський 

облік на рівні підприємства та національну систему 

бухгалтерського обліку із їх інституційними середовищами; 

3. Інституційна методологія дозволяє враховувати 

соціально-культурні фактори розвитку бухгалтерського обліку 

та теоретично обґрунтовує його соціальне значення; 

4. Інституційна теорія дозволяє розширити дослідницьке 

та змістовне поле теорії бухгалтерського обліку; 

5. Інституційний аналіз дозволяє підняти на новий 

якісний рівень бухгалтерські наукові дослідження шляхом 

ефективного використання інституційного інструментарію. 

Висновок. Основною проблемою інституційної теорії 

бухгалтерського обліку в Україні є відсутність єдиного 

розуміння щодо  місця цієї теорії в подальшому розвитку обліку. 

Існування такої ситуації свідчить, що інституційні наукові 

дослідження бухгалтерського обліку в Україні перебувають на 

початковій стадії розвитку та потребують подальшого 

удосконалення шляхом їх поглиблення та наближення до 

бухгалтерської практики. 
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Анотація. У статті визначено суть електронного адміністрування 

ПДВ, зазначено його суб’єктів та вказано його основні переваги та недоліки. 

Ключові слова. Порядок електронного адміністрування ПДВ, 

електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, 
суб’єкти електронного адміністрування ПДВ.  

Постановка проблеми. Процеси реформування 

податкової системи України вимагають перегляду існуючої 

практики щодо обліку та адміністрування ПДВ. Сучасна 

нормативна база не відповідає вимогам часу та європейським 

стандартам, тому одним із шляхів вирішення цієї проблеми є 

запровадження електронного адміністрування ПДВ. 

Виклад основного матеріалу. Приймаючи до уваги 

вище зазначене, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок 

http://docs.dtkt.ua/doc/1210.635.0#pn17
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електронного адміністрування податку на додану вартість, 

який визначає: 

 - механізм відкриття та закриття рахунків у системі 

електронного адміністрування ПДВ, 

 - особливості складення податкових накладних та 

розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до 

податкових накладних у такій системі; 

 - механізм проведення розрахунків з бюджетом з 

використанням зазначених рахунків [3]. 

Суб’єктами електронного адміністрування є: платники 

ПДВ, Держказначейство, Державна податкова служба. 

Механізм електронного адміністрування передбачає 

відкриття для кожного платника податку окремого електронного 

рахунку. Електронний рахунок в системі електронного 

адміністрування ПДВ – це рахунок, відкритий платнику податку 

в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з 

власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення 

розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування кількісних і 

вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, а також в сумах, необхідних для сплати 

до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку. 

Система електронного адміністрування ПДВ, що 

організована на центральному рівні Державної фіскальної 

служби, забезпечує автоматичний облік в розрізі платників 

податку: 

– сум податку, що містяться у виданих та отриманих 

податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (далі – ЄРПН) та розрахунках 

коригування до них; 

– сум податку, сплачених платниками при ввезенні 

товарів на митну територію України; 
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– сум поповнення та залишку коштів на рахунках в 

системі електронного адміністрування ПДВ; 

– суми податку, на яку платники мають право 

зареєструвати податкові накладні в ЄРПН. 

Система електронного адміністрування ПДВ не вносить 

кардинальних змін до загальних принципів справляння ПДВ, 

затверджених Податковим кодексом України. Норми Кодексу, 

які визначають коло платників ПДВ, об’єкт оподаткування, 

принципи  формування податкових зобов’язань та податкового 

кредиту, залишаються незмінними [1]. Водночас, підставою для 

формування податкового кредиту за умови дотримання інших, 

встановлених Кодексом правил, є лише податкові накладні, 

зареєстровані в ЄРПН. 

Одночасно із запровадженням системи електронного 

адміністрування ПДВ  для платників ПДВ збільшується 

граничний рівень обсягу операцій з постачання товарів/послуг 

для обов’язкової реєстрації платників ПДВ до 1 млн. грн (без 

ПДВ) за рік. 

Починаючи з першого звітного періоду 2015 року (січень, 

І-й квартал) податкова звітність з ПДВ подається до 

контролюючого органу всіма платниками податку виключно в 

електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 

електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством [2]. 

Згідно порядку електронного адміністрування податку на 

додану вартість платник податку має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі на 

суму податку (∑Накл), обчислену за такою формулою: 

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах – ∑НаклВид – 

∑Відшкод – ∑Перевищ, де: 

∑НаклОтр – це сума ПДВ за отриманими податковими 

накладними та розрахунками коригування, які зареєстровані в 

ЄРПН, складених за операціями, починаючи з 1 січня 2015 року; 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 336 

 

∑Митн – сума ПДВ, сплаченого платником податку під 

час ввезення товарів на митну територію України, починаючи з 

1 січня 2015 року; 

∑ПопРах – сума поповнення електронного рахунку з 

поточного рахунку платника податку; 

∑НаклВид – сума ПДВ у податкових накладних та 

розрахунках коригування, виписаних з 1 січня 2015 року і 

зареєстрованих в ЄРПН; 

∑Відшкод – сума ПДВ, заявлена до бюджетного 

відшкодування на поточний рахунок платника податку за 

деклараціями, поданими за звітні періоди, починаючи з 1 січня 

2015 року; 

 ∑Перевищ – сума перевищення між сумами ПДВ, 

зазначених у деклараціях, поданих за звітні періоди починаючи 

з 1 січня 2015 року та сумами ПДВ згідно виписаних та 

зареєстрованих податкових накладних починаючи з 1 січня 2015 

року ліміт коштів на електронному рахунку за вище 

представленою формулою визначає податкова служба та 

інформує платника про його розмір [3]. 

З вищенаведеної формули випливає наступне: розмір 

ліміту коштів на електронному ПДВ рахунку на певну дату 

повинен бути не менший, ніж сума ПДВ у виписаній податковій 

накладній, яку платник податку має намір зареєструвати у 

ЄРПН. Звичайно, можна й не реєструвати податкову накладну, 

проте, в такому випадку, в покупця не буде права на податковий 

кредит. 

Перевагами адміністрування є унеможливлення 

формування фіктивного податкового кредиту та отримання 

неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, а це, у свою 

чергу, сприятиме підвищенню рівня надходжень податку до 

бюджету та скороченню обсягів тіньової економіки в країні. 

Разом з тим, наслідком запровадження електронного 

адміністрування буде можливим  зниження тиску на бізнес, 
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зменшення впливу людського фактору на розквіт корупційних 

схем. Одним з нововведень є зменшення кількості критеріїв для 

автоматичного бюджетного відшкодування, як наслідок – 

зменшиться кількість обтяжливих для біснесу звірок та 

перевірок, у тому числі перевірок «по усьому ланцюгу 

постачань до виробника або імпортера». 

Ключовими недоліками системи електронного 

адміністрування є наступне: 

- у разі, якщо контрагент не зареєстрував податкову 

накладну, платник податків буде змушений сплатити ПДВ за 

нього, адже не зможе сформувати податковий кредит, навіть за 

умови перерахування постачальнику грошових коштів з ПДВ; 

- у платників ПДВ завчасно вилучаються кошти з обороту, 

що загострить проблему нестачі ліквідності; 

- державне казначейство не буде платити відсотки по 

залишках коштів на ПДВ-рахунках. 

- блокується відшкодування раніше невідшкодованого ПДВ; 

- обсяг невідшкодованого ПДВ продовжить зростати через 

відсутність права платника податків на неавтоматичне 

відшкодування ПДВ [4]. 

Водночас, незмінними на законодавчому рівні, стосовно 

2015 року в обліку ПДВ, залишилися: 

- нарахування ПДВ тa виписка податкових накладних за 

першою подією; 

 - податковий кредит за першою подією; 

- реєстрація ПН в Єдиному реєстрі протягом 15 календарниx 

днів; 

- можливість коригувань та виправлення помилок; 

-необхідність складання і надання декларацій в податкові 

органи за окремі  податкові періоди — місяць або квартал; 

- можливість декларування від'ємного значення ПДВ і 

його зарахування у зменшення податкових зобoв'язань 

майбутніх періодів. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 338 

 

Висновки і пропозиції. Таким чином, в результаті 

дослідження було встановлено, що значна кількість 

запроваджених механізмів є досить позитивним кроком в сфері 

адміністрування ПДВ. Разом з тим, залишаються невирішеними 

ряд питань, пов’язані із відкриттям рахунків в системі 

електронного адміністрування ПДВ та їх функціонуванням; 

чітко не регламентовані окремі процедури списання коштів з 

рахунків платників податків; деякі законодавчі обмеження не 

враховують економічних реалій функціонування ринку і 

ускладнюють процедури повернення надміру сплачених 

податкових зобов’язань тощо. 
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підприємствах, з’ясовано суть податкового зобов’язання та податкового 

кредиту, охарактеризовано умови та дати їх виникнення. 

Ключові слова. Податкове зобов’язання, податковий кредит, 

податкова накладна, реєстр виданих та отриманих податкових накладних. 

Постановка проблеми. Сучасні податкові системи 

мають досить складну структуру, яка включає в себе різні види 

податків. Одним із основних податків, які стягуються на 

території України є податок на додану вартість.  Тому для 

підприємств, платників ПДВ, дуже важливо враховувати зміни 

законодавства в обліку та відображені господарських операцій з 

обліку податкових зобов’язань з ПДВ. Добре організований 

облік є передумовою здійснення повних і своєчасних 

розрахунків з бюджетом. Розрахунки з ПДВ проводяться 

аграріями за спеціальним режимом оподаткування, який 

потребує досконалої аналітики, що формується даними 

бухгалтерського обліку, з метою складання податкової звітності.  

Виклад основного матеріалу. Податковий облік ПДВ у 

сільськогосподарських товаровиробників ведеться відповідно до 

Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, 

затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 1 

липня 1997 р. №141 (зі змінами і доповненнями). 

Планом рахунків передбачено такі субрахунки: 

- 641 «Розрахунки за податками»; 

- 643 «Податкові зобов’язання»; 

- 644 «Податковий кредит». 

Субрахунок 641 «Розрахунки за податками» 

(«Розрахунки з ПДВ»)балансовий, за дебетом якого 

відображають суми податкового кредиту з ПДВ, на які має 

право підприємство, за кредитом – суми податкового 

зобов`язання з ПДВ. 

Субрахунок 643 «Податкові зобов`язання» - балансовий 

за дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов`язання» 

відображають суми нарахованого податкового зобов`язання з 
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ПДВ, строк сплати якого до бюджету настав, у кореспонденції з 

кредитом рахунку 641 «Розрахунки за податками». 

Субрахунок  644  «Податковий кредит», балансовий за 

кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит» відображають 

суми ПДВ по оплачених товарах, роботах, послугах за наявності 

податкових накладних, у кореспонденції з дебетом субрахунку 

641 «Розрахунки за податками» («Розрахунки з ПДВ») [2]. 

Оскільки відображення в обліку сум ПДВ  коли 

підприємство отримує попередню оплату за продукцію в одному 

податковому періоді, а  відвантажує її покупцям у наступному 

періоді і коли підприємство в одному звітному податковому 

періоді здійснює відвантаження продукції власного 

виробництва, а оплату від покупців отримує в іншому періоді 

відрізняється . 

Тому необхідно визначити суть податкового зобов’язання 

та податкового кредиту, охарактеризувати умови та дати їх 

виникнення. 

Облік ПДВ ведеться в розрізі податкового зобов’язання і 

податкового кредиту, оскільки за результатами звітного періоду 

ПДВ, яке спрямовується до бюджету визначається за формулою   

                                      ПДВ = ПЗ – ПК ,                                                                                              

де ПДВ – податок на додану вартість, 

ПЗ – податкове зобов’язання, 

ПК – податковий кредит. 

Податкове зобов’язання – це сума податку, отриманого 

(нарахованого) платником податку в звітному (податковому) 

періоді, що визначена згідно вимог Податкового Кодексу. Це 

суми ПДВ отримані платником податку від постачальників в 

складі виручки за реалізовані їм ТМЦ, це вхідне ПДВ. 

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу 

товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на 

податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з 

подій, що сталася раніше (ст. 187): 
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- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на 

банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, 

послуг), а у разі продажу товарів за готівку - дата їх 

оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої 

- дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що 

обслуговує платника податку; 

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - 

дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт 

(послуг) платником податку. 

Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених 

платником податку резидентом у зв'язку з 

придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів 

 фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім 

витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного 

збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його 

загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за 

наслідками такого звітного року, у випадках, визначених 

Законом. 

Датою виникнення права на податковий кредит є дата 

здійснення першою однієї з подій: 

-  дата списання коштів з банківського рахунка платника 

податку на оплату товарів/послуг; 

- дата отримання платником податку товарів/послуг, що 

підтверджено податковою накладною [1]. 

Реєстром аналітичного обліку з ПДВ в Україні на рівні 

підприємства виступає Реєстр виданих та отриманих податкових 

накладних (далі - Реєстр ПН). 

Метою ведення реєстру є визначення суми податкового 

зобов’язання і податкового кредиту платника податку за звітний 

період.  

Розділ  I Реєстру "Видані податкові накладні" – 

призначений для реєстрації виданих первинних документів з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
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ПДВ, тим самим визначенням величини ПЗ звітного періоду – 

вхідного ПДВ. 

Розділ II Реєстру "Отримані податкові накладні" – 

призначений для реєстрації отриманих первинних документів з 

ПДВ, тим самим визначення величини ПК звітного періоду – 

вихідного ПДВ. 

Спеціальним режимом оподаткування передбачено, що 

сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на 

вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, 

не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в 

розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для 

відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) 

постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок 

яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку 

такої суми податку - для інших виробничих цілей. 

Скористатися спеціальним режимом  оподаткування 

діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також 

рибальства, як і раніше, зможуть сільськогосподарські 

підприємства, які відповідають критеріям, визначеним п. 209.6 

ст. 209 Податкового Кодексу. 

Основною діяльністю таких платників має бути 

постачання вироблених (наданих) ними сільськогосподарських 

товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих 

потужностях, а також на давальницьких умовах, і питома вага 

вартості сільськогосподарських товарів/послуг має становити не 

менше, ніж 75% від вартості всіх товарів/послуг, поставлених 

протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових період 

в сукупно таким платником. 

Якщо сільськогосподарське підприємство протягом 

останніх 12 послідовних періодів (місяців) постачає 

несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких 

перевищує 25% від вартості всіх поставлених товарів/послуг, то 

таке підприємство зобов'язане подати заяву про реєстрацію його 
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платником ПДВ на загальних підставах та визначити податкове 

зобов'язання з цього податку за підсумками звітного 

податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення 

і сплатити податок до бюджету в загальному порядку [3]. 

Висновки і пропозиції. Розглянувши ведення 

податкового обліку ПДВ у сільськогосподарських 

товаровиробників, ми з’ясували, що належним чином 

організований облік розрахунків за ПДВ підвищує ефективність 

роботи підприємств, а також забезпечує своєчасну і повну 

сплату до бюджету з ПДВ, в тому числі ПДВ, що залишається у 

розпорядженні платника. 
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Анотація. Досліджено погляди вчених щодо проблемних питань 

методики бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів. 

Ключові слова: витрати майбутніх періодів, стан обліку, витрати, 
доходи. 

Постановка проблеми. Підприємницькій діяльності 

властивий досить високий ступінь ризику виникнення витрат, 

що не були заплановані. Наслідком виникнення таких витрат 

може стати зниження рівня прибутковості нижче запланованого 
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або навіть понесення суб'єктом господарювання значних 

збитків. Щоб уникнути цього, компанії можуть створювати 

різноманітні види забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

Мета формування такого забезпечення полягає в тому, щоб 

зарезервувати певну суму, що може виявитися необхідною для 

погашення можливих зобов'язань, якщо ні суму, ні дату 

виконання таких зобов'язань неможливо з точністю 

передбачити. Однак, існують певні обмеження щодо визнання 

забезпечень в бухгалтерському обліку. До того ж бухгалтеру 

необхідно знати існуючі механізми формування забезпечень і 

вміти обрати найкращий. 

Виклад основного матеріалу. Витрати майбутніх 

періодів є об’єктом бухгалтерського обліку відповідно до 

принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. Як 

вказує В.М. Саприкін, саме необхідність співвідносити доходи з 

понесеними витратами частково пояснюється розподілом витрат 

на витрати діяльності та майбутніх періодів [1, с. 10]. Принцип 

нарахування та відповідності доходів і витрат (Accruals and 

Matching of Costs with Revenues) полягає в тому, що результати 

господарських операцій потрібно відображати в облікових 

регістрах і бухгалтерської звітності у момент їх виникнення. 

Такий підхід щодо складання бухгалтерської звітності дає змогу 

надавати інформацію користувачам не тільки про надходження 

або сплату грошових коштів у минулому, а й у майбутньому [2, 

с. 5]. Проте не всі витрати можна безпосередньо співвідносити з 

певними доходами. Тому застосування принципу нарахування 

та відповідності доходів і витрат не дає можливості визнання у 

Балансі статей, які не можна віднести до активів або 

зобов’язань. З цього випливає, що їх потрібно відображати у 

Звіті про фінансові результати в тому періоді, коли вони 

виникли. 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
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підприємств і організацій від 30.11.99 р. № 291 для обліку 

витрат майбутніх періодів призначений рахунок 39 “Витрати 

майбутніх періодів”. На даному рахунку узагальнюється 

інформація про понесені витрати у звітному періоді, які 

підлягають віднесенню на витрати в майбутніх періодах, та їх 

списання [3]. Порядок обліку витрат майбутніх періодів у 

системі бухгалтерського обліку регулюється різними 

нормативними документами. Зокрема, в Україні до таких 

нормативних документів належать: П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 

25 “Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва”, 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій та інші. 

Для формування в бухгалтерському обліку забезпечень 

під витрати, які щорічно не повторюються, носять разовий 

характер, період виникнення яких є запланованим (наприклад, 

під витрати, пов'язані із проведенням реструктуризації 

підприємства), в зарубіжній обліковій практиці 

використовуються два механізми. Перший варіант передбачає 

чітко обмежений моментом фактичного завершення заходів 

період нарахування резерву. Отже, величина щомісячних 

відрахувань буде обчислюватися, виходячи не з 12 місяців, а з 

кількості місяців від початку до кінця робіт. Другий варіант 

передбачає проведення розрахунку місячних відрахувань 

виходячи із 12 місяців (аналогічно механізму, застосовуваному 

для щорічно виникаючих витрат), незважаючи на період 

здійснення заходів. Використання першого варіанту, на наш 

погляд, є більш доцільним, оскільки при застосуванні другого 

варіанту буде мати місце дефіцит зарезервованих коштів, тобто 

сума накопиченого на початок здійснення заходів резерву не 

зможе покрити фактичних витрат. Різниця буде тим більшою, 

чим ближчим до початку року буде здійснення запланованих 

заходів, під забезпечення фінансування яких формується резерв. 
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Від певного розміру доходів і витрат звітного періоду 

залежить і величина фінансового результату. Щодо розподілу 

витрат за періодами, то ще О.П. Рудановський писав, що: 

“Прибуток і збиток створюються не тільки різницею цін, що 

виникає в товарному обміні, але утворюються і шляхом 

грошового зростання від отримання і платежу відсотків під час 

кредитних відносин” [4,с. 90]. Дійсно, якщо витрати відображені 

в звітному періоді збільшилися, то фінансовий результат 

підприємства зменшиться за цей звітний період на цю ж 

величину. І навпаки, якщо витрати зменшилися, то фінансовий 

результат за звітний період збільшиться на ту ж суму. Стаття 

“Витрати майбутніх періодів” як стаття витрат безпосередньо 

впливає на величину фінансового результату за звітний період. 

Якщо в даній статті відображені витрати, які не враховувалися 

при визначенні фінансового результату, то його величина 

збільшиться. Якщо ж, навпаки, витрати, враховані при 

визначенні фінансового результату, а не віднесені до статті 

“Витрати майбутніх періодів”, то фінансовий результат 

зменшується. Тобто, сума витрат у статті “витрати майбутніх 

періодів” є регулятором показника фінансового результату. Так, 

науковець М.О. Блатов називає в своїй праці “Основы общей 

бухгалтерии” перехідні статті резервами, розглядаючи їх як 

контрпасивні статті в активі для визначення показника 

фінансового результату. Якщо ж понесені витрати та певні 

активи вибули, то немає ніяких причин розглядати їх як витрати 

майбутніх періодів. У той же час, як пише М.О. Блатов, їх не 

можна розглядати як прямий регулятор показника фінансового 

результату [5, с. 41].  

Висновки і пропозиції. Таким чином, витрати майбутніх 

періодів штучно збільшують прибуток підприємства. При цьому 

звертає на себе увагу наступний момент: збільшуючи прибуток 

підприємства, витрати майбутніх періодів разом з тим 

зменшують величину грошових коштів, що зрештою призводить 
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до парадоксу, коли у підприємства прибуток є, а підприємство 

оголошується банкрутом через неліквідність (збільшуючи 

прибуток, витрати майбутніх періодів, разом з тим, призводять 

до відтоку грошових коштів з підприємства). Отже, витрати 

майбутніх періодів можуть розглядатися як регулятор показника 

фінансового результату, а також як інструмент регулювання 

величини фінансового результату.  

 
Список використаних джерел: 

1. Саприкін В.М. Витрати майбутніх періодів: дис. доктора 

економічних наук: 01.06.2008 / Саприкін Віктор Миколайович. – М., 2008. – 

166 с. 
 2. Коміренко В. Особливості обліку витрат та доходів майбутніх 

періодів на сільськогосподарських підприємствах / В. Коміренко // Все про 

бухгалтерський облік. – 2005. – № 15. – С. 5-8. 

3. Iнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

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

організацій, затверджена від 31.03.99 р. № 291 / Міністерство Фінансів 

України (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2007 р.). – Офіц. вид. / 

Укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, доц. О.П. Войналович, доц. С.Ф. 

Легенчук, доц. Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 100 с 

4. Ле-Кутр. Основы балансоведения / Ле-Кутр. – М., 1925. – 114 с. 

5. Попов Н.У. Математический метод бухгалтерии / Н.У. Попов. – 
Красноярск, 1906.   

 

 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ  

СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

Шкондя Оксана  

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто сутність проблематики банківської 

системи, розкрито причини її виникнення та запропоновано рекомендації для 

поліпшеного розвитку банківської системи в   Україні. 
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Постановка проблеми. Останній рік виявився для 

України найважчим за всю історію незалежності. Не дивно, що 

банківська система переживає кризу, у порівнянні з яким 2009 

рік здається дитячим тренуванням. Одна частина проблем 

прийшла ззовні, а іншу - спровокували давні внутрішні 

порушення в роботі установ. [1] 

Метою написання даної статті є дослідження сучасного 

стану банківської системи України та встановлення основних 

проблем її діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження сучасного 

стану та перспектив розвитку банківських систем розвинутих 

держав та України потребує виділення найважливіших проблем, 

що мають бути вирішені в ході реформування національної 

фінансово-економічної системи: 

 високий ступінь невідповідності між формами власності 

та рівнями ефективності діяльності в банківській та виробничо-

промисловій сферах; 

 нераціональна територіальна структура - висока 

концентрація банків, а отже, і наявність відчутної конкуренції у 

великих торговельно-промислових центрах та практично повний 

монополізм двох-трьох банків у менш розвинених регіонах; 

 недостатність правової бази в області фінансової 

діяльності в цілому (захист інтересів клієнтів, механізм 

банкрутства, злиття банківського та промислового капіталу, 

трастові операції, венчурний бізнес, небанківські фінансово-

кредитні інститути), також практична відсутність податкових та 

інших регулюючих важелів в плані стимулювання інвестиційної 

діяльності; диверсифікації банківських операцій; 

 незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків та 

їх філіалів, що істотно обмежує притік іноземних інвестицій. [3] 

Розглянемо які ж основні проблеми діяльності 

банківської системи України виникли на протязі останнього 

року (рис.1). 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Рис.1. Основні проблеми діяльності банківської 

системи України у 2014 році 

 

Розглянемо дану проблематику більш детально і 

визначимо основні її аспекти. 

Проблема перша - Відтік депозитів населення. Головна 

проблема, з якою зіткнулися українські банки в 2014 році - 

відтік вкладів населення. За три квартали обсяг депозитів у 

гривні зменшився на 18%, а доларових вкладів - і зовсім на 

третину. 

В результаті відтоку у банків почався недолік ліквідності, 

який ще більше вдарила по спокою вкладників і замкнув коло. З 

початку року банківська система втратила близько 110 млрд. 

грн. вкладів населення. В результаті багато банків змушені 

вводити обмеження на платежі і видачу готівки, що негативно 

позначається на довірі вкладників до системи в цілому. 

Відтік почався восени 2013 року. Паніка вкладників 

посилилася в січні 2014 і досягла небачених розмірів в лютому. 

Тому 28.02.2014 р НБУ обмежив повернення валютних 

депозитів. І додатково до цього НБУ створили проблему з 

валютою і валютними вкладами: навіть тим банкам, які могли б 

віддавати валютні депозити, заборонено це робити. А це 

породжує наступне недовіру у вкладників. 
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Проблема друга - Втрати у зв'язку з військовими діями. 

Анексія Криму, військові дії в Луганській та Донецькій області 

вплинули на панічний настрій українців, погіршили девальвацію 

гривні і внесли свою частку у відтік депозитів. Але головне - 

банки втратили свої активи в Криму та в зоні АТО: мережі 

відділень з усією технікою і сховищами, каси, банкомати - все 

це на території півострова відібрали, а на сході - розграбували. В 

одній зоні АТО збитки найбільших українських банків склали 

близько 60 мільярдів. Наслідком цього є проблема капіталу і 

посилення проблеми ліквідності. 

Проблема третя - Зростання прострочень по 

кредитах. В активи, які банки втратили через війни, входять і 

багато з кредитів, видані в Криму і на сході. Крім них, тривалі 

прострочення в погашенні позик допускають і постраждалі від 

девальвації або в цілому від кризи жителі інших областей. За 

даними НБУ, частка проблемної заборгованості на 1.10.2014 р 

становить 11,5%. Реальний же обсяг прострочень невідомий, в 

пресі зустрічаються припущення, що він може доходити до 

третини всіх позик. 

Крім недоотримання доходів у зв'язку з погіршенням 

якості кредитів, банки змушені формувати резерви під 

проблемні позики. Не менш важлива проблема пов'язана і з 

валютними кредитами: банки зобов'язані забезпечувати 

додатковими резервами, які збільшили в гривневому еквіваленті 

суми валютних кредитів. 

Проблема четверта - Інсайдерські кредити. Три 

перераховані вище причини впливали різною мірою на різні 

банки. І багато з них вистояли б набагато впевненіше, якби 

криза не оголила ще одну проблему вітчизняної банківської 

системи. За словами експертів, по-справжньому серйозний удар 

відчувають установи, в яких велика частка інсайдерських 

кредитів - виданих акціонерам або пов'язаним з ними особам. 
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Вважається, що якщо частка прихованих або явних 

інсайдерських кредитів перевищує 30%, то банк украй 

уразливий під час кризи. У деяких же українських установах, за 

словами банкірів, цей показник набагато вищий. В окремих 

випадках він становить 93%. 

Перш за все, через такі кредити банки недоотримують 

прибуток. Але головне полягає в наступному: банк, який крім 

нормальної діяльності, обслуговує інтереси акціонерів і 

пов'язаних з ними осіб, зазвичай під час кризи може 

збанкрутувати.  

Проблема п'ята - Оголюються всі порушення в роботі 

банків. Крім банків з інсайдерськими кредитами, з проблемами 

зіткнулися і установи з іншими порушеннями в роботі. 

Приміром, почали відчувати проблеми кишенькові банки, за 

допомогою яких відмивали готівку. Тільки за останні два місяці 

через «відмивання» грошей відправили на ліквідацію п'ять 

банків (Грін Банк, Меліор Банк, ІнтерКредитБанк, Банк Аксіома, 

Прайм-Банк), і пошук таких установ податківцями триває.[1] 

Висновки і пропозиції. Після проведених досліджень 

можна зробити наступний  висновок. Щоб банківська система 

зберегла довіру клієнтів і, особливо, мільйонів вкладників - 

фізичних осіб, населення повинно бути в ній впевнено. Це 

означає, що повинні бути чіткі регулятивні правила, при цьому 

їх дотримання повинно забезпечуватися. Також банківській 

системі необхідна відповідальна судова система, при якій суди 

вершать правосуддя в інтересах усіх учасників ринку. Тільки 

після цього, банківська система зможе надавати кредити, 

необхідні для відновлення країни.[6] 
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Анотація: У статі розглянуто одне із методів підвищення 

прибутковості і ефективності ведення підприємницької діяльності на основі 

бенчмархінгу,  здійснення прориву в області інновацій. 

Ключові слова: бенчмаркінг; «колесо бенчмаркінгу»; бар`єр 
бенчмаркінгу; внутрішній бенчмаркітинг; зовнішній бенчмаркітинг. 

Постановка проблеми: Бенчмаркінг сьогодні є одним із 

об`єктивних та систематичних методів зіставлення власної 

діяльності з роботою компаній-лідерів, з`ясування причин 

неефективності бізнесу партнерів, організація відповідних дій 

для поліпшення власних показників та їх реалізація. Цей метод 

дає можливість підприємству нарощувати продуктивність праці, 

бути попереду конкурентів, орієнтуватися на кращі результати 

інших підприємств. 

Виклад основного матеріалу: Одним з 

найефективніших інструментів, що дає можливість 

підприємству постійно нарощувати продуктивність, 

покращувати якість своєї роботи, бути попереду конкурентів, є 
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бенчмаркінг. Бенчмаркінг використовується як важіль, здатний 

зламати закостенілу структуру організації, стиль ведення 

бізнесу, орієнтуючись, зокрема, на кращі результати інших 

підприємств. В даний час бенчмаркінг, використання його 

головного принципу "від кращого до кращого", повертає до 

життя, до успіху багато фірм США, Японії, Західної Європи. 

У центрі уваги бенчмаркінгу –  запитання: чому інші 

працюють успішніше, ніж ми? Основний зміст та мета 

бенчмаркінгу полягає в ідентифікації відмінностей з 

порівнюваним аналогом (еталоном), визначення причин цих 

відмінностей та виявлення можливостей щодо вдосконалення 

об’єктів бенчмаркінгу. Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: 

методи, процеси, технології, якісні параметри продукції, 

показники фінансово-господарської діяльності підприємств 

(структурних підрозділів). Досліджуючи виробничі процеси, 

методи чи технології виробництва і збуту продукції, головну 

увагу приділяють пошуку резервів зниження витрат 

виробництва та підвищенню конкурентоспроможності 

продукції. За допомогою цього інструменту контролінгу можна 

визначити цільові параметри діяльності підприємства, яких слід 

додержуватися, щоб забезпечити його стабільну 

конкурентоспроможність. Здебільшого розрізняють три види 

бенчмаркінгу: 

 внутрішній бенчмаркінг - бенчмаркінг процесу, 

здійснюваний усередині організації, зіставляє 

характеристики виробничих одиниць, схожих з 

аналогічними процесами; 

 бенчмаркінг конкурентоздатності - вимір характеристики 

підприємства і його зіставлення з характеристикою 

конкурентів, дослідження специфічних продуктів, 

можливостей процесу чи адміністративних методів 

підприємств-конкурентів; 
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 функціональний бенчмаркінг - порівняння певної функції 

двох або більше організацій в тому ж секторі; 

 бенчмаркінг процесу - діяльність по зміні визначених 

показників і функціональності для їхнього зіставлення з 

підприємствами, характеристика яких є досконалою в 

аналогічних процесах; 

 глобальний бенчмаркінг - розширення стратегічного 

бенчмаркінгу, яке включає також асоціативний 

бенчмаркінг; 

 асоціативний бенчмаркінг - бенчмаркінг, що проводиться 

організаціями, що перебувають у вузькому 

бенчмаркінговому альянсі; 

 загальний бенчмаркінг - бенчмаркінг процесу, що 

порівнює визначену функцію двох або більше організацій 

незалежно від сектора. 

До основних завдань бенчмаркінгу відносяться: 

визначення конкуренто-спроможності компанії і її слабких 

сторін; усвідомлення необхідних змін; відбір ідей щодо 

кардинального поліпшення процесів; виявлення найкращих 

прийомів роботи для компаній даного типу; розробка 

інноваційних підходів до вдосконалення бізнес-процесів; 

постановка довгострокових цільових показників якості роботи, 

що значно перевершують поточні; переорієнтація корпоративної 

культури. 

Таким чином, у разі бенчмаркінгу за порівняльні аналоги 

можна брати підприємства-конкуренти, підприємства, які є 

найкращими у відповідній галузі, суб’єкти господарської 

діяльності інших галузей, структурні підрозділи досліджуваного 

чи інших підприємств. 

Розрізняють три фази бенчмаркінгу: 

1. Підготовча. На цій стадії здійснюють вибір об’єкта 

бенчмаркінгу та порівняльних аналогів; визначають оцінні 
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показники (наприклад, собівартість, затрати часу, частка браку); 

збирають необхідну для аналізу інформацію.  

2. Аналіз. У ході аналітичної фази бенчмаркінгу на основі 

порівняння з підприємством-партнером виявляються недоліки 

(слабкі місця) в об’єктах бенчмаркінгу та ідентифікуються 

причини їх виникнення. Критерієм оцінки процесів, функцій, 

методів чи виробничих процесів є показники їх продуктивності. 

3. Впровадження. На цій стадії проводиться робота з 

реалізації результатів аналізу в практичній діяльності 

підприємства. Розробка стратегії і виявленя у ході бенчмаркінгу 

слабких місць на підприємстві. 

Бенчмаркінг - це постійне вивчення кращого в практиці 

конкурентів, порівняння компанії із створеною еталонною 

моделлю власного бізнесу.  

Основні цілі бенчмаркінгу: 

 підвищення прибутковості та ефективності; 

 прискорення процесу змін і управління ними; 

 створення духу постійної бойової готовності компанії; 

  усвідомлення досягнень світового рівня; 

  здійснення прориву в області інновацій; 

  прийняття більш обґрунтованих рішень; 

  встановлення гнучких цілей; 

  подолання самовдоволення; 

  розширення кругозору. 

Бенчмаркінг дозволяє виявляти і використовувати у 

своєму бізнесі те, що інші роблять краще. Практика показує, що 

погляд на свою організацію крізь призму досвіду кращих 

світових компаній або лідерів галузі дає можливість знайти нові 

орієнтири для підвищення ефективності управління і вирішити 

прикладні питання, Аналітичний метод роботи з інформацією 

дозволить виявити тенденції на ринку і зорієнтувати свою 

власну стратегію. Максимально повна інформація про 
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конкурентів, якщо таку вдалося дізнатися, цілком може стати 

основою для складання свого власного бізнес-плану. 

Аналіз переваги - це погляд на внутрішні функції, 

діяльність і досвід з наступними цілями: визначити кращі 

результати; проаналізувати свою роботу; виявити недоліки у 

функціонуванні; усунути слабкі місця; створити мотивацію до 

постійного поліпшення. Аналіз і порівняння конкурентних 

переваг – це: надати клієнтові продукт з параметрами, що 

перевершують аналоги; надати виняткову якість продукту; 

запропонувати більш високий рівень обслуговування клієнтів; 

розробити винятковий бренд-іммідж. 

Негативними бар'єрами використання бенчмаркінгу в 

Україні є:  

 недоступність відкритої інформації для порівняння й 

обміну досвідом 

 превентивна закритість компаній і власний комплекс 

“засекреченості”  

 відсутність програм бенчмаркінгу, що фінансуються державою . 

Результати бенчмаркінгу для компанії – це поліпшення 

власного бізнесу; усвідомлення порівняльного становища 

компанії; придбання стратегічної переваги. 

Висновок: Аналізуючи сучасний стан економіки 

підприємств слід особливу увагу звернути на використання 

бенчмаркінгу, який прискорить процес змін, подолання 

самовдоволення, призведе до розширення кругозору, 

усвідомлення досягнень світового рівня та здійснить прорив в 

області запровадження інновацій і досягнення високих 

показників економічної ефективності ведення підприємницької 

діяльності. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ 

Якимчук Дмитро 

 Горохівський коледж ЛНАУ 

Науковий керівник: викладач-методист Шелін С.В. 

 
Анотація: У статі розглянуто проблеми обліку і контролю 

розрахунків дебіторської та кредиторської заборгованості на матеріалах 

ПСГП «Озірці» Горохівського району Волинської області. 

Ключові слова: покупці, постачальники, підрядники, замовники, 

контрагенти, кредиторська заборгованість, фінансово-економічна 

діяльність, зобов’язання,безготівкові розрахунки, облік. 

Постановка проблеми: В сучасних умовах економічна 

ситуація в країні характеризується значною часткою неплатежів. 

Цей факт пов’язаний із впливом наслідків як вітчизняної так і 

світової економічної кризи. Про те в нашій країні негативні 

тенденції підсилюються ще й незадовільним станом контролю в 

середні підприємств за використанням договірних зобов’язань. 

Розрахунки  з контрагентами є важливою складовою 

фінансово-економічної діяльності підприємства. Вони 

нерозривно пов’язані вхідними та вихідними грошовими 

потоками, які складають основу процесу діяльності 

підприємства. Затягування строків отримання платежів та 

погашення зобов’язань приводить до сповільнення операційного 

циклу та зниження ділової активності підприємства. 

Крім того, вартість грошей з урахування фактора часу 

має тенденцію до зниження, що в свою чергу негативно впливає 

на їх покупну спроможність і призводить до скорочення 

ресурсів підприємств 
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Проблемі обліку і контролю розрахунків дебіторської та 

кредиторської заборгованості присвятили свої праці Ф. Ф. 

Бутинець, М. Ф. Огійчук, І.Б. Садовська та інші. Однак 

враховуючи актуальність теми дослідження можна відмітити, 

що питання удосконалення обліку заборгованостей ще не 

достатньо досліджені в сучасних наукових джерелах [3].  

Виклад основного матеріалу: Для кожного 

підприємства дуже важливо на будь-який момент часу мати 

повну інформацію про зобов’язання підприємства перед 

кредиторами, а для цього необхідно добре організований облік і 

аналіз кредиторської заборгованості. 

ПСГП «Озірці» облік зобов’язань здійснюється з 

урахуванням вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». Весь процес 

розрахунків з постачальниками і підрядниками включає два 

етапи: перший - облік надходження ТМЦ, послуг, робіт і облік 

їх  оплати; на другий – включає формування звітних документів, 

а саме Реєстру розрахунків з постачальниками  та підрядниками  

№ 3.3. с-г. і ж. о. №3 В с.-г. [1].  

Для обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками за одержані ТМЦ виконанні роботи надалі 

послуги на досліджуваному підприємстві використовується 

субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 

аналітичний облік ведуть окремо по кожному постачальнику, 

що дає можливість швидкого отримання необхідних даних. 

Порядок та форми між постачальником та покупцем 

визначаються в господарських договорах. 

Варто відмітити, що на  ПСГП «Озірці» найбільш 

поширеною є форма безготівкових розрахунків є платіжне 

доручення.  

При виявленні недостачі або дефекту товарів складається 

рекламаційний акт. 

Під час укладення господарського договору особливу 

увагу необхідно приділити його суттєвим умовам, а саме: 
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предмету, ціні, формі розрахунків та санкцій при порушенні 

умов договору. Розробити способи відображення договору, як 

об’єкту бухгалтерського обліку у обліковій системі. В зв’язку з 

цим пропонується ведення обліку господарських договорів 

товарного змісту на рахунках позабалансового обліку 031 

«Договірні зобов’язання» та  032 «Договірні права» з моменту 

набуття договором юридичної сили. 

Важливим аспектом організації обліку розрахункових 

операцій на ПСГП «Озірці» є звірка сум заборгованості.  

Несвоєчасні розрахунки  формують: заборгованість між 

виробником і споживачами продукції, ведуть до нестабільності 

постачання основними матеріальними ресурсами, особливо 

паливо-мастильними матеріалами, запасними частинами, 

мінеральними добривами та іншими ресурсами, необхідними 

для підприємства. А також, своєчасність виплати заробітної 

плати, що викликає невдоволення працюючих і погіршує 

соціальне становище [2]. 

Збільшення або зменшення дебіторської та кредиторської 

заборгованості призводять до змін фінансового стану 

підприємства. 

Облік розрахунків з покупцями і постачальниками 

найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на 

цьому етапі формується основна гостина доходів та грошових 

надходжень підприємств. 

Висновки і пропозиції. З метою покращення 

розрахункової системи обліку і скорочення заборгованостей 

пропонуємо:  

 Розширити сфери використання результатів 

внутрішнього контролю та оформлення їх такими таблицями: 

Відомість перевірки складу  поточної кредиторської 

заборгованості, Перелік пред’явлених претензій на адресу 

підприємства. Це дозволить визначити якість внутрішнього 
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контролю за розрахунками з постачальниками і підрядниками з 

боку бухгалтерії, та виявити випадки викривлень звітних даних; 

 Необхідно стежити за співвідношеннями дебіторської і 

кредиторської заборгованості: звичне перевантаження 

дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій 

стійкості підприємства; перевищення кредиторської 

заборгованості над дебіторською може призвести до 

неплатоспроможності підприємства; 

 Краще та якісніше проводити аналіз складу і 

структури дебіторської і кредиторської заборгованості за 

конкретними постачальниками і покупцями, що дозволить 

своєчасно виявити прострочену заборгованість і вживати 

заходів щодо її стягнення; 

 Контролювати оборотність дебіторської і 

кредиторської заборгованості, а також стан розрахунків щодо 

простроченої заборгованості, так як  в умовах інфляції будь-яка 

відстрочка платежу призводить до того, що підприємство 

реально отримує лише частину вартості поставленої продукції; 

 Доцільно на високому рівні організувати роботу з 

договорами, в картці клієнта відрізняти працює він під 

реалізацію або за системою передплати; 

Таким чином, вищевикладені пропозиції  будуть сприяти 

вдосконаленню  організації розрахунків та їх обліку, зниження 

дебіторської заборгованості і зміцнення фінансового стану 

підприємства.  
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Abstract: The article deals with the problem of accounting and control 

payments of receivables and payables for materials PSHP " Ozirtsi " Gorokhiv 

district, Volyn region. 

Keywords: The accounting policies , the order of accounting policies , 

international standards of accounting and financial reporting, national provisions 

(standards ) of accounting. 

Statement of the problem. Important value in the process of 

economic activity be – what enterprise plays a record-keeping 

primary purpose of which, with the help of forms of the financial 

reporting, to give users for making decision complete, true and 

impartial information about the financial state, results of activity and 

motion of money of enterprise. For this reason, correct, clear and 

rational organization of record-keeping is one of the most responsible 

stages of creation of enterprise and providing of him registration  of 

policy. 

The main material. By the law of Ukraine «On a record-

keeping and financial reporting in Ukraine», certainly, that a 

registration policy is an aggregate of principles, methods and 

procedures which are used an enterprise for drafting and presentation 

of the financial reporting. From the successfully formed registration 

policy in a great deal efficiency of management of enterprise 

economic activity and strategy of his development depend in the 

protracted prospect. 

Development and integration of economic processes 

stipulated a requirement in comparison of the financial reporting and 
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harmonization of public information at an international level. One of 

ways of harmonization there is gradual introduction of the 

International standards of the financial reporting (IFRS) to 

registration practice of separate categories of subektiv menage. 

One of the stages of transformation of the financial reporting 

of these enterprises on international standards, there is development 

of registration policy and Card of accounts in accordance with IFRS. 

Taking into account that domestic practice does not have 

large works and achievements in this sphere, to our opinion, exactly 

in the question of forming of registration policy of enterprise, it is 

expedient to adopt foreign experience, taking into account the 

features of national economy. 

As experience shows, Ukraine went by development of 

national Statutes (standards) of record-keeping, which are based on 

basic conceptions of IFRS. 

Regulation of forming of registration policy in foreign 

practice is carried out the International standard of record-keeping 

(IAS) 8 the «Registration politicians, changes in registration 

estimations and errors». In obedience to a standard, a registration 

policy is concrete principles, bases, agreements, rule and practice, 

subektom menages are applied at drafting and presentation of the 

financial reporting. 

International standards give companies a purchase option: 

information which is contained by a registration policy can be 

exposed or in notes to the financial reporting, or in quality its 

separate component. 

In order that registration politics of enterprise is worked out 

answered the enumerated requirements a necessity there is her 

forming with taking into account of such constituents of international 

standards of record-keeping : continuity of activity, constancy of 

rules of record-keeping, circumspection, extra charge, separate 

reflection of assets and obligations, acceptability of entrance balance, 
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priority of maintenance above a form, evaluation, openness, 

consolidation, importance, confidentiality. 

Conclusions and suggestions. Thus, registration politics of 

enterprise establishes order organization and conduct of record-

keeping, determines principles, methods and procedures that is used 

to them for a stowage and presentation of the financial reporting. 

Harmonization of home and international legislation, that regulates 

the question of forming of registration politics of enterprise, taking 

into account of advanced experience of foreign countries in this 

sphere, and also the interconsistency of requirements of National 

positions (standards) of record-keeping will allow to promote 

authenticity of current information and do it more more useful to the 

acceptance of strategic administrative decisions. 
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Annotation. Farms of Carpathian region, as an economy of great social 

and economic importance for rural population, are represented by rather high 

indicators of performance in relation to the development of farming in Ukraine. 

Nevertheless, to secure further effective activity of farming of Carpathian region, 

the state should make some corrections. 
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Aim of the article is to make estimation of results of farms performance in 

Carpathian region and argumentation of measures as to settling and stimulation of 

their further development.  

Keywords: afarm, agriculture, efficiency, land, state support, Carpathian 
region. 

Problem setting. Modern tendencies force conditions, being 

mostly favorable for multiple product agrarian enterprises. Thus, in 

most of regions of Ukraine, farms are one of main professional 

activities and important connecting elements of organizational 

system of agricultural production. However, the main problem is not 

in absence of possibilities to adapt to the changed rules of 

competition, but social consequences of rapid restructuring and 

modernization [1, p. 30].  

Main material. Nowadays, a Ukrainian farmer is an 

established economist and producer. According to data of the 

corresponding Ministry, during 2013 farms increased production of 

agricultural products by 6,5 % [2]. A considerable share in the 

indicators of efficiency is secured by the farms of Carpathian region, 

where establishment of a multilevel economy and private forms of 

farming has historic peculiarities.  

Specifics of agriculture in Carpathian region is largely caused 

by peculiarities of its relief and soil. Data of the table 1 demonstrate 

certain particular tendencies as to land security and development of 

farming in Carpathian region and Ukraine.  

At present, a principal problem of farms in Carpathian region 

is the fact they are of small size andit limits their productive 

capabilities and flexibility. Thus, in spite of general decrease of 

number of farms by 29 units, one can observe increase of total area 

of agricultural lands by 2,4 thou. ha as well as average size of a farm 

by 0,8 ha. It mostly happened by means of unstable fluctuations of 

indicators of number of farms and area of land holding in the regions 

of the territory. Only Ivano-Frankivsk region demonstrates a constant 

tendency to increase of the investigated indicators.  
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Table 1 

Dynamics of area of land holding by farms 

Indicator Years 

Carpathian region 
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Number of 
farms, units 

2010 3897 1606 561 956 774 41524 9,4 

2011 3871 1584 561 944 782 40965 9,4 

2012 3868 1537 565 1009 757 40676 9,5 

Area of 

agricultural 
land, thou. 
Ha 

2010 117,2 13,7 23,5 52,1 27,9 4290,8 2,7 

2011 122,2 13,0 25,0 55,0 29,2 4345,9 2,8 

2012 119,6 11,7 26,0 52,1 29,8 4389,4 2,7 

including 
leased area, 
thou. Ha 

2010 95,7 6,7 18,8 48,3 21,9 3432,0 2,8 

2011 97,7 6,3 20,1 45,3 26,0 3508,4 2,8 

2012 108,6 7,5 24,1 47,7 29,3 3635,8 3,0 

Per one 
farm, ha 

2010 30,1  8,5 41,9 54,5 36,0 103,3 -73,2 

2011 31,6  8,2 44,6 58,3 37,3 106,1 -74,5 

2012 30,9  7,6 46,0 51,6 39,4 107,9 -77,0 

including 
leased one, 

ha 

2010 24,6 4,7 33,5 50,5 28,3 82,7 -58,1 

2011 25,2 4,0 35,8 48,0 33,2 85,6 -60,4 

2012 28,1 4,9 42,7 47,3 38,7 89,4 -61,3 

Area of 
arable land, 
thou. Ha 

2010 106,7 12,3 22,0 47,4 25,0 4161,9 2,6 

2011 111,1 11,5 23,5 49,7 26,4 4221,9 2,6 

2012 108,8 10,6 25,3 46,1 26,8 4260,7 2,6 

Per one 
farm, ha 

2010 27,4 7,7 39,2 49,6 32,3 100,2 -72,8 

2011 28,7 7,3 41,9 58,3 33,8 103,1 -74,4 

2012 28,1 7,6 44,8 45,7 35,4 104,7 -76,6 

 

In Chernivtsi region in 2010-2012 number of farms 

substantially decreased (by 25 units 2011), but area of agricultural 

land and arable land is practically at the level of the previous years, 

determining the average size of one farm in the region.   

Development of lease relations is a crucial factor in the given 

aspect, being able to secure the required resource parameters of the 
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farming subjects, particularly those of land resources. We see, that 

farmers have leased 82,8% of lands. 

In Carpathian region the indicator is a little higher, i.e. 90,6 

%. World experience proves, that advantages of land lease relations 

are caused by the condition that lease helps to withdraw financial 

resources for investment into innovative means of mechanization, 

new technologies and building of new constructions [3, p.14]. 

During to whole history of development of Ukrainian 

farming, sizes of farms greatly changed. The specifics is that, even 

within one region, one can find different sizes of farms, though 

conditions are practically typical ones. Thus, in Carpathian region, 

average sizes of farms in Lviv region are 6,8 times larger than in the 

neighboring Transcarpathian region (Fig. 1).   

 

 

Fig. 1. Dynamics of changes of average  sizes of farms in               

Carpathian region and Ukraine, ha 
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It is obvious, that farms of Carpathian region possess 

relatively small area of land, but variation of their size is a large one: 

from 7,6 ha in Transcarpathian region to 51,6 ha in Lviv region. In 

Transcarpathian region there is the largest number of registered 

farms among the other regions of the Carpathian territory, but size 

of the farms are the smallest one, being caused by peculiarities of 

geographical position. Besides, during the last twenty years the 

situation has not changed. In contrast, in Chernivtsi region the 

average size of farms were 3,2 times larger in 2012 comparing to 

2000. Increase of size of farms in Carpathian region happens under 

the influence of general state tendency, but at the slower rate. 

Volume of agricultural production is one of key indicators, 

characterizing performance of farming, because its size determines 

amount of the product sale and, as a result, level of its complete cost 

price, amount of profit, degree of satisfaction of population’s need of 

food etc. (fig. 2).  

 

Fig. 2. Dynamics of a share of gross yield of principal 

agricultural crops by farms in Carpathian region, %  
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The figure demonstrates that Carpathian region takes a 

considerable place in the structure of crop growing in Ukraine, but 

all mentioned indicators show a tendency to decrease. The largest 

share of gross yield of agricultural crops in Carpathian region is 

taken by potato, i.e. 12,3  % in 2012. Value of the indicator 

demonstrates the most dynamic tendency during the whole period of 

investigation – since 1995 it has decreased almost 6 times. However, 

it does not mean that farmers of Ukraine have become to grow less 

potato – but one observed redistribution of the area for the crop 

growing, i.e. Kyiv and Podillia territory have increased the cropping 

area of the crop.  In Carpathian region and in the country, cropping 

area stays almost the same every year; fluctuation of yield capacity is 

the main reason of fluctuation of gross yield of agricultural crops. 

The fact is best proved by growing of sugar beet at farms of 

Carpathian region. In spite of  stopping of sugar beet growing by 

farms in Chernivtsi region, decrease of cropping area in Ivano-

Frankivsk region by 0,8 thou. ha, Lviv region – by 0,4 thou. ha and 

general cropping area in Carpathian region - by 1,3 thou. ha, farmers 

of the territory have increased yield capacity by 51,9 c/ha during the 

last year as well asthe share of gross yield of potato in the general 

position of farms in Ukraine by 0,9 % point.  

Information about the amount of gross products (table 2) 

argues that farms of Carpathian region specialize in crop production. 

In 2012 its share in the total amount of agricultural production made 

54,3 %. However, viewing regionally, the largest share is occupied 

by Lviv region, making 64,4 % in 2012. Farmers of Lviv region deal 

with poultry breeding and pig raising. Nevertheless, largely 

prevailing animal breeding in Lviv region does not have a 

considerable impact on a general picture of the region specialization. 

It is determined by large amount of gross production of crop growing 

in neighboring regions. Thus, farmers of Transcarpathian region get 

high yield of vegetables (potato growing), Chernivtsi region – grain 
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production, farmers of Chernivtsi and Lviv regions achieve good 

results in growing of sugar beet.   

Table 2 

Dynamics of production of gross output by farms in Ukraine    

(in constant prices of 2010), mln UAH 

Indicator Years 

Carpathian region 
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Gross 
production, 

total 

2005 259,0 38,0 49,3 148,0 23,7 8177,5 3,2 

2009 674,8 40,9 82,6 469,5 81,8 12119,1 5,6 

2010 759,3 52,1 84,2 502,2 120,8 11965,8 6,3 

2011 851,2 64,4 127,9 525,7 133,2 16192,5 5,3 

2012 957,5 82,5 147,8 584,8 142,4 14111,1 6,8 

including crop 

growing 

2005 178,0 22,9 39,2 94,4 21,5 7719,2 2,3 

2009 333,7 24,6 69,8 170,1 69,2 11125,2 3,0 

2010 367,6 25,4 68,9 166,9 106,4 10840,9 3,4 

2011 461,6 40,9 113,5 186,7 120,5 14997,7 3,1 

2012 520,4 55,8 131,5 208,3 124,8 12843,1 4,1 

animal 

breeding 

2005 81,0 15,1 10,1 53,6 2,2 458,3 17,7 

2009 341,1 16,3 12,8 299,4 12,6 993,9 34,3 

2010 391,7 26,7 15,3 335,3 14,4 1124,9 34,8 

2011 389,6 23,5 14,4 339,0  12,7 1194,8 32,6 

2012 437,1 26,7 16,3 376,5 17,6 1268,0 34,5 

 

However, Carpathian region has a considerable impact on 

indicators of production of gross products in general and can be 

viewed as an animal breeding farming region of Ukraine.  

Though crop growing is a prevailing activity of farmers in 

Ukraine (91,0 % in 2012), share of gross products of animal breeding 
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of farmers in Carpathian region fluctuates within 17,7-34,8 % and 

has a tendency to increase during a period of the research.   

Conclusions. Farms of Carpathian region, as an economy of 

great social and economic importance for rural population, are 

represented by rather high indicators of performance in relation to the 

development of farming in Ukraine. Nevertheless, to secure further 

effective activity of farming of Carpathian region, the state should 

make some corrections: 

1. Differentiation of farms according to a size of land 

holding.  

2. Establishment of legal fundamentals for transformation of 

private peasants’ economies into family farms of small size, so-

called inner rural, mostly self-employed economic subjects, having a 

status of juridical person. 

3. Implementation of family farms into the existing legal 

field, securing corresponding fiscal preferences.  

4. Development of a mechanism of state support for farms of 

small size at the same level as large forms of economies in agrarian 

sphere. 
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Abstract: the article deals with economic content, role, criteria for the 

recognition and classification of intangible assets.  Documenting and accounting 

have been considered. 

Keywords: intangible assets, evaluation, documentation, accounting. 

Statement of the problem. A greater role in economic 

activity of entities is played by intangible assets, which share in the 

structure of assets is constantly increasing. 

Intangible assets are non-monetary assets that do not have 

material form. They can be identified and are kept by company with 

the purpose of use their during the period for more than one year. 

Each type of intangible asset that is used by an enterprise 

must be  reflected in the accounting on a separate sub-account having 

its own approach to accounting, depreciation, write-offs. 

The evaluation of intangible assets used in economic 

activities of enterprises, institutions and organizations is done 

according to primery cost, residual value, revalued amount, fair and 

liquidation value.  

Conclusions. Intangible assets  accounting  is a problem that 

is quite relevant in practice of enterprises. Therefore, the recognition 

and evaluation of intangible assets are important in the process of 

formation of competitiveness, market position, relationships with 

potential investors and attraction of consumers. 
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Statement of the problem. The aim of the research is to 

highlight the control and audit procedures regarding safety and food 

quality, research the legislation - regulations their regulation. 

To promote agricultural products to world markets is 

necessary to establish uniform systems of control over the safety and 

quality of food. To do this, we must first agree on the normative legal 

acts of the safety and quality of products. Standard ISO 22000:2005 

consistent with standards 14000 (environmental matters in the 

declaration) and 9000 (in the matter of quality control). It combines 

the principles of HACCP and its application steps developed by the 

Commission Codex Alimentarius. With requirements that can be 

subjected to auditing, standard combines the HACCP plan with 

prerequisite programs. Analysis of the normative documents testifies, 

that in recent years the international normative documents 22000 

series develop faster than any other groups of international and 

European normative documents of the class 67 «Food technology». 

So with them it must coordinate national normative documents on 

food safety. You also need to make continuous analysis of updated 

European normative documents to identify trends in their 

development and, therefore, the same trend should be reflected in 

national normative documents. 

Purpose of the control and audit measures of the quality and 

safety of agricultural products is the definition level of performance 

of the standards 22000 and 9000 series, especially in the part of 

identification of critical control points and providing advice on the 

management of corrective actions. Quality audit conducted in 

accordance with ISO 9001. 
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In the first stage audit quality need to make a general list of 

company standards for each structural unit. Due to regulations in the 

audit on certain companies need to develop enterprise standards and 

procedures of quality that would include requirements to perform 

work directly at the plant, the requirements for the supply of inputs, 

the requirements for performance monitoring and improvement 

processes. 

Next to each item on the general list of company standards 

required to make a description of the requirements. 

You must also develop criteria for evaluating these 

requirements, which must be concrete and unambiguous. If the 

demands are characterized by unnumeric indices, it is advisable to 

use the audit certificate. It is advisable to analyze each procedure 

selective method of quantitative quality indicator or audit certificate, 

while calculating the percentage of completion of each requirement. 

The overall index of meeting the requirements is calculated as the 

average arithmetic values of all the requirements perfomance. 

However, if the requirements are different weight (critical to quality), 

it is advisable to meet the requirements of the overall figure count as 

average values of entering the appropriate weights coeficients to 

meet the requirements. 

The next step is to compare planned and actual work 

performance.  

Conclusions.The results of revision calculated performance 

indicators, summarize the audit results and submit recommendations 

to improve product quality. 
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Anotation. The article analyzes the main provisions of new national 

standard that regulates formation of financial statements for companies reporting 

under national standards, and for enterprises whose activities are guided by the 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Based on the research, the 

main points of this legal document have been highlighted, and it has been also 

emphasized that the concept of financial statements for the NAP(S) 1 is on the 

contrary to the conceptual basis of the same statement under IFRS. According to 

the author, only standard forms of financial statements, prepared in conformity 

with either with national or international standards, due to differences between the 

two sets of standards, may carry the risk of information distortion.  

Key words: legal regulation, financial reporting, National Accounting 

(Provisions) Standards, International Financial Reporting Standards.   

Raising of problem.   Оn February, 7, 2013 Ministry of 

finance of Ukraine by the order № 73 (in future  is an order № 73) 

[1] confirmed National position (standard) of record-keeping 1 the 

"General requirements to the financial reporting" (in future  - NP(С) 

BECAUSE 1). This event, without an overstatement became one of 

the most noticeable innovations in the sphere of the normatively-

legal providing of record-keeping in Ukraine. New position got 

status national and replaced registration standards that separately 

determined the order of presentation each of basic forms of the 

financial reporting. Such changes are called to approach an account 

and presentation of the financial reporting on national standards to 

the international standards of account and serve as the object of our 

scientific research. 

Exposition of basic material.   In accordance with п. of 2 

Orders № 73 the order of Ministry of finance of Ukraine lost an 

action from March, 31 in 1999 № 87 "About claim of Statutes 
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(standards) of record-keeping" [2]. Thus, lost an action next NP(С) 

BECAUSE: 1) the "General requirements to the financial reporting"; 

2) "Balances"; 3) "Reports are on financial results"; there are 4) cash 

flow "Statements"; a 5) "Report is on a property asset". According to 

п. of 3 Orders № 73 legal entities (except banks and budgetary 

establishments) that are under an obligation to give the financial 

reporting in compliance with the legislation apply the forms of the 

financial reporting, that is driven to NP (С) BECAUSE 1, beginning 

from accounting after I quarter of 2013 and in next periods covered 

[1]. NP(С) BECAUSE 1 consists of four next divisions: to the 

division And "generals", to the division of ІІ "Composition and 

elements of the financial reporting", division of ІІІ "Quality 

descriptions of the financial reporting and principles of her 

preparation", division of ІV of "Opening of information in the 

financial reporting"; except above-stated, a standard contains three 

additions, two from that are typiforms of accounting (both ordinary 

and косолідованої), and third is a list of the additional articles of the 

financial reporting. In accordance with п. in 1 And NP(С) 

BECAUSE 1, by this National position (by a standard) of визна- 

чається aim, composition and principles of preparation of the 

financial reporting and requirement to confession and opening of her 

elements [3]. At the same time NP(С) BECAUSE 1 does not contain 

instructional materials in relation to filling of forms of the financial 

reporting. on January, 30 in 2013 on the official web site of Ministry 

of finance of Ukraine the project of order of Ministry of finance of 

Ukraine is placed for a public discussion "About claim of Methodical 

recommendations in relation to filling of forms of the financial 

reporting" [3], in that a question decided in relation to the order of 

filling of new forms of the financial reporting. By the state on 

01.04.2013 access is to the project indicated higher on the official 

web site of Ministry of finance of Ukraine limit, and 

recommendations in relation to filling of these forms of the financial 

reporting are not promulgated. Also in connection with the change of 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 376 

 

forms of the financial reporting Ministry of finance of Ukraine 

worked out the project of new release of Methodical 

recommendations from verification of comparableness of indexes of 

the financial reporting, that was promulgated in 19.03.2013 on the 

official web site of ministry [4]. Division And "generals" of NP(С) 

BECAUSE 1 вигля-дає informing enough, in fact 37 registration 

terms contain determination. In accordance with п. in 4 And NP(С) 

BECAUSE 1, the aim of stowage of the financial reporting is a grant 

to the users for making decision of complete, true and 

неупередженої information about the financial state, results of 

activity and cash of enterprise flow [1]. According to п. in 1 ІІ NP(С) 

BECAUSE a 1 financial reporting consists of: to balance (to the 

report on the financial state), to the report on financial results (to the 

report on a gross income), to the cash flow statement, report on a 

property asset and notes to the financial reporting. A balance sheet is 

folded on the end of closing date of period covered.  

The intermediate (monthly, quarter) accounting that embraces 

a certain period is folded by an increasing result from the beginning 

of financial year [5].  

First four forms after NP(С) BECAUSE 1 got new forms for 

filling, while operating now remain: are notes to the annual financial 

reporting (т. ф. № 5) [5]; it is an appendix to Notes to the annual 

financial reporting "Information after segments". In general, the 

compatible forms of accounting a priori are not able to take into 

account the specific of activity of all enterprises and all situations 

that will arise up in practice.  

Therefore establishment of compatible forms of the financial 

reporting conflicts with conception of ISFR [2].  

Conclusions. The conducted analysis of norms of the first 

national position (to the standard) gives an opportunity to draw 

conclusion, that conception of stowage of the financial reporting after 

this normatively legal document conflicts with conceptual basis of 

stowage of such accounting after ISFR. Only typiforms of the 
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financial reporting for a stowage both after BECAUSE and after 

ISFR, as a result of existence of differences between both groups of 

these registration standards, carry a risk to twisting of statistical data. 

The questions affected in the article do not exhaust and need 

additions and specification. Deem it wise to begin a scientific 

discussion in relation to the necessity of adaptation of forms of the 

financial reporting, that is ratified  BECAUSE 1 both for enterprises 

that fold accounting on national registration standards and for 

enterprises that fold accounting after ISFR. 
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Summary. The article presents essence, determination and peculiarities 

of depiction of cash equivalents in accounting. The work outlines main tasks of 

accounting of cash and its equivalents.  

Key words: cash, cash equivalents, function of accounting, accounting of 

cash. 

Problem setting. Introduction of our country into the 

European and world economic area, development of financial-

economic relations between subjects of entrepreneurship, appearance 

of new forms of payment means, introduction of information 
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technologies have forced the necessity to improve the accounting. Its 

reforming is aimed to adopt a domestic practice to the requirements 

of international standards and establish a corresponding information 

base for making managerial decisions, directed to secure liquidity of 

an enterprise in a short-time and long-time prospect.  

It is the very cash and its equivalents as the most important 

link of a system of resource circulation, that make a base for increase 

of paying capacity of an economic subject.  

Main material. Money are considered to be one of the 

particular categories, being the mostly popular in economic 

consideration, because interests of market subjects are of the greatest 

importance and primary satisfaction in the process of money 

movement. A person satisfies his/her needs by means of money and 

its functions. Thus, money system determines relations between 

production, exchange, distribution and consumption.  

Whereas accounting is a separate function of management, a 

correct and appropriate recording of cash and its equivalents is one of 

the primary tasks at an enterprise.  

 Peculiarities of cash equivalents as objects of accounting can 

be described only viewing from their economic sense and 

considering notions, defined by economic science during the last 

centuries.   

To get profit from money, one should invest spare cash, i.e. 

more than is required for payment of current responsibilities, into 

current financial investment, securing additional profit in a form of 

interests. Such investments are called cash equivalents [1].  

Cash equivalents are considered to be an interagent between 

money and financial investments. Being characterized with absolute 

liquidity at minimum risk (similar to cash), cash equivalents can give 

small, but a regular profit. Thus, they are considered to be a kind of 

investment [3].   

Importance of a correct establishment and accounting of cash 

and its equivalents is determined by a necessity to get a relevant 
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information as to the section of accounting, which is required by 

interested subjects for completing plans of tactical and strategic 

actions.  

We can see that accounting of cash and its equivalents aims to 

solve the following tasks: 

- appropriate and exact reflection of presence and movement 

(income and outflow) of cash in a pay office and on cash accounts in 

banking establishments; 

- control of keeping of a cash limit in a pay office, safe and 

rational cash utilization; 

- correct depiction of account operations, security of control 

of appropriate payments and keeping to the established order of 

payments; 

- correct depiction of obtained credits, security of control 

over their utilization according to the destination and their settlement 

on time. 

Conclusions and proposals. Thus, cash equivalents are 

connected with production and volume of social product, as well as 

its non-productive consumption and are considered a definite object 

of accounting. They make the largest liquid share of assets of an 

enterprise, influencing cash accounting.  

Improvement of accounting peculiarity, such field as cash and 

its equivalents, is an important component of a general system of 

management of its financial performance. It enables solving of 

different tasks of accounting and arrange its main goals.   
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Anotacja. W artykule rozpatrzono problem ukraińskiej wsi w 

ekonomicznym rozwoju państwa i zaproponowano główne kierunki kształtowania 

efektywnej młodzieżowej polityki państwowej w Ukrainie. 

Kluczowe słowa: ludność wiejska, państwo, państwowa polityka 
młodzieżowa. 

Przedstawienie problemu. Problem wsi ukraińskiej zawsze 

był kluczowym w społeczno-ekonomicznym rozwoju państwa. Na 

dzisiejszy dzień on znacznie zaostrzył się, ponieważ dla ojczystej wsi 

charakterystycznym jest szereg procesów  negatywnych.  

Główny materiał. W ciągu istnienia i rozwoju państwa 

ukraińskiego, ukraińska wieś zawsze odgrywała wybitną rolę.  

 Można wyróżnić takie kierunki priorytetowe państwowej  

polityki młodzieżowej, która jest bezpośrednio skierowana na 

zabezpieczenie podwyższenia poziomu i jakości życia ludności 

wiejskiej [1]: 

1.Inwentaryzacja, uporządkowanie i efektywne 

wprowadzenie istniejących programów państwowej stymulacji 

rozwoju terytoriów wiejskich Ukrainy w celu gwarantowania 

zabezpieczenia ich należnego finansowania. 

2. W celu zmniejszenia poziomu obciążenia demograficznego 

- polepszenie stanu ubezpieczenia społecznego emerytów za 

wiekiem, rozwój systemu służb serwisowych i  specjalizowanych 

instytucji dla ludzi starszych, stworzenie warunków dla efektywnego 

użycia potencjału pracującego ludzi wieku emerytalnego w 

miejscowości wiejskiej.  

3. Aktywizacja państwowej polityki na rynku pracy w 

miejscowości wiejskiej, co, w pierwszą kolej, wymaga takich 

środków, jak: zabezpieczenie efektywnego użycia zasobów 
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pracujących terytoriów wiejskich, stworzenie dodatkowych miejsc 

pracy w kierunku gospodarki rolnej i tym podobne;   

4. Opracowanie środków promocji inwestorów rolniczych  

przedsiębiorstw w inwestowaniu do rozwoju komunalnej i 

transportowej infrastruktury, socjalnego zakresu wiejskich 

zaludnionych punktów, w szczególności pod postacią układania 

inwestycyjnych zgod z władzami miejscowymi i otrzymania wakacj 

podatkowych co do spłaty miejscowych podatków i zbiorów.   

5. Realizacja środków co do odnowienia i późniejszego 

rozwoju infrastruktury socjalnej terytoriów wiejskich, dla tego, w 

pierwszą kolej, koniecznie zwiększyć  budownictwo mieszkań i 

akademików dla inteligencji wiejskiej i młodzieży, co będzie 

sprzyjać dopływowi kwalifikowanych młodych    kadrów.  

6. Opracowanie bazy regulacyjnej dla spełnienia przez władz 

miejscowych emisji pożyczkowych papierów wartościowych w celu 

skierowywania otrzymanych funduszów na rozwój obiektów 

infrastruktury miejscowej. 

Wnioski i propozycje. Więc, rozpatrzone w artykule 

kierunki kształtowania młodzieżowej polityki państwowej, powołane  

zabezpieczać efektywną działalność systemu państwowo -

administracyjnego w zakresie, który będzie odpowiadać jak 

wymogom i interesom samej młodzieży, tak i zadaniam 

społeczeństwa w osobie państwa [2]. 
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Annotation. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Goodwill-

Bilanzierung nach IFRS im Hinblick auf ein konvergentes 

unternehmenswertorientiertes Rechnungswesen untersucht in Deutschland. 

Stichworte. Der  Goodwill, der Gesamtwert, der Substanz, CGU (Cash 

Generating Unit(s)). 

Problemstellung. Das Rechnungswesen gilt als wichtigstes 

Informationssystem der Unternehmen. Traditionell wird dabei das 

Rechnungswesen adressatenorientiert nach internen und externen 

Adressaten untergliedert. Demgemäß werden von Unternehmen zwei 

Rechensysteme - ein internes und ein externes Rechnungswesen - 

mehr oder weniger      unabhängig voneinander geführt. An dieser 

zunächst aufgrund unterschiedlicher Zwecksetzungen sinnvoll 

erscheinenden Trennung wurde über Jahrzehnte hinweg unbeirrt 

festgehalten, obgleich bekanntermaßen beide Rechensysteme in ihrer 

"klassischen" Ausgestaltung ihren jeweiligen Informationszwecken 

wenig gerecht werden können. 

Gang der Untersuchung. Der Goodwill ist die positive 

Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem erworbenen, 

nach IFRS 3 bewerteten Nettovermögen. Er repräsentiert den Wert 

von Positionen, welche beim Erwerber im Erwerbszeitpunkt nicht als 

Vermögenswerte bzw. Schulden angesetzt werden (IFRS 3.B37 f.). 

Für den Fall, dass das erworbene (nach IFRS 3 bewertete) 

Nettovermögen größer ist, als die Anschaffungskosten (bargain 

purchase) ist zu überprüfen, ob alle erworbenen Vermögenswerte 

und aufgenommen Schulden identifiziert wurden und, ob deren Wert 

korrekt ermittelt wurde. Erst nach einem kritischen reassessment darf 

ein negativer Unterschiedsbetrag als Ertrag erfasst werden (IFRS 

3.34-3.36)  [1]. 
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Im Zuge der Purchase Price Allocation ist zu prüfen, in 

welchem Umfang die Anschaffungskosten der Beteiligung durch die 

zu den jeweiligen beizulegenden Zeitwerten bewerteten 

identifizierbaren Vermögenswerte abzüglich der Schulden des 

erworbenen Unternehmens gedeckt und damit nicht Bestandteil des 

Goodwill als Residualgröße sind. Das heißt, dass der Goodwill 

soweit wie möglich in einzelne Bestandeile aufzuteilen ist. 

Letztlich verbleiben die Bestandteile in der Position 

Goodwill, die nicht einzeln erfasst werden können. 

Einzelne Vermögenswerte, die keines der Positivmerkmale 

erfüllen, sind jedoch dann separat auszuweisen, wenn sie in einer 

Gesamtheit mit einem verbundenen Vertrag, Vermögensgegenstand 

oder einer entsprechenden Verbindlichkeit, Merkmale erfüllen. 

Ausdrücklich nicht aktivierungsfähig ist die Belegschaftsqualitt 

("assembled workforce").  

Eventuell im Einzelabschluss des akquirierten Unternehmens 

bilanzierter Goodwill darf nicht übernommen werden. 

Nach SFAS 141, Paragraph 39 (141,39) liegt ein 

immaterieller Vermögenswert immer dann vor, wenn "it is 

separable...or arises from contractual or other legal rights", d.h. wenn 

er aus einem vertraglichen oder sonstigen gesetzlichen Recht 

resultiert oder separierbar ist. Unter Separierbarkeit ist dabei die 

Möglichkeit zu verstehen, den Vermögenswert losgelöst der 

Unternehmung: 

zu veräußern, 

zu transferieren, 

zu vermieten, 

zu lizenzieren, 

oder auszutauschen  [2]. 

Informationsziele in einer CGU-Informationsbilanz sind die 

Gesamtwerte und Gesamtwertänderungen auf CGU-Ebene. Der 

Gesamtwert einer CGU geht sowohl auf die ausgewiesene Substanz 

als auch auf den Goodwill zurück[3], somit ist der Goodwill ein 
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bewertbarer Teil des Gesamtwerts[4], soweit die entsprechenden 

Zahlungsströme isolierbar sind. Die Abbildung des Goodwill muss 

das Verfahren seiner Ermittlung berücksichtigen: "Accounting 

presentation of goodwill must be consistent with the measurement 

technique used in valuing the goodwill. " [5] 

Der Substanzwert ergibt sich als Summe der zum Fair Value 

bewerteten Vermögenswerte abzüglich der Schulden. Für die 

separierbaren Substanzwertkomponenten kann eine marktübliche und 

risikoäquivalente "Normalrendite" angenommen werden.[6] Folglich 

entspricht annahmegemäß der Barwert der auf die Substanz 

zurückgehenden, künftigen erwarteten Zahlungsüberschüsse ser 

Summe der Fair Values der einzelnen Vermögenswerte und 

Schulden.[7] Damit last sich ein Teil der erwarteten 

Zahlungsüberschüsse hinreichend verlässlich der Substanz zuordnen. 

Nicht der Substanz zugeordnete, über die "Normalrendite"  der 

Substanz hinausgehende Zahnlungen (Überrenditen) sind 

annahmegemäß auf den Goodwill zurückführen.[8] Der Goodwill 

ergibt sich demzufolge durch Abzinsung der erwarteten 

Überrenditen[9], d.h. als Barwert der nicht der Substanz 

zurechenbaren residualen Zahlungsüberschüsse.[10] 

Schlussfolgerungen und Vorschläge. Im Bereich der 

Goodwill-Bilanzierung liegt folglich der Schlüssel zu einem 

konvergenten unternehmens-wertorientierten Rechnungswesen. Ziel 

dieser Arbeit ist es deshalb, dazu beizutragen, den Goodwill und 

seine Behandlung im konvergenten unternehmenswertorientierten 

Rechnungswesen besser verstehen und beurteillen zu können. 

Insbesondere sollen die diesbezüglichen Möglichkeiten einer 

Konvergenz des Rechnungswesens und die Nutzungsmöglichkeiten 

in der wertorientierten Unternehmenssteuerung analysiert werden. In 

diesem Zusammenhang werden auch Perspektiven einer 

zweckadäquaten IFRS-Bilanzierung aufgezeigt. 
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The setting of problem. In today's world is difficult to 

imagine the existence of an subject without computers with 

appropriate software. Because of the lack in Ukrainian legislation 

clear recommendations of the regulation of accounting of certain 

types of intangible assets, the accounting software as an intangible 

asset is of particular relevance. 

The main material.  Increase of competitiveness of 

enterprises provides efficient use of natural, material, labor and 

financial resources. Simultaneously the increasing role played by 

http://www.bdo.de/aktuelles/newsletter/ifrs-selected-juli-2014/inhaltsver-zeichnis%20/%20ergebnisse-des-berichts-
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intangible assets, part whose in the structure of assets subjects 

entrepreneurship growing. Availability of intangible assets in the part 

of resource increases the market value of enterprises, increases the 

investment appeal of the entity. 

With software as one of the types of intangible assets, the role 

of automated data processing, allowing to increase the efficiency use 

of resources. 

Software - a set of programs that are stored on the devices 

memory and long-term designed for mass use [1]. 

The software is the object of intellectual property rights and 

respectively - intangible assets. 

Today worthwhile assessment of objects intellectual property 

is a complex problem that has no unambiguous solution because: 

- not all intellectual recourses exposed directly of estimation market. 

- no single of common, unified methods of evaluation of intellectual 

property in connection with the originality and uniqueness of 

intellectual products and the conditions of their use by separate 

entities, management; 

- the dynamics of the value of intellectual property is not always 

subject to certain general laws, it is individual for each object, 

because innovation don’t follow by market conditions, because 

determine its changes. 

Thus, accounting software depends on which of rights for it 

has the company. The presence on the each enterprise of software 

requires for study of the characteristics of these types of accounting 

intangible assets [2]. 

Software can be classified as intangible assets provided that 

the company must include the right to use it. In case of when 

enterprise has the right only use software, then acquisition costs such 

facilities of copyright recognized as royalties.  

Intangible assets within the meaning of the rules of point 

14.1.120 of the Tax Code imply ownership of the results of 

intellectual activity and other similar rights recognized object of 
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ownership (intellectual property), the right to use property and 

property rights of the company in accordance with legislation. 

If the company receives intellectual property rights in a 

computer program, including: 

- the right to use the computer program; 

- the exclusive right to authorize its use; 

- the exclusive right to prevent the unauthorized use of 

intellectual property rights, including prohibit such use, a computer 

program is recognized as an intangible asset [3]. 

According to the Law of Ukraine "On Copyright and Related 

Rights": a computer program - a set of instructions in the form of 

words, numbers, codes, diagrams, symbols or in any other form, 

expressed in a form suitable for reading computer which enable it to 

achieve a certain goal or result. [4] 

For example, the operating system Microsoft Windows 

(«immortal dinosaur" software, which ranks fourth in the top ten 

most expensive brands in the world 2014) and similar systems, 

computer software for machine tools intangible assets is contained in 

the physical substance [5]. 

In assessing intangible assets should be guided not only 

requirements of the applicable national law, but also international 

standards, where implemented significant experience in accounting 

such specific objects as intangible. 

Conclusions and suggestions. Study of theoretical concepts 

and operating practices of accounting intangibles allowed to 

determine a number of unresolved issues. Among them: not enough 

of investigation of economic essence of intangible assets, 

imperfection of developed procedure for recognition and admission 

to the balance of enterprise of the objects intangible assets, absence 

of methods specific operations with intangible assets. These issues 

and their controversial nature determine the main directions for 

further research features accounting for intangible assets of 

enterprise. 
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evaluation as an intangible asset. It’s important in terms of successful business and 

economic benefits. 

Keywords: intangible asset, business reputation, competitiveness, image 

of the company, reputation of manager, goodwill, corporate culture. 

The setting of problem. In a market economy is important 

meaning becomes to increase the competitiveness of companies 

within the national economy and internationally. Every company 

wants to achieve great success and be the best among its competitors. 

Competitiveness is determined not only material assets of the 

enterprise, but its reputation, which can provide a competitive 

advantage in the market. Thus, it becomes important study of the 

essence of business reputation and its evaluation as an intangible 

asset. 

The main material. The rapid expansion and restructuring of 

modern global markets inevitably led to the rapid development of 

means of mass communication, which in turn led to complications 

and improve communication technologies which form business 
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reputation. These trends have influenced the emergence of a new 

paradigm of business, according to which the market value of a 

successful company is determined now not only and not its tangible 

assets. It can be much higher than the book value due to intangible 

assets, the most important of which is business reputation. It can be 

seen as a lifeline that allows the company to keep stability in difficult 

market conditions [3]. 

The authority and respect is not abstract concepts, and 

significant capital that can be converted into tangible material 

benefits. In other words, business reputation - a key intangible assets, 

which directly affects a business [6]. 

Business reputation of the company has the following 

characteristics of intangible assets as a lack of material form, the 

possibility of use for a long time, the ability to get economic benefits 

[2]. 

The main components of business reputation the company 

are: company image, reputation of manager, financial stability, 

organizational and legal form of the company, quality of products 

(services), organizational structure, corporate social responsibility of 

the company [2]. 

Business reputation is often identified with the image and 

goodwill. These concepts are close, but with important differences. 

In particular, the image is emotional perception of its firm customers, 

counterparties, other market participants, and therefore hard to 

formalize.  

The image of the company has two components: 1) the 

company's image - of people who are not its employees; 2) internal 

company image - of people who are its employees. The positive 

image of the company as an employer promotes attraction the vacant 

jobs best professionals, motivates employees work hard, reduces 

turnover. Much attention to the image is paid not only of "typical" of 

the organization, company leaders, and almost all companies that 

care about their position in the market [1]. 
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Business reputation - this is formalized perception of 

characteristics, advantages and disadvantages of the company in the 

business environment that encourages customers to use its products, 

and makes a profit. It is this ability to influence the business 

reputation of the financial performance of the company incarnated in 

the concept of "goodwill" - the monetary value of reputation as an 

intangible asset of [3]. 

According to the Regulations (standard) accounting 19 

approved by the Ministry of Finance of Ukraine №163 from 

07.07.1999, the goodwill - the excess of the cost of acquisition over 

the acquirer's interest in the fair value of the identifiable assets and 

liabilities at the date of acquisition [5]. 

The main source of business reputation of the company is its 

corporate culture. Exactly value orientation, expectations of a 

successful company creates a real basis for his positive perception 

and appropriate assessment of the market, thereby increasing 

profitability of company [6]. 

The total score such components available the sale or 

investment firm. At this time arise goodwill, which allow to measure 

of the ratio of the total value accounting and valuation firm.  

The final amount of the company, calculated on the basis of 

intangible assets must be adjusted depending on the circumstances, 

in particular, must be considered nonproductive assets available to 

the company. The results obtained thus have an objective basis, the 

reliability of which depends on the latitude circle firms analogues. 

We can offer the following methods of business valuation of 

goodwill (Table 1).  

The choice of method for assessing the business reputation 

depends on the purpose of evaluation, it is important to observe not 

only the interests of the actual owners of the firm, but interest of his 

potential investors [5]. 
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Table 1 

The evaluation methods value of business reputation 
The 

estimation 

method 

Characteristic 

Cost method 

Cost is determined as the sum of costs of forming business 

relationships, creating business reputation, advertising, 

development and maintenance of such business reputation, 
ranking, etc., at prices for today. 

Market 

method 

The cost of business reputation and business relations firm 

determined on the basis of information on the price of alienation 

business reputation and business relationships of a number of 

competing undertakings, however, for an objective assessment 

of the present method it is necessary to actively functioning 

market sale business reputation and business relationships. 

Economic 

method 

Business reputation and business relations firm in the past few 

years will be evaluated taking into account the "market stability" 

(stability) of the entity. 

 

A good business reputation makes the company attractive to 

investors, increasing its capitalization, thus increasing revenues, 

provides a strong position when entering new markets and customer 

support provides a good possibility of a favorable agreements with 

partners and the opportunity to realize their assets at high prices [6]. 

The stable positive businesses reputation is becoming a 

deciding asset of the company. In today's business success is not 

determined by the amount of profit as before, and the current well-

being can not be the key to prosperity tomorrow. Only tested positive 

business reputation may give it long-term success in the business [1]. 

Since business reputation relates to intangible assets, it is 

appropriate to list all types of intangible assets that are in the 

enterprise. These include: 

- technology (patents, know-how, copyrights); 

- strategic (natural monopolies, licenses and other benefits 

that restrict competition); 
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- reputation (reputation, brands); 

- organizational culture (values and social norms that 

contribute to the formation of loyalty of employees); 

- human resources (skills and abilities of our employees to 

adapt) [6]. 

Business reputation is part of the market value of the 

company. According to the auditing company by Ernst & Young in 

Microsoft's share of business reputation is 84%, Disney - 66%, 

Yahoo - 91%, Nike - 76% [1]. 

According to the World consultancy Interbrand top five 

ranking "100 most expensive brands 2013" as follows: 

1st place - Apple; 2 - Google; 3 - Coca cola; 4th place - giant 

computer manufacturing and software IBM; 5 - Microsoft [8]. 

Consequently, business reputation is an intangible asset of modern 

company (companies, enterprises) that has a strategic significance for 

her, and thus refers to strategic assets. 

Conclusions and suggestions. Determination of business 

reputation the company as one of the managed object is topical in 

today's conditions.  

Formation of business reputation commercial enterprise 

depends on its constituents, contact groups and factors, both external 

and internal environment. 

Each company that forms its reputation, primarily focuses on 

relations with customers and trying to explain their activities in the 

media. 

Therefore, the business reputation of the company - a 

personal intangible wealth of the company, which is based on 

existing information about the prestige of its brands, brand 

(commercial) names, company business skills, assess customers and 

other external subjects. 
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The setting of problem. The activity of commercial banks in 

the stock market (stock market) is a strong argument of increasing 

the authority of the bank. The current stock market is in constant 

development and under the influence of transformation processes in 

the economy. The trends of developing the domestic market and 

foundations its functioning very different from foreign markets of 

securities. Today, on the modern stock market of Ukraine there is an 

increased demand for shares as an instrument of ownership 

enterprises of Ukraine. In this connection there is actual for this day 

the problem - increasing public interest in investing in securities of 

domestic and foreign issuers and problem that stems from it - 

forming of liquid securities portfolio and efficient management. 

http://studme.com.ua/1056112711318/menedzhment/smena_paradigmy_biznesa_usloviyah_informatsionnogo_obschestva.htm
http://studme.com.ua/1056112711318/menedzhment/smena_paradigmy_biznesa_usloviyah_informatsionnogo_obschestva.htm
http://www.media-yuryst.com/
http://studme.com.ua/1529052711319/menedzhment/reputatsiya_kak_vazhneyshiy_nematerialnyy_aktiv.htm
http://studme.com.ua/1529052711319/menedzhment/reputatsiya_kak_vazhneyshiy_nematerialnyy_aktiv.htm
http://dt.ua/ECONOMICS/apple-ocholila-top-100-naydorozhchih-svitovih-brendiv-122202_.html
http://dt.ua/ECONOMICS/apple-ocholila-top-100-naydorozhchih-svitovih-brendiv-122202_.html


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                                            

результатами досліджень у 2014 році 

 

19-21 травня 2015р. Сторінка 394 

 

The main material.  An important role in the application of 

loan capital in the state banks play operations of bank with securities. 

Credit and financial institutions are carrying out operations on the 

securities market to accumulate cash and normalize the monetary 

system. Most commercial banks actively advocate issuers of 

securities and enter into agreements as through the stock exchange 

and OTC securities market (bonds trading, the sale of shares, etc.) 

[1]. 

Current legislation provides for a variety of securities 

transactions. According to Art. 47 of the Law of Ukraine "On Banks 

and Banking Activity" commercial banks, addressing participants of 

the stock market, carry out the following operations: 

-  emission operation, ie issuance of own securities 

- purchase and sale of securities on behalf of clients; 

- credit operation, ie credit issuing securities and loans against 

securities; 

- service of checks, bills of exchange and other payment 

instruments; 

- depositary operations, ie operations with custody of 

securities, realized and activities related to keeping registers of 

registered securities; 

- stock and stock transactions [2]. 

According to the Law of Ukraine "On Securities and Stock 

Exchange" in Ukraine may be issued and rotate the following types 

of securities: shares; domestic government bonds and municipal 

bonds; corporate bonds, treasury bills, savings certificates, 

promissory notes, papers privatization [2]. 

In an effort to get high returns, investors often form variable 

(managed) portfolio securities which they manage according to their 

investment intentions. Under managing of portfolio should be 

understood art form and manage a set of different securities so that 

they retain their value and bring significant income, independent of 

the specific risk [3].  
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The strategy of portfolio management - a search (selection) 

the general of parameters and limits investment decisions for the 

whole investment policy (priorities, the basic parameters) [4]. 

Management process should be seen as the most active 

element management system that provides influence on factors that 

affect the state of the result of the object, which managing. 

The process of portfolio management in terms of 

transforming of Ukraine's stock market consists of the following 

structural elements: the goal of management; factors of management; 

methods of influencing on factors of management; resource 

management; management tools; facility management; environment 

management. Thus, the first structural elements of the mechanism 

belong to subject of specialization studies, and the last - to object [3]. 

The criteria of management portfolio can be considered an 

achievement of stable values of indicators such as the rate of increase 

in the value of portfolio assets  (at the long-term investment); the 

level of profitability of the transaction (at the short-term 

investments); the level of hedging assets (defensive strategy); 

defined the structure of the portfolio; high liquidity portfolio; 

performance by targeted funding [4]. 

Active portfolio management strategy anticipates careful 

monitoring and rapid acquisition tools that meet the investment 

objectives of a portfolio; the most rapid disposal of assets that no 

longer meet the requirements, ie operational audit of the portfolio. 

Exactly, at the active management the special meaning has 

forecast of changes prices on financial instrument. 

There are four main forms of active management, based on 

the swap, which means regular exchange and rotation of securities 

through financial market: 

1. selection of net profit - the simplest form when because of a 

temporary market inefficiencies two identical securities 

exchange for the prices  slightly differ from face value. As a 
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result, implemented a security with a lower income, but 

instead purchased instrument with higher returns; 

2. substitution - reception, where exchanged between two 

similar but not identical securities. For example, there is an 

industrial company bond, issued for 10 years with a profit of 

15%, and bond the transport company for a period of 9 years 

with a yield of 15%. For example, the first bond sells for 10 

points higher than the second. In this situation, the 

bondholders may be regarded possible "swap" industrial 

company bonds, because 10 points of additional income from 

the extension of the bonds for one year is quite significant 

premium; 

3. sector-swap - a complex form of swap when carried transfer 

of securities from different sectors, with different validity, 

income, etc. Currently, a large number of companies are 

seeking special "abnormal" tools, indicators are markedly 

different from the average. Upon receipt of the conclusion 

that the factors that cause "abnormal" may disappear listed 

firms performed with "abnormal" acts of securities sale; 

4. transactions based on interest rate anticipation. The idea of 

this form is in an effort to extend the portfolio when rates are 

falling, and shorten the action when rates rise. The greater the 

duration of the portfolio, the more the price of the portfolio 

exposed to changes in interest rates [7]. 

Evaluation of effective the  formed portfolio comes true using 

ratios that take into account both the yield and the risk of the 

portfolio [5]. 

In portfolios theory of management , there are several factors 

that characterize efficiency, which generally have the same structure 

and calculated as the ratio of the difference between the yield of the 

portfolio and the rate without risk and an indicator that reflects the 

degree of risk of portfolio. Since in practice used as a measure of risk 

different indicators - variance, standard deviation, the amount of the 
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provision to cover possible losses from securities transactions and 

there are various factors that characterize efficiency. Consequently, 

commercial banks when assessing of the portfolio efficiency of 

securities management must use a system of analytical indicators 

which would be allow to define complex stock portfolio management 

efficiency [6]. 

Conclusions and suggestions. Thus, we can say that 

managing a bank portfolio is complex and multistage and continuous 

process, carried out in several successive stages, linking goals and 

objectives of activity of bank, the definition of the optimal level and 

structure of securities based on their profitability, liquidity and 

financial risk. 
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Problem. Each company at its creation put quite specific 

purpose, which is associated with production of goods, works or 

services. Those divisions, which are directly related to the 

implementation of its statutory principles relating to primary 

production. However, depending on the geographical location on the 

territory or technological features in enterprises can be established 

auxiliary production. The main purpose of the establishment and 

operation of such plants is to ensure the necessary conditions for 

realization of tasks before putting the works of primary production. 

The main material. The cost - a reduction in economic 

benefits in the form of disposal of assets or increase in liabilities, 

which leads to a decrease in equity (except capital reduction through 

its withdrawal or distribution of the owners). 

Expenses recognized accounting period or reduction of assets 

or increase in liabilities, which reduces the equity of the company 

(excluding equity to reduce its withdrawal or allocation holders), 

provided that these costs can be measured reliably. [2] 

 Costs are expensed certain period simultaneously with the 

recognition of revenue, for which they are made. 

If the costs can not be directly attributed to the income of the period 

they are recorded as an expense in the period in which they were 

made. 

 Research of cost accounting in general terms and by 

industries involved in national and foreign researchers. This issue is 

devoted to dissertations and scientific articles. Problems keeping 

production costs are reflected in scientific works of famous 

Ukrainian scientists as MT Belukha, Butynets FF, SF Head, ZV 

Hutsaylyuk, MV Kuzhelnyy, AM Kuzminskyy, VG Linnik et al. 

Accounting for certain types of expenditure and solve 

problems optimization mainly made through accounting and 

statistical techniques, although recently there is a tendency to use 

economic and mathematical methods, including computed using 
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mathematical modeling implementation in practice of accounting 

automated processing of economic tools information. 

Conclusions and suggestions. Therefore in modern 

conditions the most rational form of accounting at the enterprises, in 

practice, is an automated form of accounting journal. The study of 

operational accounting costs of production shows that today in this 

type of business accounting and analysis neglected. However, the 

implementation of automated records management quality in 

manufacturing will help you avoid the negative effects of inventory 

losses of enterprises will reduce the likelihood of wasteful 

expenditure to a minimum.Proposals for improving cost accounting: 

1. Organization of cost accounting for the stages of the 

process, to determine the contribution of each center manager 

responsibility in the overall size of the company's expenses and 

increase the responsibility of managers at all levels of government; 

2. Budgeting revenues and production costs, which are 

produced, ensuring comparability of budgeted and actual 

performance and the use of cost management for deviations to 

respond quickly to changing market conditions and finding favorable 

combinations of price and output; 

3. Creating a system of cost accounting and calculation of 

production costs, reflecting the specific business complex processing 

of raw materials; 

4. Your use of incomplete calculation of costs for integrated 

production management decisions to determine the volume of 

activity and their choice of the best options in terms of range of 

products; 

5. Accounting and costing the company related products, thus 

enhancing its profitability. 
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Problem. At the present stage of development of market 

relations in our country is becoming increasingly important role of 

audit for a variety of ownership. Urgent and very important in our 

time is the question of the audit of financial results . 

The main material. The continuous growth of competition 

calls for effective management decisions be accepted only when the 

quality of information provision. In this case, a special role in the 

provision of such plays financial statements that it is the reflection of 

financial results. The purpose of business - it returns reflect income, 

which is crucial for the proper and smooth functioning of the 

enterprise and its recognition competitive and fully functioning 

market. Financial results are not only interested in the management 

and staff of the organization, but also investors, creditors, 
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government agencies, primarily tax service, stock exchanges, which 

are engaged in the sale of securities, etc. 

Constant changes in legislation give rise to numerous errors 

in financial reporting, which in turn enhance the role of the audit of 

the financial statements. 

Problems audit of financial results and possible solutions in 

modern terms devoted to the works of scholars such as M. Beluhy, 

V. Golikov, M. Demyanenko, G. Kireytseva, V. Linnik, A. 

Poddyerohina, Y. Osadchy, and others. Audit issues forming 

financial results and display them in the accounts involved F. 

Butynets, S. Holov, V. Efimenko, S. Zubilevych, O. Petryk, O. 

Red'ko, V.Sopko [1]. 

Pay attention to the interpretation of the term "income". 

Therefore, the financial result - this increase (or decrease) in net 

worth companies that formed in the course of its business activities 

during the reporting period. Financial performance of any company 

can be profit or loss. Profit - this is the amount by which income 

exceeds the associated costs and loss in turn - is the excess of 

expenditure over income amount, for which these costs have been 

made [2]. 

It should be noted that the financial performance largely 

depends on the interaction of two elements ‒ economic activity 

(assets involved in production) and financial performance (value of 

assets used). 

As the scientist A. Poddyerohin, assess the feasibility of the 

company to ensure steady growth equity through a system of 

indicators of financial performance. The financial statements fully 

reveals the essence of the business entity, its positive aspects and 

potential. Generalized reporting documents on financial results the 

company has f.№2 "Income Statement" ("Statement of 

comprehensive income") [3].  

The information base to audit the financial statements, and 

especially financial results is irrational and inefficient built 
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accounting for the company, leading to distortions in reporting fraud, 

illegal activities by employees and management. Many violations 

arising from incorrect arithmetic carrying out various calculations 

incompetence existing staff, causing a distortion performance of the 

financial statements. 

Analysis of the literature showed that at the present stage of 

the audit, methodological aspects of financial results include: the 

accuracy of calculation of production costs; accuracy of earnings 

(loss) from ordinary activities; accuracy of net income (loss). 

One of the important issues which the auditor pays great 

attention to the implementation checks are the accounting policies of 

the company. According to the "Law on Accounting and Financial 

Reporting in Ukraine", the accounting policy - a set of principles, 

methods and procedures used now for preparation and presentation 

of financial statements [2].  

It should be stressed that a significant role in the audit of 

financial performance analysis plays. The main objectives of the 

analysis of financial results are: evaluation of two key financial 

performance - profit and profitability; determining factors and factors 

that directly affect their bottom line and the level of profitability; 

developed reliable and effective management decisions that ensure 

the proper operation of the business and ensure against possible 

distortions and falsifications in the financial statements. 

During the research, we concluded that the most common 

problems of modern financial audit results are: 

- Imperfect legal framework of Ukraine concerning the audit 

of financial statements and financial results in particular; 

- Verification of large amounts of data information in the 

enterprise, if large enterprises; 

- Lack of computerization audit of financial results; 

- Improper generalization of the results of audit of financial 

results, leading to unreliable indicators of financial position. 
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In our opinion, the most appropriate areas for improving the audit 

of financial results are: 

- The creation of a proper system of control over auditing 

activities; 

- The highest level of performance auditor; 

- An effective and perfect system for legislative regulation 

implementing audit results; 

- The establishment and maintenance of working papers of 

the auditor shall be subject to a single, legislated method to avoid 

mistakes and misunderstandings. 

Conclusions and suggestions. To address the audit of 

financial results need to increase the maximum level of attention to 

quality, to develop and provide new, integrated approach to solving 

these problems. Such measures shall be made, at the national level 

and at the level of each company. 

Analyzing the above, it can be noted that a significant cause 

of alternative solutions to overcome the problems of auditing 

financial results that arise during the inspection, it is possible to 

detect possible reserves increase business income, which in turn will 

positively influence its further development and competitiveness in 

the market . 
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“A significant real cost of inflation is what it does to 

morale, to social coherence, and to people’s attitudes toward 

each other.” 
  Gardner Ackley, the University of Michigan 

 

 “This society is built on implicit and explicit contracts … 

They are linked to the idea that the dollar means something. If 

you cannot depend on the value of the dollar, this system is 

undermined. People will constantly feel they’ve been fooled and 

cheated.” 

 Arthur Okun, the Brookings Institution 

 

“Inflation and war have always been bedfellows”. 

 (cited from Schiller) 

 

Problem setting. As an economic phenomenon of inflation 

has been around a long time. It is believed that its appearance is 

connected with the emergence of paper money. Inflation occurs when 

the outstanding amount is excessive money (cash and non-cash). 

This situation leads to a depreciation of money "cheaper" and prices 

become a rising trend. Term inflation first began to be used in North 

America during Civil War 1861-1865 gg. and meant the process of 

increasing paper money circulation. Inflation - very interesting 

phenomenon to study it. That is why many scientists studied the 

issue for a long time inflation. Their views have some differences, 
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but included in the economic history and became the basis for 

modern scientists[1]. 

Main material. As output category, which logically and 

historically began study of the essence of inflation , made the growth 

of prices. That study it launched to address the challenges of inflation 

and it is one of the most accessible indicators that indicate the 

presence of inflation in the economic system [2]. 

In the first approximation inflation is perceived as monetary 

disorder as purely monetary problem. But money embodies certain 

social relations, and in this aspect the inflation problem is the 

economic system of society. 

The driving forces leading inflation mechanisms in motion , 

belong to different spheres of economic and political life , but the 

basic elements of modern inflation generally are [3]: 

1. Monetary inflation element ( emissions, multiplicative 

extension of credit ). Pivotal role of this element in the development 

process of inflation due to the fact that inflation appears mainly in 

cash. 

2. Structural and production elements of inflation. He 

describes the impact on inflation directly through the production  

disparities and contradictions that arise in the economy in the process 

of development. The inflationary impact of complex imbalances 

manifested, caused by the process of moving demand. In such cases, 

the expansion of the money supply is not active efficient cause 

inflation , but only a necessary condition for its development. 

3. The growth of prices is even more clear direction under the 

influence of significant monopolization of production and the 

market, which is the result of a modern economy. The 

monopolization leads to lower mobility of factors of production. In 

such circumstances, the proposal falls short of demand changes that 

perpetuates disparities and causes increase profits and prices. In a 

further price increases among producers is the rising costs throughout 

the production chain. 
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4. Monetary and non-monetary inflation springs (especially 

the second group) are deeply intertwined with state regulation 

(financial , monetary , industrial , administrative, monetary and trade 

policy , etc.). 

5. Inflation supported the growth of the money supply, 

demand and strains increased costs , increased external economic 

factors , the growing interdependence of the modern world. This 

impact through production and co-operation , export-import and 

monetary and financial channels through inflow and outflow of 

external resources. External factors comprehensively affect the 

internal development processes, and sometimes provide powerful 

impulses additional internal inflation. 

6. An important element of adaptation and the spread of 

inflation is the action of various social groups interested in 

preserving their material well-being. Actions in response to their 

previous price increases are intended to offset lagging nominal 

growth of their money from inflation. However, this is only the result 

of a new price increase , which is not always restore the "status quo." 

Conclusions. Thus, the interaction of causal and functional 

elements of the inflation effect makes this process more stability and 

durability. And although it may be hindered or suppressed by means 

of state policy (regulation selective effects of inflation), signs 

continuity of this process is lost. 
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