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ЗМІСТ 

 

РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, 

КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ОЧИМА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ                                                  

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЛНАУ 

 

Боратинська 

Тетяна 

 

ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

10 

Боратинська 

Тетяна 

 

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПО 

РОЗРАХУНКАХ ІЗ ПОСТАЧАЛЬ-

НИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 

 

14 

Боратинська 

Тетяна 

 

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ                         

ЗА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

 

18 

Бушмич 

Вікторія 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-

БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

22 

Василишин 

Андрій 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ 

ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

26 

Голод 

Ольга 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ  

УДОСКОНАЛЕННЯ                   

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА                             

ПІДПРИЄМСТВІ                                                 

34 
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Горбань 

Дмитро 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 

РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 

 

38 

Грисьо  

Марія  

 

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ 

РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБЛІКУ 

 

41 

Дудка 

Наталія 

ОБЛІК ТА АУДИТ В УПРАВЛІННІ 

ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ 

 

45 

Живко 

Ольга 

 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ В 

ОФШОРНИХ ЗОНАХ 

 

49 

Зборівець  

Юлія 

 

ПЕРЕВАГИ ОБЛІКОВОГО                 

ПРОЦЕСУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

53 

Карпінець 

Ольга  

 

МІСЦЕ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

56 

Киричук  

Андріана  

 

                                                         

ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У КОНТЕКСТІ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ В 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 

63 

Кравець 

Наталія 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

 

68 

Котишин 

Андрій 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

73 
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Михальчук 

Лілія 

 

ДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

 

78 

Пелих  

Мар’яна 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ 

ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В 

УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

82 

Руленко 

Дмитро 

ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ 

РЕНТНОЇ ПЛАТИ В УМОВАХ 

БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

88 

Руленко 

Дмитро 

НОВИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ                     

ОБЛІК У ДЕРЖАВНОМУ                  

СЕКТОРІ 

 

91 

Хомин 

Христина 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

96 

Хом'як 

Світлана 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

КОНТРОЛЮ 

 

97 

Хромей 

Наталія 

 

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ У               

СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ 

 

103 

Цепок 

Валентина 

 

ОБЛІКОВА СКЛАДОВА ЯК 

ОСНОВНИЙ ПРІОРИТЕТ                            

У ЗАЛУЧЕННІ ЗЕМЕЛЬ                                       

ДО ЕКОНОМІЧНОГО                     

ОБОРОТУ 

 

107 
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Шийка 

Ольга 

 

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

РИЗИКУ УПРАВІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

111 

Шийка 

Ольга 

 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА НА               

ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ 

  

115 

Шийка 

Ольга 

 

РОЛЬ РЕКЛАМИ У СУЧАСНОМУ 

СВІТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УСПІХ                          

У БІЗНЕСІ 

 

119 

Шільберг  

Ганна 

ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ 

ЕМІТЕНТОМ КОРПОРАТИВНИХ 

ПРАВ  

 

123 

Шільберг  

Ганна 

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА,                               

СУТЬ ТА ПРОБЛЕМ 

ФОРМУВАННЯ  

 

127 

Шільберг  

Ганна 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК У 

СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

 

130 

 

РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ, КОНТРОЛЬНОЇ І 

ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 

ТА ПРАКТИКИ У НАУКОВИХ ВИКЛАДАХ 

СТУДЕНТІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ РІВНІВ 

АКРЕДИТАЦІЇ 
 

Боршуляк 

Наталія  

 

СТАН ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 

РОЗРАХУНКІВ З                               

ОПЛАТИ ПРАЦІ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

135 
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Гончарук 

Наталія 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ                 

РЕЗУЛЬТАТІВ НА АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ     

                        

139 

Гродзіцька 

Марія 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  КОРПОРАЦІЇ 

 

143 

Кокойко  

Іван 

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В  

УКРАЇНІ 

 

147 

Люльчак  

Андрій 

 

ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В 

УМОВАХ СУЧАСНОЇ   

ЕКОНОМІКИ 

 

152 

Моргун  

Світлана 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В 

                            УКРАЇНІ 

 

156 

Пташкін  

Богдан  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ 

ОСНОВНИХЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

159 

Савченко 

Анастасія 

 

СУЧАСНИЙ БУХГАЛТЕР – 

СПРАВЖНІЙ  

ПРОФЕСІОНАЛ 

 

163 

Складанівський 

Олег  

 

РОЗВИТОК РИНКУ                

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ 

 

166 

Токар  

Ярослава 

 

РОЗВИТОК 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

170 
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Хоруженко  

Яна 

 

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В  

УКРАЇНІ 

 

173 

Чміль  

Тетяна 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 

 

180 

Ярема  

Юлія 

 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

184 

 

РОЗДІЛ 3 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ У НАУКОВИХ ДОРОБКАХ 

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЛНАУ 
 

Барило  

Оксана 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ: ВИМОГИ ВІД 

СКЛАДАННЯ ДО 

ОПРИЛЮДНЕННЯ 

 

188 

Бугай  

Ірина 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА 

ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ 

 

191 

Василик  

Марія 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК               

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ПО-НОВОМУ 

 

195 

Власюк  

Ірина 

 

ВПЛИВ ДЕФОЛТУ ЕКОНОМІЧНО-

СТРАТЕГІЧНИХ ДЕРЖАВ НА 

ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

199 

Колесник  

Юрій 

 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ- 

ЯК ДЖЕРЕДО УТВОРЕННЯ  

АКТИВІВ   

202 
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Належата 

Анна 

 

ПЕРЕРАХУНОК ІЗ ПОДАТКУ НА 

ДОХОДИ – 2016 

 

206 

Ніколаєць 

Вікторія 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ  

ТА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

208 

Сидорук 

 Оксана 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ 

СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ  

УКРАЇНИ 

 

211 

Сніжко  

Тетяна 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

215 

Тимців  

Анастасія 

 

ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ                    

ТА ДЕКЛАРАЦІЯ ДЛЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

217 

Штокало  

Дарина 

РОЛЬ ПОДАТКІВ В  

ЕКОНОМІЦІ 

 

219 

Вітовська 

Аліна 

 

ЛІКВІДНІСТЬ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

223 

Липка  

Марія 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

ПІДПРИЄМСТВА:СУТЬ І ВИДИ 

 

226 

Тучапська 

Вікторія 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ 

 

229 

ПІСЛЯМОВА 233 
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ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Боратинська Тетяна 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти 

інноваційної діяльності та чинники розвитку інноваційних процесів в 

аграрних підприємства. Відображено 4 типи інновацій в аграрному 

секторі економіки. Висвітлено ключові форми звітності щодо 

відображення інноваційної діяльності підприємств. 

Ключові слова: інновації, типи інновацій облік інновацій 

,інноваційна діяльність. 

Постановка проблеми. Перспектива створення 

конкурентоспроможного аграрного сектора національної економіки 

та формування продовольчої безпеки держави детермінується 

забезпеченням зростання інноваційної активності в сільському 

господарстві, зокрема практичним освоєнням нових наукових 

відкриттів і розробок, впровадженням сучасних форм і методів 

організації та управління виробництвом. У сучасних умовах 

можливість активізації інноваційної діяльності слід розглядати з 

позиції зростання її інформаційного забезпечення, налагодження 

взаємодії інформаційних та інноваційних процесів в аграрній сфері, 

що створює належні умови для ефективного розвитку 

сільськогосподарського виробництва в цілому. Найбільш 

значущим фактором у системі інформаційного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю має облікова інформація. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення сприятливих 

умов для стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів 

виступає ключовим пріоритетів державної політики до 2020 р. [1]. 

РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, 

КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ОЧИМА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ» ЛНАУ 
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Відповідно до Закону України «Про інноваційну 

діяльність», інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована 

на використання і комерціалізацію результатів наукових 

досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоздатних товарів і послуг [2]. 

Процеси інноваційного розвитку різних галузей 

національного господарства не містить принципових розходжень. 

Проте, в агропромисловому комплексі і особливо у сільському 

господарстві характер та основні напрями цього процесу істотно 

відрізняються. Чинники розвитку інноваційних процесів  в 

аграрній сфері відображені на рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Чинники розвитку інноваційних процесів  в                                   

аграрних підприємствах* 
             *узагальнено автором на підставі [3]. 

 

Необхідно зазначити, процес управління інноваційною 

діяльністю та її ефективність залежить безпосередньо від 

забезпеченості інформаційної бази. Інформаційне забезпечення є 

Чинники розвитку інноваційних процесів в  аграрних 

підприємствах 

 

відмінності регіонів країни за природно-кліматичними умовами і                               

спеціалізацією виробництва 

різноманітність видів сільськогосподарської продукції, що виробляється, продуктів її 
переробки, істотна різниця у технології обробки продукції, утримуванні                                  

й годівлі тварин 

 

відмінність у періодах виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції і 

продуктів її переробки 

 
наявність великої різноманітності типів виробництва за різними організаційно-

правовими формами та формами власності, розмірами, спеціалізації, 

підпорядкованості 

залежність технологій виробництва у сільському господарстві від транспортних 

мереж, віддаленості від постачальницьких центрів 
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фундаментом для здійснення аналізу будь-якої діяльності 

підприємства, в тому числі інноваційної. Володіння вчасною 

аналітичною базою дозволить оцінити ступінь підготовленості та 

повноти вихідних даних, що при потребі допоможе забезпечити 

ефективне прийняття управлінських рішень.  

В  агросфері пропонується виділять чотири типи інновацій: 

селекційно-генетичні; техніко-технологічні та виробничі; 

організаційно-управлінські та економічні; соціально-екологічні. 

До селекційно-генетичних інновацій слід віднести нові 

сорти і гібриди сільськогосподарських рослин, нові породи, типи 

тварин та птиці (відображення в обліку по дебету рахунків 16 

«Довгострокові біологічні активи» і 21 «Поточні біологічні 

активи»).  

До техніко-технологічних та виробничих інновацій слід 

віднести витрати на створення нових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, індустріальні технології у 

тваринництві  (дебет рахунка 12 «Нематеріальні активи»); витрати 

на добрива та засоби захисту рослин (дебет рахунка 23 

«Виробництво»). 

До організаційно-управлінських та економічних інновацій 

слід віднести:  розвиток кооперації та формування інтегрованих 

структур; форми організації, мотивації праці та управління (дебет 

рахунків 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні 

витрати», 93 «Витрати на збут»). 

До соціально-екологічних інновацій відносять: формування 

системи кадрів науково-технічного забезпечення АПК; поліпшення 

умов праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти та 

культури трудівників села; (дебет рахунків  949, 92) [4]. 

Слід зазначити, що в сфері АПК система облікового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємств потребує 

суттєвого удосконалення. Юридичні особи всіх форм власності та 

організаційно-правових форм господарювання подають форми 

звітності щодо інноваційної діяльності: «Звіт про продаж ліцензій 

на об’єкти інтелектуальної власності» 6-нт (річна); «Обстеження 

технологічних інновацій промислового підприємства» 1-інновація 

(річна), «Звіт про інноваційну активність підприємств» 2-пром. 

(інновація) (квартальна, термінова) тощо. У цих звітах наводиться 

інформація про витрати на технологічні інновації, результати 
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інноваційної діяльності, обсяг реалізованої продукції, кількість 

впроваджених інноваційних видів продукції тощо. Дані форми 

звітності складаються промисловими підприємствами, тому нині 

немає чіткого аналізу інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Відсутні статистичні дані 

щодо впровадження інновацій в АПК, що унеможливлює оцінку 

сучасного стану інноваційної діяльності в аграрній сфері. Крім 

того, складання цих форм за даними бухгалтерського обліку є 

проблематичним. Для оперативного управління потрібна 

інформація за менші часові періоди. Все це спонукає до 

систематизованого формування бази даних з різноманітних питань 

інноваційної діяльності [5]. 

Висновки і пропозиції. Перспектива ефективної 

трансформації сільського господарства на інноваційній основі 

передбачає необхідність розуміння глибинної сутності інновацій, 

які розглядаються як інструмент забезпечення корисного ефекту у 

всіх сферах суспільної діяльності шляхом реалізації результатів 

наукової праці. Відсутність в Україні національної інноваційної 

системи, яка б відповідала завданням сільськогосподарських 

соціально-економічних перетворень, вимагає формування 

налагодженої системи обліку, яка буде призначена для аналізу та 

оцінки інноваційної діяльності аграрних підприємств та завдяки 

якій можна буде здійснювати ефективне управління. 

Рекомендованим є введення стандарту бухгалтерського обліку, 

який би уточнював аспекти обліку витрат, доходів та результатів 

інноваційної діяльності, що надало б змогу в систематизованому 

вигляді отримувати інформацію для управління витратами в 

інноваційній сфері. 
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ                    

ПО РОЗРАХУНКАХ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І                    

ПІДРЯДНИКАМИ 

Боратинська Тетяна 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто сутність кредиторської 

заборгованості та її  складові елементи. Виділено основні складові 

організації процесу внутрішньогосподарського контролю поточних 

зобов’язань. 

Ключові слова: кредиторська заборгованість, постачальники, 

грошові потоки. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах динамічного та 

висококонкурентного ринкового середовища підприємства повинні 

діяти максимально ефективно і прораховувати усі можливі кроки, 

що потенційно можуть вплинути на їх діяльність. Така поведінка 

зумовлена тонкощами управління підприємством, які випливають 

із вимог вже згаданого конкурентного середовища, що ставить 

кожного разу нові задачі, яких необхідно досягнути для 

подальшого розвитку підприємства. Зокрема, управління 

фінансами підприємства містить у собі цілий ряд аспектів, що є 

вирішальними як у подальшому просуванні на ринку, так і у 

збереженні стабільного фінансового стану підприємства. В процесі 

діяльності підприємства виникає дебіторська і кредиторська 

заборгованість. Кредиторська заборгованість дає змогу 

підприємству певний час користуватись засобами інших суб'єктів, 

але, в свою чергу, це не повинно стати приводом претензій та 

розриву взаємовідносин з їх боку.  

http://www.econa.at.ua/Vypusk_3/voloshyn.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
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Виклад основного матеріалу. Достатньо поширеним 

способом фінансування оборотних активів підприємства є 

кредиторська заборгованість. В більшості випадків сучасна 

ринкова логіка визначення необхідності в оборотних активах має 

наступний вигляд: спочатку визначається необхідність в валовому 

оборотному капіталі для підтримки ділової активності в планових 

обсягах, потім оцінюються можливості використання в обороті 

підприємства кредиторської заборгованості та інших залучених 

коштів.  
Уміле управління кредиторською заборгованістю дозволяє 

значно скоротити потребу у власних грошових коштах. Але слід 

зауважити, що фінансування за рахунок боргів у разі перевищення 

ними критичних показників посилює ризик і підвищує потенційну 

загрозу неплатоспроможності. Планування можливостей 

використання кредиторської заборгованості в якості джерела 

фінансування має особливості [1].  

Кредиторська заборгованість являється продуктом 

грошових розрахунків суб'єкта господарювання із його 

контрагентами, і управління нею базується на специфічних 

принципах та методологічних засадах, що дозволяє виокремити ще 

функціональний організаційний блок управління грошовими 

потоками суб'єкта господарювання — управління кредиторською 

заборгованістю підприємства. кредиторської заборгованості. 

Модель управління кредиторською заборгованістю 

включає:  

1) статичний та динамічний аналіз формування та 

погашення кредиторської заборгованості суб'єкта господарювання 

та її впливу на величину його грошових потоків;  

2)обгрунтування доцільності отримання відстрочки оплати 

рахунків постачальників, а також оптимального терміну такої 

відстрочки;  

3)попередження формування простроченої кредиторської 

заборгованості та забезпечення, за необхідності, пролонгації 

кредиторської заборгованості тощо. 

Для забезпечення дієвості контрольної функції обліку в 

управлінні господарюючим суб’єктом необхідно виокремити 

основні складові організації процесу внутрішньогосподарського 

контролю поточних зобов’язань (рис.1). 
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При перевірці операцій із зобов’язаннями контролер 

насамперед повинен ознайомитися з переліком суб’єктів 

господарювання, дуже важливим є встановлення реальності 

кредиторської заборгованості постачальникам, кредитним 

установам, працівникам, податковим та соціальним органам, її 

відповідності даним фінансової звітності. Це дасть змогу 

контролеру з’ясувати якість внутрішнього контролю за 

розрахунками з боку бухгалтерії, виявити випадки викривлень 

звітних даних за цим об’єктом обліку [2]. 

В умовах ринкової економіки кожне підприємство повинно  

задовольняти  свої  потреби у матеріалах  та  сировині з 

максимально можливою економічною ефективністю. Досягнення 

такої задачі залежить від надійності постачальника, якості його 

продукції, своєчасної закупівлі матеріалів та сировини та інших 

факторів.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Складові організаційного процесу 

внутрішньогосподарського контролю поточних зобов’язань, що 

забезпечують дієвість контрольної функції обліку. 

Внутрішньогосподарський контроль операцій із поточними                       

зобов’язаннями 

Джерела інформації Об’єкти Методики 

-Наказ про облікову 

політику; 

-облікові регістри; 
-реєстри 

аналітичного та 

синтетичного обліку; 
-Головна книга; 

-фінансова звітність; 

-інша документація, 
що узагальнює 

результати 

внутрішнього 
контролю. 

 

 

 

 

 

-елементи облікової 
політики 

підприємства( 

порядок ведення 
податкового обліку, 

перелік первинних 

документів з обліку 
поточних 

зобов’язань) 

-записи у первинних 

документах та 

облікових регістрах. 

Характеризується 
використанням: 

-загальнонаукових 

методів (аналіз, 
синтез, 

моделювання); 

-власних методичних 
прийомів; 

-способів прийомів  

(ревізія, 

інвентаризація, 

обстеження, 

економічний аналіз). 
 

 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 17 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

Вибір постачальника відбувається в основному двома 

методами. Перший метод полягає в аналізі постачальників відділом 

контролінгу та обранні постачальника через найбільш низькі ціни 

на матеріали (сировину). Надалі відділ контролінгу слідкує за 

виконанням постачальником умов договору. Другий метод полягає 

у колегіальному аналізі потреб підприємства та можливих шляхах 

розв’язання проблеми постачання  Дослідимо інформаційні потоки 

процесу пошуку і роботи з постачальниками ресурсів. Перший 

крок полягає в аналізі попередніх закупок та плануванні потреб в 

матеріалах та сировині. Цим займається відділ планування. Далі 

відділ контролінгу займається збиранням інформації про 

постачальників, що вже співпрацюють з підприємством, та 

пошуком нових. Так, підприємство має отримати інформацію про 
якість матеріалів та сировини постачальника, ціну послуг, 

тривалість реагування постачальника на замовлення та надійність. 

Після цього підприємство надсилає постачальникам інформацію 

про свої потреби. Коли постачальник повертає свої пропозиції, 

підприємство збирає, обробляє та аналізує пропозиції 

постачальників, і на основі цього обирається оптимальний варіант 

постачання. Після цього укладається договір між підприємством та 

постачальником. Після укладання договору відділ контролінгу 

готує звітну документацію про роботу з постачальником і передає 

її до відділу планування [3]. 

Висновки і пропозиції. При організації обліку на 

підприємстві необхідно велику увагу приділяти власне процесу 

постачання сировинних та товарних запасів. При цьому 

надзвичайно важливим є налагодження аналітичного обліку 

надходження матеріальних запасів. З цього приводу запропоновано 

відкриття субрахунків другого порядку, які відображатимуть 

прострочену та відстрочену заборгованості, а також заборгованість, 

термін сплати якої ще не настав. Основною причиною виникнення 

розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками є 

укладення договору, в результаті чого з’являються юридичні 

зобов’язання, їх слід відображати на рахунках бухгалтерського 

обліку та балансі. Це забезпечить користувачів фінансової звітності 

достовірною і обґрунтованою інформацією про борги підприємства 

та рівень його платоспроможності. 

 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 18 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

Список використаних джерел 

1.Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : 

навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с. 

2.Фаріон І. Д. Управлінський облік : підручник / І. Д. Фаріон, 

Т. М. Писаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –792 с.  

3..Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку 

розрахунків з постачальниками / Г.В. Власюк // Держава та регіони / 

Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. –С. 40–44. 

 

 

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Боратинська Тетяна 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ціцька Н.Є. 

 
Анотація: Розкрито економічну суть власного капіталу як 

об’єкта бухгалтерського обліку. Висвітлено тотожності і розбіжності 

обліку власного капіталу за національними та міжнародними 

стандартами фінансової звітності. 

Ключові слова: капітал, власний капітал, зароблений капітал, 

міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Вступ. В умовах ринкової економіки обов'язковим 

чинником успішного функціонування господарюючих суб'єктів, 

незалежно від форми власності, є формування власного капіталу в 

момент їх створення і поповнення власних фінансових ресурсів у 

процесі господарської діяльності. Власний капітал відіграє ведучу 

роль у створенні та розвитку підприємства. Для прийняття 

обґрунтованих та виважених управлінських рішень, керівникам 

потрібна повна та достовірна інформації про фінансово-майновий 

стан їх підприємства. Основним джерелом, де акумулюється та 

систематизується необхідна інформація, є бухгалтерський облік та 

фінансова звітність. Тому на сьогодні, для підприємств виняткове 

значення мають вдосконалення методики обліку власного капіталу 

та відображення цієї інформації у фінансовій звітності.  

Протягом останніх років в Україні відбувається 

реформування системи бухгалтерського обліку, шляхом 

наближення НПСБО до МСФЗ, з метою полегшення співпраці 

вітчизняних підприємств з іноземними партнерами. Тому 

актуальним є дослідження змін, які відбулись в законодавстві 
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України, щодо ведення обліку власного капіталу і складання 

фінансової звітності в контексті національних і міжнародних 

стандартів обліку. 

Виклад основного матеріалу. Як показує досвід, Україна 

пішла шляхом розробки національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (НП(С)БО), які ґрунтуються на основних 

концепціях МСФЗ. Вже сьогодні Мінфін поступово вносить зміни 

до Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних та 

зменшуючи прогалину між вітчизняною системою обліку та 

загальноприйнятою європейською.  

Згідно до національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затвердженого Міністерством фінансів України 

07.02.2013 р. № 73, власний капітал – це частина в активах 

підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань 

[3]. В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку не 

використовується такий термін як «власний капітал», еквівалентом 

до нього в зарубіжній практиці є поняття «чисті активи» (net 

assets). Рекомендації, на рахунок оцінки та відображення у 

фінансовій звітності інформації, щодо елементів капіталу за 

міжнародними стандартами відображено в таблиці. 

Міжнародні стандарти детально не регламентують питання 

обліку власного капіталу у силу специфічності національних 

законодавств, що визначають вимоги до формування власного 

капіталу для різноманітних форм організації бізнесу і, відповідно, 

відмінностей національних правил його обліку. Відображення 

інформації про власний капітал у фінансовій звітності в Україні 

майже не відрізняється від міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. Основною відмінністю є те, що за 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку є обов’язковим 

лише розкриття інформації про випущений капітал та резерви, а 

статті власного капіталу є згрупованими і носять рекомендований 

характер.  

В Україні також доцільно надати суб’єктам 

господарювання право додаткового розкриття облікової інформації 

у фінансових звітах через додавання відповідних статей 

фінансових звітів, які деталізують регламентовані на 

нормативному рівні обов’язкові статті фінансових звітів. 
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Таблиця  

Тлумачення елементів капіталу за МСФЗ 

Складові капіталу Стандарт Назва стандарту 

Визначення                   

капіталу 

Концептуальні 

основи 

Принципи підготовки 

фінансової звітності 

Характеристика 

капіталу та його 

відмінність від 

зобов'язань 

МСФЗ (IFRS) 7 

інтерпретації МСФЗ 

(IFRIC) 2 

Принципи підготовки 

фінансової звітності 

Фінансові інструменти: 

розкриття інформації 

Відображення в складі 

капіталу зміни вартості 

окремих видів активів, 

а також відстрочені 

податки, пов’язані  з 

цим 

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток 

МСБО (IAS)  Основні засоби 

16 МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи 

МСБО (IAS) 39 Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка 

Відображення в складі 

капіталу результатів 

змін облікової 

політики та 

виправлення помилок 

 

МСФО (IAS) 8 

Облікові політики, 

зміни в облікових 

оцінках та помилки 

Відображення в складі 

капіталу результатів 

змін курсової різниці 

 

МСФО (IAS) 21 

Вплив змін валютних 

курсів 

Розкриття інформації 

щодо власного 

капіталу у фінансовій 

звітності підприємства 

 

МСБО (IAS) 1 

МСФЗ (IFRS) 7 

 

інтерпретації МСФЗ 

(IFRIC) 2 

Подання фінансових 

звітів 

Фінансові інструменти: 

розкриття інформації 

Частки участі в 

кооперативах і 

подібних фінансових 

інструментах 

 

При розгляді потреби в додаткових статях необхідно виходити з 

вимоги доречності подання такої інформації для її розуміння, з 

огляду на мету складання кожного фінансового звіту. Перевагою 

сформованого підходу є забезпечення можливості складання 

фінансових звітів з урахуванням специфіки суб’єктів 

господарювання, яка, визначає склад та структуру елементів 

фінансових звітів [2]. 
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В процесі управління підприємством окреме місце займає 

походження власного капіталу. Світова практика використовує 

наступний поділ власного капіталу за джерелами утворення (рис. 

1): 

Вкладений капітал являє собою величину коштів, внесених 

власниками при організації підприємства. Величина вкладеного 

капіталу може змінюватися тільки за рахунок додаткових 

інвестицій або вилучень коштів власників.  

Зароблений капітал являє собою величину коштів, 

зароблених власниками і реінвестованих у діяльність підприємства 

(частина зароблених коштів може вилучатися власниками, 

наприклад, у вигляді дивідендів). Ця величина показує, наскільки 

збільшилися чисті активи підприємства в результаті діяльності 

підприємства за весь час його існування [1]. 

Висновки. Реформування системи бухгалтерського обліку 

в Україні вже почалося і це складний, неоднозначний процес, який 

повинен співвідноситися з готовністю системи бухгалтерського 

обліку до відповідних новацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Складові власного капіталу за міжнародними                          

стандартами. 

 

Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні 

полегшить співпрацю вітчизняних підприємств зі світовими 

Власний капітал 

Зароблений  

капітал 

Доходи на 

витрати, які 

відносяться 

прямо на 

капітал 

Накопичений 

чистий 

нерозподілений 

прибуток 

Вкладенний  

(інвестиційний) капітал 

Резерви, які 

створюються 

з чистого 

прибутку 
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торгівельними партнерами, і цим самим надасть можливість 

залучити додаткові іноземні інвестиції.  

Тому, через існуючі невідповідності у міжнародних та 

вітчизняних облікових стандартах щодо обліку власного капіталу, 

це питання є актуальним та потребує подальшого дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
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Анотація. У статті досліджено особливості організації та 

методики проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної 

діяльності. Проаналізовано локальний стандарт експертного 

дослідження. Вказано об’єкти судово-бухгалтерської експертизи 

інвестиційної діяльності та джерела інформації, конкретні 

методичні прийоми дослідження та методичні прийоми узагальнення і 

реалізації результатів експертизи. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиції, економічний 

контроль, судово-бухгалтерська експертиза. 

Постановка проблеми. Економічною наукою постійно 

досліджуються питання інвестування. Це обумовлено істотним 

впливом інвестицій на процес економічного росту галузей 

національних економік.  
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Сьогодні питання активізації інвестиційного процесу є 

ключовим для української економіки. Ефективна інвестиційна 

діяльність є одним із найважливіших чинників економічного 

розвитку суб’єктів господарювання всіх рівнів, являючи собою 

базу економічного зростання національних економічних систем та 

світового господарства в цілому. 

На даний час питанням особливостей обліку та контролю 

інвестиційної діяльності присвячені наукові праці багатьох 

вітчизняних науковців, серед них: Ф. Ф. Бутинець, М.І. Бондар,  

Л.І. Губанова [2-4], О.А. Петрик, В. В. Сопко, та ін..  Загалом 

зарубіжні вчені:  В. Беренс, Д. Нортон, У. Шарп, П. Невіт детально 

аналізують роль і значення  інвестиційної  діяльності підприємств.  

Проте, на даний момент недостатньо дослідженими 

залишаються питання формування системи економічного контролю 

на підприємстві, тому цей напрям наукових пошуків залишається 

актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Згідно ЗУ «Про 

інвестиційну діяльність» інвестиційною діяльністю є сукупність 

практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 

реалізації інвестицій [6].  

Інвестиції – це довгострокові вкладення грошових, 

майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти підприємницької 

та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або 

досягнення соціального ефекту. 

Важливою функцією управління інвестиційною діяльністю 

на підприємстві є інвестиційний контроль. Інвестиційний контроль 

— це процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх 

управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Однією із форм економічного контролю є судово-

бухгалтерська експертиза. Потреба у дослідженнях судово-

бухгалтерською експертизою вказаних операцій виникає, 

передусім, при створенні конфліктних ситуацій у сфері 

інвестиційної діяльності підприємства, пов'язаних із порушенням 

чинного законодавства України, нормативно-правових актів, 

зловживаннями в сфері обігу цінних паперів і т.д. [4]. 

Здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з 

інвестиційної діяльності підприємства проводиться на основі 
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попередньо сформованого локального стандарту експертного 

дослідження, який включає: 

-об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з 

інвестиційної діяльності підприємства; 

-джерела інформації для проведення експертизи; 

-конкретні методичні прийоми дослідження; 

-методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів 

експертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства [2]. 

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної 

діяльності підприємства належать: інвестиції у майнових 

цінностях; ноу-хау, авторські права, інші об'єкти інтелектуальної 

власності; векселі, акції, облігації та інші цінні папери; капітальні 

інвестиції; бухгалтерський облік інвестицій; правопорушення в 

інвестиційній діяльності підприємства. 

Джерелами інформації судово-бухгалтерської 

експертизи інвестиційної діяльності підприємства є законодавство 

України про інвестиційну діяльність; нормативно-правові акти, що 

регулюють її здійснення; інструктивні матеріали з обліку 

інвестиційної діяльності; первинні документи та регістри 

бухгалтерського обліку; інформація правоохоронних органів [1]. 

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з 

інвестиційної діяльності включають розрахунково-аналітичні 

(економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні 

розрахунки тощо) і документальні (нормативно-правове 

регулювання, інформаційне моделювання, експертизи різних видів, 

дослідження документів). 

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів 

судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності 

включають групування результатів експертного дослідження, 

аналітичне групування доказів, узагальнення результатів 

дослідження, систематизований виклад висновків, розробку 

профілактичних заходів, реалізацію результатів судово-

бухгалтерської експертизи) [5].  
Експерт-бухгалтер на основі проведеного дослідження 

узагальнює результати його здійснення в журналі судово-

бухгалтерської експертизи. При цьому фіксують зміст конкретного 

питання, винесеного на розгляд судово-бухгалтерської експертизи, 

вказують перелік нормативно-правової та фактографічної 
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інформації, що стосується безпосередньо досліджуваного питання, 

формулюють зміст недоліків і правопорушень, виявлених ревізією, 

наводять суму збитку та вказують посадову особу, яка відповідає за 

правопорушення. 

На основі записів у журналі судово-бухгалтерської 

експертизи експерт-бухгалтер використовуючи методичні прийоми 

аналітичного групування доказів правопорушень у сфері 

інвестиційної діяльності, у спеціальних аналітичних таблицях 

формує зведений результат експертного дослідження. 

На підставі наведених вище матеріалів експерт-бухгалтер 

складає узагальнюючий висновок судово-бухгалтерської 

експертизи, який разом з журналом та аналітичними таблицями 

передається правоохоронному органу, що призначив експертизу.  

Висновки і пропозиції: Економічний розвиток будь-якої 

країни залежить від ефективного використання матеріальних 

ресурсів і праці людей, тому найважливішим чинником, який 

сприяє цьому, є добре налагоджена система управління 

виробництвом, відтак бухгалтерського обліку як її складової. 

Однак реальність така, що цього недостатньо, а тому нерідко 

допускаються зловживання окремими працівниками підприємств, 

що стають предметом розслідування і судових розглядів. 

Такі ситуації можуть бути об`єктивно і на належній 

правовій основі вирішені лише за умови, що на підприємствах 

забезпечено належну організацію бухгалтерського обліку 

відповідно до вимог нормативно-правових актів, які її регулюють, 

а всі докази ґрунтуються на якісно підготовлених документах.  

Об`єктивну ж оцінку доказів, які є в бухгалтерських 

документах, забезпечує  судово-бухгалтерська експертиза. 

Отже, щоб уникнути зловживань та різного роду порушень 

на підприємствах потрібно належним чином організувати систему 

внутрішнього контролю, що допоможе уникнути подібної ситуації. 

Під внутрішнім контролем інвестицій слід розуміти процес 

виявлення відхилень, зловживань і безгосподарності у процесі 

господарської діяльності, а також усунення та попередження їх 

появи у майбутньому. 

Іноземні інвестори мають бути зацікавлені у фінансуванні 

вітчизняних підприємств, тому керівникам українських компаній 

слід максимально ефективно використовувати та впроваджувати 
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інноваційні практики і підходи контролю інвестицій з метою 

подальшого розвитку даної сфери та забезпечення сталого 

розвитку та стабільності економіки.  
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СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Василишин Андрій 
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 Анотація. Проаналізовано розвиток сільського зеленого туризму 

у світі та в Україні. Сформовано систему переваг і недоліків та 

можливостей і загроз у контексті перспектив розвитку сільського 

зеленого туризму. Визначено територіальну оцінку сучасного стану та 

перспективи розвитку зеленого туризму в регіоні. 

Ключові слова. зелений туризм, сільський туризм, екологічний 

туризм, агрооселя, агроготель, мережі агроосель. 
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Постановка проблеми. Виходячи з аналізу проблематики 
розвитку аграрного виробництва, можна сказати, що це складна та 

багатоаспектна галузь, яка поєднує економічні, соціальні, 

культурні та екологічні аспекти, має значний потенціал для 

постійного розвитку та прогресу, тісно поєднується з багатьма 

галузями економіки. Забезпечення грошових надходжень, які 

потрібні для відшкодовування витрат виробництва й обліку, 

своєчасне виконання фінансових зобов’язань перед державою, 

банками та іншими суб’єктами господарювання, формування 

доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності аграрних 

підприємств. Значна кількість проблем аграрного сектора  може 

бути вирішена за допомогою туризму як економічного джерела 

створення нових робочих місць, зростання прибутковості, розвитку 

інфраструктури сыльськогосподарського виробництва. За цих умов 

актуальним є розвиток сільського зеленого туризму. У багатьох 

країнах світу туристична галузь є чинником економічного та 

культурного розвитку, захисту довкілля та історико-культурної 

спадщини тощо. Перед аграрними підприємствами, які надають 

агротуристичні послуги, стоїть сьогодні немало проблем – це й 

гальмуючі розвиток галузі податки, і вузькість внутрішнього 

ринку, і недостатнє просування українського туристичного 

продукту за кордоном. Малий обсяг інвестицій – особливо в 

регіонах – не дозволяє якісно покращувати інфраструктуру. Крім 

того, для внутрішнього ринку нагальною є проблема створення 

адекватної і достойної якості за ціною, доступною для більшої 

частини населення.  

Виклад основного матеріалу. Сільський зелений туризм 

— це проведення вільного часу в сільському середовищі, якому 

притаманна вiдповiдна забудова, сільський побут, мальовничий 

ландшафт [5]. Зелений він тому, що туристичні заняття у вигляді 

пiшохiдних i кінних прогулянок, спортивних та оздоровчих 

подорожей (навіть полювання i рибальство) відбуваються у 

сiльськiй мiсцевостi серед живої зеленої природи. Термін “зелений 

туризм” окремі експерти пояснювали як явище політичного 

походження, пов’язане з дiяльнiстю “зелених” партій, полiтикiв i 

суспільних рухів, а іспанець Монтанер Х. Монтехано трактує 

зелений туризм як “дiяльнiсть, що відбувається у контакті з 

природою, життям у таборах, або поселеннях. Це дiяльнiсть, 
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поєднана із сільськогосподарськими роботами, знайомством із 

життям невеликих поселень, пішими екскурсіями, вивченням 

флори i фауни, заняттям річковим спортом i подорожі”.  

Сільський зелений туризм часто ототожнюють з 

агротуризмом [6]. На думку М. Рутинського i Ю. Зінька, знак 

рiвностi між цими поняттями ставити не можна, бо поняття 

“сільський зелений туризм” за змістом значно ширше порівняно з 

поняттям “агротуризм”.  

Агротуризм - форма сільського туризму, оскільки він має 

тісний зв’язок саме із сільським фермерським господарством, де 

відпочинок пов’язаний з активним залученням його учасників до 

традиційних форм господарювання на селі (збір винограду, сіна, 

догляд за худобою тощо). 

У науково-популярній лiтературi часто використовують 

поняття “екологічний туризм” [2]. Навіть видані праці, які 

розкривають його суть, зауважують, що екологічний туризм - 

важливе явище у світовому туризмі й гостинності. За прогнозами 

експертів ВТО, у ХХI ст. темпи його значно зростатимуть, а доходи 

від нього сприятимуть розвитку економіки багатьох країн, зокрема 

тих, що розвиваються. Не випадково 2002 р. ООН проголосила 

роком екологічного туризму. Суть екологічного туризму зводиться 

до органiзацiї туризму на малозмiнених людиною ландшафтах без 

заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Саме до таких 

належать території національних та ландшафтних парків, де 

здійснюються без шкоди екології тури в природу. 

 Оскільки екотуризм i сільський зелений туризм спрямовані 

на збереження екосистем, то між екотуризмом i сільським 

туризмом існують паралелі. Останнім часом навіть з’явилося нове 

поняття — екоагротуризм. Воно поєднує використання агроосель 

як головного об’єкта розміщення туристів, котрі беруть участь у 

сільському зеленому туризмі, з використанням екотуристичних 

програм.  

На думку дослiдникiв, сільський зелений туризм 

вiдрiзняється від екотуризму основною метою — вiдповiдним 

використанням вільного часу: сільський туризм — це вид 

проведення вільного часу як стаціонарного відпочинку у сiльськiй 

мiсцевостi з невеликими радіальними маршрутами, а екотуризм — 

проведення вільного часу на маршруті, під час якого люди 
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знайомляться з природними чи історико-культурними пам’ятками 

території. 

Сільський зелений туризм має давнi традиції. Ще в період 

Римської імперії існувала традиція виїзду із Риму на відпочинок у 

сільську мiсцевiсть. Це явище особливо поширилось у другій 

половині ХХ ст., коли населення великих міст постiндустрiальних 

держав вже не могло обійтися без чистого повітря, привабливих 

малозаселених, екологічно чистих сільських територій. 

 Попит на сільський відпочинок, або як його ще називають 

у деяких країнах Центрально-Схiдної Європи — “відпочинком під 

грушею”, — зумовлений також збільшенням вартості платних 

відпусток, зростанням освiченостi громадян i розвитком 

транспортної інфраструктури, передусім мережі швидкісних 

автобанiв, залізниць, сучасного повітряного транспорту. 

Наприкiнцi ХХ — початку ХХI ст. подолано суттєву перешкоду, 

що заважала розвитку туризму в сiльськiй мiсцевостi, зокрема у 

Центрально-Схiдних європейських країнах, — необлаштованiсть 

об’єктів розміщення туристів. Цього вдалося досягти в останні 

роки розвитку малого підприємництва i створення мережі 

агроосель, агроготелей для прийому відпочиваючих. Агрооселя — 

це житлове приміщення, що знаходиться в сільській мiсцевостi, 

містить не більше п’яти кімнат, пристосованих для проживання 

туристів, i належить на правах приватної власності господарю, 

який займається сільськогосподарською дiяльнiстю або зайнятий у 

сфері обслуговування чи соціальній сфері села [4]. Агроготель — 

житлове приміщення готельного типу, призначене для надання 

туристично-рекреацiйних послуг у сiльськiй мiсцевостi. Агрооселя 

володіє сiльсъким туристичним продуктом у вигляді сукупних 

послуг клієнту: туристично приваблива мiсцевiсть - природне 

середовище зі сприятливим кліматом, унікальними краєвидами; 

iсторико-культурнi об’єкти, традицiїї та звичаї мiсцевостi; 

інфраструктура як надійна база розміщення туристів — 

гастрономічна складова, транспортні засоби. Неабияке значення 

має суспільний iмiдж мiсцевостi, а також сприятливі ціни. 

За визначенням експертів ВТО, сільський зелений туризм 

найдинамiчнiший сектор світового туристичного господарства. 

Обсяги надання агротуристичних послуг у постiндустрiалъних 

країнах у 2—4 рази перевищують обсяги зростання готельної бази 
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та курортного сервісу в цих країнах. Послугами сільського туризму 

переважно користується молодь до 35 років, яка мешкає у великих 

містах. Їхня частка становить понад 4/5 від сумарної кiлькостi 

агротуристiв.  

Вагомим питанням подальшого розвитку сільського 

зеленого туризму фахiвцi вважають категоризацію зелених садиб. 

Клієнт повинен чітко знати, які саме послуги йому запропонують у 

тій чи iншiй садибі. Поки що сiльськi садиби належать до першої 

категорії, тобто найнижчого рівня категоризації. У Польщі влада 

виробила стандарти стосовно сільського туризму, а господарі 

здійснили добровільну категоризацію садиб. Усе це дає змогу 

оцінити якість послуг зелених садиб. Сільський зелений туризм в 

Україні має великі перспективи для розвитку, адже українське село 

здатне запропонувати туристові дуже багатий сільський 

туристичний продукт: самобутній побут, величезну iсторико-

архiтектурну народну спадщину, екологічно чисті продукти 

харчування, мальовничі ландшафти тощо. Сільський зелений 

туризм є найперспективнішим видом відпочинку та туризму в 

Карпатському, Кримському, Подiлъському, Наддніпрянському 

регіонах і навіть у захiднiй частині Поліського регіону України.  

Соцiально-економiчне значення зеленого туризму для 

держави полягає у тому, що він: 

 стимулює розвиток селянських господарств, які 

займаються зеленим туризмом; 

  допомагає розвитку місцевої інфраструктури; 

 сприяє збуту надлишків сільськогосподарської 

продукції, збільшуючи додаткові прибутки селян i відрахування у 

мiсцевi бюджети; 

 активізує місцевий ринок праці, підвищує 

зайнятість, затримує молодь на селі, понижуючи потребу в 

закордонному заробiтчанствi; 

 слугує охороні туристичних ресурсів, насамперед 

збереженню етнокультурної самобутності українців; 

 створює можливості для змістовного відпочинку 

незаможних людей; 

 позитивно впливає на підвищення культурного 

рівня й екологічної свiдомостi мешканців села. 
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Результатом проведення загального SWОТ-аналізу у 

Львівській області є наступна сформована система її переваг і 

недоліків (сильних і слабких сторін), та можливостей і загроз у 

контексті перспектив розвитку ринку рекреації та туристичного 

бізнесу. Проведення такого дослідження дає можливість визначити 

територіальну оцінку сучасного стану та перспективність розвитку 

сільського зеленого туризму і супутніх галузей в регіоні, 

сконцентрувати матеріально-технічні, трудові, інвестиційні, 

кредитні та інші ресурси для забезпечення подальшого розвитку 

ринку рекреації в регіоні. 

Серед виявлених переваг можна назвати: 

1. Вигідне географічне та геополітичне розташування та 
наявність рекреаційних ресурсів. 

2. Національно-етнографічна особливість регіону, народна 

культура і народні промисли. 

3. Існування досвіду прийому відвідувачів, гостинне 

населення, високий культурний розвиток. 

4.Архітектурна особливість та історична спадщина. 

5. Наявність зовнішніх кордонів з Європою, визнання на 

певних ринках, у т.ч. міжнародних. 

6. Членство України у Всесвітній туристичній організації. 

Попри значний потенціал туристичної галузі Львівщини та 

Поділля існує і ряд проблем.  

Серед недоліків можна виділити наступні : 

1. Недостатньо розвинені туристична та загальна 

інфраструктура. 

2. Погані умови транспортного забезпечення. 

3. Низький рівень якості обслуговування. 

4.Недостатність коштів для маркетингу і реклами 

туристичного 

продукту, переваг та можливостей регіону. 

5. Нестача кваліфікованих кадрів. 
6. Занедбаність пам'яток історії, архітектури та культури. 
7. Відсутність чітко розробленої програми розвитку 

туризму в області. 

Аналіз передбачає виділення можливостей для регіону, 

серед них: 
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1.Розвиток культурно-пізнавального, спортивно-

оздоровчого та лікувального туризму. 

2. Розвиток гірськолижного та інших видів зимового 

туризму. 

3. Організація турів для діаспори з різних іноземних країн. 
4. Розширення екскурсійної діяльності для вітчизняних 

туристів. 

5. Розвиток молодіжного та шкільного туризму. 
6. Використання регіону як транзитної території. 
7.Використання переваг регіональної співпраці в рамках 

євро регіонів, у яких бере участь область. 

8.Участь у європейських проектах 

розвитку туризму.  

Загрози: 

1.Конкуренція з боку сусідніх областей, що пропонують 

подібні або кращі продукти. 

2. Нестабільність економіко-політичного клімату. 

3. Запровадження візового режиму. 
4. Несприятливий інвестиційний клімат. 
Окремо слід наголосити на нових можливостях, що будуть 

слугувати на користь України. Йдеться про проведення чемпіонату 

з футболу EURO 2012 в Україні. Цей захід загалом дасть 

можливість покращити туристичну та загальну інфраструктуру, 

модернізувати транспортні сполучення, привести в належний стан 

пам'ятки архітектури, прикрасити зовнішній вигляд міст та 

населених пунктів. Це дасть можливість отримати значні фінансові 

надходження від туристичної діяльності, що позитивно вплине на 

економічний та соціальний стан в країні. Участь у європейських 

проектах розвитку туризму можлива за умови формування 

туристичного іміджу регіону. Цей процес є довготривалим та 

багатогранним, потребує тісної співпраці між органами місцевої 

влади та підприємствами, що функціонують у туристичній 

інфраструктурі. Для успішного виходу на міжнародні ринки 

необхідно розробити маркетингову стратегію просування 

туристичного продукту. Важливими її елементами є: встановлення 

методів та каналів розповсюдження рекламної інформації, 

налагодження співробітництва з міжнародними туристичними 

організаціями, представлення Львова на міжнародних виставках, 
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розробка програми проведення маркетингових досліджень 

стосовно потреб ринку, визначення розмірів, термінів та джерел 

необхідних інвестицій тощо. 

Провідними завданням створення мережі агроосель є 

акумуляція зусиль незалежних агроосель-учасників мережі та 

представлення їх спільних інтересів з врахуванням особливостей 

кожного них у наступних напрямках: 

1. Розробка, впровадження та просування спільного бренду 

та логотипу, а також інтеграція маркетингової стратегії учасників 

мережі; 

2. Представлення агроосель мережі в єдиному мережевому 

каталозі, в туристичних каталогах та путівниках, а також 

розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів; 

3. Централізоване представлення агроосель мережі на 

виставках індустрії гостинності; 

4. Оптимізація попиту за рахунок єдиного представлення і 

просування в мережі Інтернет; 

5. Централізоване представлення агроосель мережі в 

міжнародній резерваційній системі ; 

6. Використання додаткових каналів збуту on-line; 

7. Вивчення потреб та запитів цільової групи споживачів і 

потенційного попиту як для кожної агрооселі зокрема, так і для 

мережі в цілому; 

8. Використання і поповнення єдиної клієнтської бази; 

9. Створення комплексних програм лояльності та гнучкої 

системи заохочення споживачів, розробка єдиної програми 

постійного гостя та єдиних бонусних програм з авіалініями, 

залізницею, операторами мобільного зв’язку, компаніями з оренди 

автомобілів тощо; 

11. Допомога в контролі над якістю послуг, що надаються 

агрооселями-учасниками мережі; 

12. Оптимізація доходності номерного фонду за рахунок 

перегляду пакетного розміщення, аналіз фінансових показників та 

управління доходами; 

13. Розробка комплексних програм для оптимізації обігу і 

завантаження номерного фонду та інших послуг мережі агроосель; 

Економічна ефективність агроосель залежить від: успішної 

організації зеленого туризму в державі; забезпечення потреб 
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населення у закладах розміщення; висококваліфікованого 

обслуговування гостей в агрооселях. 

Висновки і пропозиції.  Незважаючи на виявлені 

позитивні тенденції у розвитку галузі, туристичний та 

рекреаційний потенціал України залишається не реалізованим 

належним чином. В умовах світової економічної кризи сільський 

зелений туризм може отримати новий поштовх для подальшого 

розвитку, адже чимало громадян нашої країни обиратимуть для 

активного відпочинку Українські Карпати, Подiльськi чи 

Надднiпрянськi регіони, а не надто дорогі закордонні об’єкти на 

розрекламованих міжнародних маршрутах. Це дасть додаткові 

грошові надходження аграним підприємствам. Запровадження 

єдиних показників обліку діяльності агроосель допоможе 

уніфікувати й спростити роботу менеджерам, інвесторам та 

іноземним фахівцям, що позначиться на роботі цілої галузі. 
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виробничих запасів, методика калькулювання витрат на виробництво. 

Ключові слова: виробничі запаси, собівартість, калькулювання, 

первісна вартість. 

Постановка проблеми. Особливе місце у складі майна 

підприємства, а й в структурі витрат займають виробничі запаси, як 

частина активів у структурі балансу, оскільки вони є основною 

складовою у формуванні собівартості готової продукції. Тому 

теоретичні і практичні дослідження обліку виробничих запасів не 

втрачають актуальності, а вирішення проблемних питань щодо 

ведення обліку виробничих запасів є необхідними для ефективного 

управління виробничим процесом у сучасних умовах 

господарювання[1]. 

Виклад основного матеріалу. Відмінною рисою обліку 

запасів є їх одноразове використання в процесі виробництва або 

продажу та перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої 

продукції, виконаних робіт, послуг або собівартості реалізованих 

товарів. Ефективність господарської діяльності підприємств 

значною мірою залежить від оцінки та раціонального використання 

виробничих запасів, а також економії витрат на виготовлення 

продукції. Тому актуальність дослідження цієї ділянки обліку не 

викликає сумніву і потребує дослідження літературних і 

періодичних джерел, а також актів нормативно-правового 

характеру[6].  

Однією з важливих проблем є облік і калькулювання витрат 

на виробництво, коли результати роботи кожного підприємства, 

його конкурентоздатність перебувають у прямій залежності від 

рівня понесених ним витрат (основну частку яких займають 

витрати на сировину) і визначення собівартості продукції[5]. 

Специфічна роль у вирішенні цих питань належить обраній 

методиці списання оборотних запасів у виробництво, яка має 

всебічно і повно враховувати особливості виробничої діяльності, 

умови здійснення господарської діяльності, рівень інфляції, 

специфіку здійснення закупок підприємством, забезпечувати 

оперативною і достовірною обліковою інформацією, необхідною 

для прийняття управлінських рішень, що базуватимуться на 

правильній оцінці запасів[6].  

Процес відображення виробничих запасів в обліку, який 

складався роками не задовольняє інформацією управлінський 
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персонал. Проблеми обліку виробничих запасів в сучасних умовах 

набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої і 

достовірної інформації. Тому станом на сьогоднішній день 

важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи 

обліку виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації 

оперативності та достовірності надання інформації для потреб 

менеджменту з метою раціоналізації управління такими активами 

та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання в 

цілому [2]. 

Основною гіпотезою дослідження є припущення, що 

методологія і організація управління виробничими запасами 

потребує удосконалення. Зміни необхідні насамперед у частині 

підвищення оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємства. Одним 

напрямком вирішення даних проблемних питань є запровадження 

на підприємстві інформаційних технологій обробки економічної 

інформації. 

Ще одним важливим напрямом удосконалення процесу 

формування запасів та підвищення ефективності управління ними в 

умовах реформування економічної системи є визначення 

оптимальної потреби в них . 

Основою напряму удосконалення організації обліку 

виробничих запасів є: узагальнення теоретико-методичних основ 

обліку, аналізу і контролю виробничих запасів, визначення їх суті 

та класифікації; удосконалення методико-організаційних основ 

фінансового та управлінського обліку виробничих запасів, а також 

їх контролю; проектування системи економічного аналізу та 

контролю ефективності використання виробничих запасів; 

розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 

управлінні виробничими запасами [3]. 

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному методі 

наукового пізнання, який охоплює загальнонаукові та  методичні 

прийоми дослідження економічних процесів, а також емпіричні 

прийоми обліку та контролю виробничих запасів. У процесі 

дослідження можна застосовувати такі методичні прийоми, як 

аналіз і синтез; абстрагування (для визначення чинників, що 

впливають на поведінку запасів); документалістики (для 

встановлення достовірності досліджуваної інформації, 
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удосконалення документообігу); розрахунково-аналітичні прийоми 

(при побудові таблиць та проведенні розрахунків); узагальнення та 

реалізація результатів (при формуванні висновків та пропозицій); 

інформаційних технологій ПЕОМ; та ін. методичні прийоми. 

Необхідно також впроваджувати ефективні форми 

попереднього й поточного контролю за дотриманням норм запасів і 

витрати матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги 

підвищенню вірогідності оперативного обліку руху 

напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у 

виробництві. Дані бухгалтерського обліку мають містити 

інформацію для знаходження резервів зниження собівартості 

продукції в частині раціонального використання матеріалів, 

зниження норм витрат, забезпечення належного зберігання 

тощо[3]. 

На нашу думку, аналізуючи в цілому діяльність 

підприємств та ведення обліку виробничих запасів, можна 

виокремити такі негативні аспекти: 

– складність визначення справедливої (ринкової та 

неринкової) вартості запасів, що полягає у використанні 

підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на 

неподібні активи; 

– низька купівельна спроможність суб’єктів 

господарювання;  

– низький рівень оперативності інформаційного 

забезпечення управління виробничими запасами підприємств тощо. 

Також, важливе значення для правильного обліку має 

порядок визначення вартості запасів, первісна вартість яких, 

відповідно до ПСБО 9, відображає суму низки фактичних 

витрат[4]. 

Висновки і пропозиції. Особливості та проблемні питання 

обліку виробничих запасів полягають в тому, що вони є елементом 

витрат, які включають у вартість продукції. Саме визначення 

первісної вартості запасів та включення її у собівартість продукції 

є складним етапом в сучасних умовах господарювання, оскільки 

суб’єкти ринку потребують підвищення рівня оперативності 

інформаційного забезпечення управління виробничими запасами та 

модернізації ведення обліку загалом. Необхідною умовою 

підтримання виробничого процесу на підприємстві  є наявність 
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достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб здійснювати 

процес виробництва, підприємство повинно мати необхідні запаси 

сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних частин, 

інших виробничих запасів. У ході їх використання збільшуються 

витрати на виробництво. 

 
Список використаних джерел: 

1.Карпенко О. В. Нові підходи до контролю матеріальних запасів / О. В. 

Карпенко // Вісник ЖДТУ .- 2001. - №15 – с. 103 

2.Гончарук В. І. Проблеми обліку виробничих запасів. Збірник 

друкованих студентських наукових праць. 

3.Іващенко Ю.В. Шляхи покращення організації обліку виробничих 

запасів. 

4. Малюга Н. М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: 

Теорія, практика, перспективи / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 

384 с. 

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси»: Наказ 

Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 (зі змінами та 

доповненнями). 

6.  Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний 

посібник. – К.:  Видавництво  «Центр навчальної літератури»,  2004.  –   

528 с. 

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОЇ                        

ГАЛУЗІ  УКРАЇНИ 

Горбань Дмитро 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті обґрунтована необхідність державної 

підтримки зернової галузі. Аргументовано, що саме даний сектор 

національного господарства може стати потужним джерелом 

економічного зростання. Визначено основні форми державної підтримки 

зернової галузі. 
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Постановка проблеми. Сучасний соціально-економічний 

стан в Україні свідчить про повільний розвиток її економіки, який 

не має ґрунтовного інноваційного базису. Підвищення рівня 
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української інноваційної політики напряму залежить від її 

міжнародної конкурентоспроможності. В таких умовах питання 

визначення своєї ніші в світовій економічній системі особливо 

гостро постає перед Україною.  

Правильно здійснивши розстановку пріоритетів державної 

підтримки, «зробивши ставку» на ті галузі, щодо продукції яких 

має місце дефіцит глобальної пропозиції, наша країна забезпечить 

підґрунтя довгострокового економічного зростання і матиме 

можливість посісти гідне місце в системі глобального 

перерозподілу. [3] 

Виклад основного матеріалу. Державна підтримка 

передбачає цілий спектр економічних функцій, дій, заходів в 

умовах функціонування ринку, їх зміст, поширення та 

масштабність визначаються виходячи з пропорції, в якій 

поєднуються як ринкове саморегулювання, так і державне 

втручання на окремих стадіях. Це надзвичайно складне питання, 

вирішуючи яке, доводиться враховувати інтереси 

товаровиробників, споживачів і держави. Для останньої життєво 

важливо гарантувати забезпечення попиту на зернову продукцію і 

вироблювану з його застосуванням продукцію для стабілізації 

ринкової кон’юнктури. Неефективна діяльність у виробництві 

зернових культур може призвести до того, що держава не отримає 

необхідних продуктів споживання власного виробництва, що своєю 

чергою порушить вимоги національної продовольчої безпеки, 

посилить ризики, пов’язані з нестачею продовольства чи з іншими 

форс-мажорними чинниками. [2] 

Основні форми державної підтримки зображено на рисунку. 

Необхідність державної підтримки виробництва зернових 

культур зумовлена ще й тим, що тут надто великим є термін 

технологічного циклу виробництва продукції – понад 12 місяців, 

отже, має місце процес уповільнення обороту капіталу у 

виробника. Галузь багатофункціональна, оскільки проявляється не 

тільки у сфері забезпечення потреб населення у продовольстві, а й 

переребної промисловості, експорту – у дефіцитних товарах, 

екології – у рівновазі тваринного і рослинного світу тощо. [1] 
Відродження, стабілізація й вихід зернової галузі на проектний 

рівень вимагає вдосконалення технології вирощування зернових культур.  

Тут потрібна допомога держави щодо ліквідації  диспаритету цін  на 
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техніку, пальне і  мастила, добрива  та  насіння,  регулювання  випуску й  

продажу  їх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. Класифікація державної підтримки розвитку                        

зернової галузі.* 
     *розроблено автором 
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Висновки. Отже, на сьогодні основними завданнями щодо 

розвитку зернової галузі є:  

 формування та утвердження єдиного 

конкурентоспроможного національного ринку 

сільськогосподарської продукції;  

 визначення перспектив розвитку галузі;  

 перетворення зернової галузі у пріоритетний сектор 

економіки;  

 відновлення (встановлення) паритету цін між сільським 

господарством та промисловістю;  

 захист і підтримка вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва;  

 формування виробничої інфраструктури галузі;  

 проведення земельної реформи;  

 адаптація сільськогосподарського виробництва до 

вимог світового ринку;  

 розвиток соціальної інфраструктури села. 
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Анотація. У статті розглянуто основні передумови раціональної 

організації обліку, розкрита техніка ведення обліку та основні етапи 

організації обліку. 
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Ключові слова: облік, організація обліку, суб’єкт господарювання, 

фінансова звітність. 

Постановка проблеми. 3 переходом до ринкової економіки 

і ускладненням господарських зв'язків зростають вимоги до 

управління економікою. Прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень і забезпечення їх реалізації неможливі без раціональної 

організації всієї економічної інформації на основі використання 

сучасної обчислювальної техніки. Рівень управління економікою 

підприємств і об'єднань значною мірою залежить від повноти, 

обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в 

бухгалтерському обліку і звітності. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень і забезпечення їх реалізації неможливі без 

раціональної організації всієї економічної інформації. Рівень 

управління економікою підприємств значною мірою залежить від 

повноти, обґрунтованості та достовірності інформації, яка 

міститься в бухгалтерському обліку і звітності. Від того, як 

організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує 

свої контрольні функції, значною мірою залежить рівень 

економічної роботи. Що раціональніше організовано 

бухгалтерський облік на підприємстві, то менше він потребує 

затрат праці облікових працівників, більше залишається в них часу 

для аналізу і контролю. Організація обліку – це складний процес, 

дію якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти – 

організатори обліку на підприємствах. Це фахівці широкого 

профілю, які, крім глибоких знань з бухгалтерського обліку, 

вміють працювати з кадрами, управляти потоками ресурсів, 

використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для 

формування компетентних суджень і прийняття обґрунтованих 

рішень тощо. Організація – це один із найвідповідальніших етапів 

створення підприємства та підготовки його до ефективної 

діяльності. Для того щоб процес організації бухгалтерського обліку 

відбувся, потрібно, щоб власник підприємства вжив заходів із 

забезпечення реєстрації фактів господарського життя, їх 

узагальнення з метою отримання необхідної інформації для 

складання звітності та прийняття управлінських рішень. Вжити 

таких заходів він може лише через головного бухгалтера, якому 

делегує відповідні повноваження [1; 3]. Організація обліку – це 
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прерогатива засновника (керівника), ведення обліку – це винятково 

обов’язки бухгалтера. Він повинен дотримуватися при цьому 

застосування узгодженої із засновником методології та технології 

обліку фактів господарського життя для складання фінансової 

звітності за чинними стандартами обліку. Відповідальність при 

цьому покладається внутрішнім нормативним актом на 

бухгалтерську службу. Це може бути передбачено в Положенні про 

бухгалтерську службу підприємства, Статуті, спеціальному наказі, 

контракті з головним бухгалтером тощо. Організація передусім 

означає послідовність виконання операцій чи процедур, а будь-яка 

послідовність передбачає порядок, який можна структурувати в 

етапи. Виділяють три основні етапи організації обліку: 

методичний, технічний, організаційний. Вони між собою тісно 

пов’язані, кожний з них має певне призначення [4]. Ефективність 

організації бухгалтерського обліку може бути представлена і далі 

своєчасністю формування інформації про фінансово-майнове 

становище господарюючого суб’єкта, мірою її достовірності, 

доступності і доцільності для використання, мінімізації витрат на 

підготовку такої інформації. Як зазначають В. П. Завгородній, А. 

М. Кузьмінський та В. В. Сопко, «раціональна організація 

бухгалтерського обліку передбачає дотримання системного 

підходу, цілісності, всебічності, субординації, динамічності, 

випереджаючого відображення, системоутворювальних відносин 

окремих частин 28 і елементів» [2]. Виділимо основні передумови 

раціональної організації обліку на підприємстві:  

1. Вивчення структури, особливостей технології й 

організації виробництва.  

2. Вивчення структури підприємства, умов роботи його 

виробничих підрозділів, постачальницької і збутової діяльності, що 

забезпечує правильну організацію обліку господарських процесів.  

3. Встановлення взаємовідносин окремих підрозділів 

підприємства з бухгалтерією.  

4. Визначення порядку документації господарських 

операцій і документообороту, реєстрації операцій у системі 

рахунків синтетичного й аналітичного обліку, методики 

калькулювання собівартості продукції, узагальнення облікової 

інформації. 
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5. Визначення технічних засобів одержання облікової 

інформації: використання обчислювальної техніки, склад і 

кваліфікація облікового персоналу та інші конкретні умови ведення 

обліку на підприємстві. Завдяки раціональній організації робіт 

можна досягти удосконалення та раціоналізації обробки 

інформації, розподілу робіт між персоналом бухгалтерії, науково 

організувати працю. Тому під організацією бухгалтерського обліку 

нерідко розуміють сукупність дій зі створення цілісної системи 

бухгалтерського обліку, функціонування якої спрямоване на 

забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової 

інформації, включаючи вибір форм організації та формування 

матеріального й інформаційного забезпечення облікового процесу.  

Висновки і пропозиції. Однією з важливих передумов 

раціональної організації обліку є розробка плану організації 

бухгалтерського обліку, яким визначаються зміст, послідовність і 

строки виконання облікових робіт на підприємстві, порядок 

одержання інформації, складання і подання звітності. 

Збільшення і ускладнення господарських зв'язків в умовах 

ринку, а звідси – зростання оперативної інформації, необхідної для 

управління, вимагають подальшого удосконалення організації 

бухгалтерського обліку, а також підвищення рівня економічних 

знань та ділової кваліфікації всіх облікових працівників. 

Раціонально організувати облік можуть тільки спеціалісти, які 

володіють глибокими знаннями як з методології і техніки 

бухгалтерського обліку, так і з економіки, права, аналізу й аудиту. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність власного капіталу, 

впровадження внутрішнього аудиту, розкрито механізм оптимізації 

власного капіталу підприємства та розроблено внутрішній документ 

акт вилучених часток власного капіталу і Реєстр заборгованості по 

виплатах дивідендів. 

Ключові слова: власний капітал підприємства, капітал,  аудит 

власного капіталу. 

Постановка проблеми. Власний капітал є основою для 

початку і продовження господарської діяльності підприємства, 

одним із найістотніших показників, який характеризує фінансовий 

стан підприємства. Власний капітал підприємства - головне 

джерело формування прибутку і доходів його власників як у 

поточному, так і в перспективному періоді, його розмір та динаміка 

змін характеризують рівень ефективності господарської діяльності.  

Величина власного капіталу підприємства характеризує 

його платоспроможність,     кредитоспроможність, забезпеченість 

коштами для покриття власних зобов’язань. Неправильний облік 

власного капіталу тягне за собою негативні наслідки та позови з 

боку зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації, які 

використовують її як показник співпраці з даним підприємством. 

Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство чи 

організація для реалізації поставлених цілей має у своєму 

розпорядженні як засоби праці (будівлі, машини, устаткування), 

так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо), які в 

сукупності складають господарські засоби, тобто власність 

підприємства. В свою чергу власність  асоціюється із поняттям 

"капітал" [1, с.421].  

Капітал – це цінності та послуги, за допомогою яких 

створюється новий дохід. У сучасному суспільстві представники 

західної економічній науки трактують капітал як «блага 

довготривалого використання, що створені людиною для 

виробництва інших товарів і послуг». Таке визначення капіталу 

служить загальною основою для різних понять, використаних у 

вжитку і в економічній літературі [2, с.317]. 
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 Господарські засоби мають різні джерела свого утворення. 

Деякі з них стали власністю підприємства внаслідок внеску до 

статутного капіталу засновниками, інші - були придбані за рахунок 

або власних коштів підприємства, або позик інших юридичних чи 

фізичних осіб. На основі поділу джерел формування господарських 

засобів підприємства на власні та залучені, його капітал теж 

поділяється на власний та залучений. Власний капітал 

підприємства – це частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов’язань [3]. Для удосконалення обліку 

власного капіталу на підприємстві пропонуємо запровадити у 

виробничий процес внутрішній документ акт вилучених часток 

власного капіталу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Акт вилучених часток власного капіталу* 
№ 

з/п 

 

Кількість 

паїв 

 

Номінальна 

вартість 

Результат анулювання 

собівартість викуплених та анульованих паїв, 

більша за їх номінальну вартість 

дебет 425 дебет 443 дебет 40 

1.      

2.      

 
 Склав_________________              Підпис ___________________ 

 
                  * джерело 4 

    
Запропонований документ надасть можливість 

структурувати рух паїв, орендованих підприємством, чітко 

відображати їх кількість, номінальну вартість, а також правильно 

відображати їх собівартість. Важливим є те, що капітал 

підприємства розглядається скоріше як пасив, а не актив, що 

засвідчує балансове рівняння (облікова модель): активи 

дорівнюють сумі власного капіталу та зобов’язань. Звідси величина 

власного капіталу підприємства визначається як різниця між його 

активами та зобов’язаннями. Пропонуємо для удосконалення руху 

капіталу підприємства, а також розподілу вартості дивідендів між 

учасниками запровадити на підприємстві реєстр заборгованості по 

виплатах дивідендів (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Реєстр заборгованості по виплатах дивідендів* 

№
№ 

з/

п 
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товариства 

Ч
ас
тк
а 
в
л
ас
н
и
к
а 
у
  
  
 

в
л
ас
н
о
м
у
 к
ап
іт
ал
і,
 %

 

З
ар
еє
ст
р
о
в
а

н
и
й
 (
п
ай
о
в
и
й
) 
к
ап
іт
ал
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1.   Карпук В.І. 26% 5000,00    2500,0 2500,00 

2. Петрик К.І. 15% 3000,00    600,0 1400,00 

3.         

* джерело 4 

 

За допомогою наведеного реєстру керівництво 

підприємства матиме можливість детально оцінити частку кожного 

з учасників, суму зареєстрованого капіталу, вартість дивідендів, 

необхідних до сплати, а також можливу суму заборгованості перед 

учасниками. Головною перевагою даного реєстру є його 

структурованість та одночасне відображення усіх операцій із 

власним капіталом підприємства. З метою покращення 

використання власних коштів на підприємстві пропонуємо 

механізм оптимізації власного капіталу підприємства (рис. 1).  

Обрана концепція обліку статутного капіталу визначає, 

який баланс слід складати для прийняття рішень управлінцями. 
Вищенаведені пропозиції організації обробки інформації з обліку і 

аналізу власного капіталу забезпечують вдосконалення методології 

процесу обліку власного капіталу 

Для більш якісного ведення обліку власного капіталу 

підприємства вважаємо за доцільне впровадження системи 

внутрішнього аудиту. На підставі результатів вивчення первинних 

документів та аудиторських процедур внутрішній аудитор 

проводитиме аналіз за такими напрямами:  

- аналіз складу і структури власного капітал у суб’єкта 

підприємництва; 

 - оцінка ефективності використання власного капіталу;  

- визначення факторів, які впливають на зміну величини 

власного капіталу;  

- аналіз рентабельності власного капіталу[6]. 
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Рис. 1. Механізм оптимізації власного капіталу                               

підприємства [5] 

 

Висновок. Отже, підкреслимо, що оптимізація обліку і 

аудиту власного капіталу є головною складовою успішного 

функціонування підприємства, максимізації його прибутків, 

усунення зайвих статей витрат в процесі розподілу часток 

дивідендів між учасниками. 
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Механізм оптимізації 

власного капіталу 

підприємства 

Продаж (реалізація) об’єктів основних засобів (зайвих, недовантажених, морально 

застарілих) і використання одержаних коштів (або бодай їх частин) на поповнення фонду 

власних коштів 

Вжити заходів щодо партнерських відносин з комерційними банками і збільшення на цій 

основі обсягу короткотермінових кредитів у своєму господарському обороті 

Розширення практики розрахунків на умовах попередньої оплати (перерахування авансів) 

тощо 

Визначити правильну пропорцію розподілу свого капіталу між фондами основних та 

оборотних коштів та забезпечити, щоб ці кошти вкладалися в відповідні активи з 

найбільшою віддачею 

Чітке визначення фінансового стану 

підприємства, виявлення шляхів збільшення 

його капіталу 
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ                  

В ОФШОРНИХ ЗОНАХ 

Живко Ольга 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто особливості функціонування 

офшорних зон та спеціальні податкові рижими, які діють на території 

їх юрисдикції. Проаналізовано переваги і недоліки офшорного бізнесу. 

Ключові слова: офшорна зона, податкова гавань, офшорний 

фінансовий центр, податковий демпінг. 

Постановка проблеми. Податкове планування є однією з 

найбільш важливих складових у діяльності будь-якого суб’єкта 

господарювання. Актуальність дослідження полягає в тому, що 

офшорні зони з кожним роком нарощують обороти у формуванні 

міжнародних фінансових потоків. Наслідком цього стає 

необхідність посилення державного контролю за рухом капіталу, 

міждержавного співробітництва в сфері регулювання відносин з 

офшорними зонами. 

Виклад основного матеріалу. Офшорних зон на даний час 

стає все менше, проте кількість підприємств, які хочуть там 

зареєструватися, не скорочується.  Під офшорною зоною можна 

http://www.nbuv.gov.ua/portl/soc_gum/sre/2010_2/141.pdf
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розуміти будь-яку країну чи її частину, в межах якої закони, 

підзаконні акти, традиції дозволяють для компаній-нерезидентів 

встановити особливий режим реєстрації і діяльності.  

Офшорна зона – важливий інструмент для міжнародних 

інвесторів.  Існує дві думки щодо призначення офшорних зон:  

1) офшори – місце, де можна сховати “брудні” гроші; 

2) офшорна зона призначена лише для банківських вкладів. 

Під впливом змін світової економічної та політичної 

ситуації вносяться коригування в законодавства офшорних зон. 

В міжнародній практиці розрізняють такі види офшорних 

зон: 

1.  Податкова гавань (безподаткові офшори) – не 

стягуються податок на доходи, податок на прибуток організацій 

іноземного походження,але, уряд таких країн отримує дохід за 

рахунок зборів на оформлення установчих документів, щорічних 

зборів за перереєстрацію (Бермуди, Багами, Кайманові острови). 

2. Фінансовий центр – створює сприятливий 

податковий клімат для ведення інвестиційної діяльності  

У податкових офшорних зонах деякі податки стягуються з 

усього доходу незалежно від місця його отримання (Кіпр, 

Британські Віргінські острови). 

У спеціальних офшорних зонах стягуються всі податки або 

більшість з них, або надаються податкові пільги деяким видам 

компаній (Ліхтенштейн, Нідерланди, Австрія) [2]. 

Основна причина виникнення офшорних фінансових 

центрів полягала в існуванні надто високих ставок податків на 

доходи у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. 

Причинами привабливості офшорних фінансових центрів як 

для іноземних, так і для місцевих суб'єктів господарювання є: 

- виконання посередницьких функцій для позичальників; 

- мінімальне офіційне регулювання; 

- практично відсутні податки і контроль за управлінням 

портфельними інвестиціями; 

- діяльність іноземних банків на їх території сприяє 

збільшенню зайнятості місцевого населення; 

- підвищення рівня життя в країнах розміщення офшорних 

банківських центрів завдяки накопиченню коштів від видачі 

ліцензій, витрат банків та інших платежів [3]. 
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Для багатьох країн і територій (наприклад, для Багамських 

островів), створення офшорних фінансових центрів стало єдиним 

шляхом розвитку економіки, ураховуючи практично повну 

відсутність там корисних копалин.    У світовій практиці виділяють 

офшорні зони підвищеної респектабельності та офшорні зони в 

невеликих державах зі слаборозвиненими економіками. 

Респектабельні офшорні зони характеризуються вищими 

податками та іншими платежами в порівнянні із офшорними 

зонами слаборозвинених країн. Порівняння основних 

характеристик офшорних юрисдикцій наведено в табл. 1. 

В даний час до офшорних зон висуваються різні вимоги від 

розвинених країн відносно забезпечення прозорості корпоративної 

(ОЕСР) і банківської (ФАТФ) систем. ОЕСР і ряд декількох 

розвинених країн висували різні ідеї з “гармонізації” світової 

податкової системи, щоб запобігти “податковому демпінгу” з боку 

офшорів.  Однак офшорним зонам вдалося відстояти своє право на 

нульову ставку податку, але при цьому вони погодилися на 

розкриття податкової інформації [4]. 

Отже, на сьогоднішній день одним з найважливіших 

завдань будь-якої держави є правовий контроль над офшорним 

бізнесом. Адже бізнесмени, які прикриваються офшорними 

операціями з метою «відмивання грошей», переходять у тіньовий 

сектор діяльності і ставлять у глухий кут економічний розвиток, 

перешкоджають протіканню трансформаційних процесів, 

спрямованих на поліпшення добробуту країни. 

Необхідно, щоб законодавство постійно вдосконалювалося тоді 

офшорні зони почнуть використовуватись лише як законний 

інструмент мінімізації оподаткування шляхом його планування, що 

визначається як зменшення розміру податкових зобов'язань 

шляхом цілеспрямованих правомірних дій платника податку, які 

включають повне використання всіх наданих законодавством пільг, 

податкових звільнень та інших законних прийомів і способів. 

Висновки. Офшорні зони мають як свої як переваги, так і 

недоліки. З даної статті, можна зробити висновок, що ці зони 

набувають більшого поширення в країнах з менш розвинутою 

економікою. 

У світовій економіці податки почали відігравати значну 

роль щодо формування бюджетів країн. Низькі, або деколи нульові 
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податки в офшорних зонах становлять дедалі більшу загрозу для 

неофшорних юрисдикцій. 

Таблиця 1 

Характеристика офшорних зон*  
Країна Щоріч-

ний 

податок 

Почат-

ковий 

декларо-

ваний 

капітал, 

USD 

Плата за 

реєстра-

цію, 

USD 

Річне 

обслугову- 

вання 

(податки),  

USD 

1 2 3 4 5 

Кіпр + 1 000 2 200 1 300 

Гонконг + 10 000 1 950 1 600 

Сінгапур + - 2 400 2 000 

Люксембург + 12 000 10 250 10 120 

Сейшели + 100 000 950 800 

Беліз + 50 000 1 000 800 

     

Британські Вір

гінські    

острови 

+ 50 000 1 300 890 

Маршалові  

Острови 
+ 50 000 1 300 900 

Панама + 10 000 1 490 990 

Сент-Кіттс 

 та Невіс 
+ 100 000 2 100 1850 

* узагальнено на підставі [1] 

 
Система оподаткування хоч і є вагомим чинником 

залучення інвестицій, але ключової ролі не відіграє. Підкріпленням 

впливу податкової системи зазвичай виступає надійність правової 

бази, а також її сумісність з найбільшими за економічним 

потенціалом країнами в регіоні. 
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ПЕРЕВАГИ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ІЗ                   

ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ                                             

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Зборівець Юлія 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н.,доцент Ціцька Н.Є. 

 
Анотація. У статті проаналізовано переваги впровадження і 

основні проблеми застосування міжнародних стандартів обліку та 

складання фінансової звітності. Запропоновано основні напрямки 

державного регулювання впровадження  міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність підприємств, 

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти 

фінансової звітності. 

Постановка проблеми. Економічна ситуація, що склалася 

за період становлення незалежності нашої держави та входження її 

в світову спільноту, потребує значних структурних змін. З метою 

підвищення прозорості фінансової звітності вітчизняних суб’єктів 

господарювання, забезпечення її зіставлення із звітами іноземних 

компаній, сприяння залученню іноземних інвестицій зумовлює 

необхідність застосування суб’єктами господарювання 

міжнародних стандартів для складення фінансової звітності 

[1].Тому реформування бухгалтерського обліку відповідно до 

міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази 

бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на 

національному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Економіка вже досить давно 

не обмежується національними кордонами. За цих умов облік 

потребує міжнародної регламентації, забезпечення єдиних 

методологічних принципів його побудови в різних країнах. Відтак 
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особливої актуальності набуває розробка та впровадження 

міжнародних стандартів обліку, що встановлюють правила та 

процедури ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. 

Для впровадження в нашій країні принципів обліку, 

передбачених міжнародними стандартами, необхідна значна 

підготовча робота, зокрема поступова розробка та впровадження 

національних стандартів обліку, які б достатньо кореспондували з 

міжнародними [2]. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності - це прийняті 

Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

документи, якими визначено порядок складання фінансової 

звітності [3].МСБО виникли внаслідок інтеграційних процесів в 

економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в різних країнах світу.  

Перехід на ведення обліку за міжнародними стандартами не 

припиняє, а навпаки, прискорює розробку національних стандартів 

обліку. У них мають бути розкриті особливості методики й техніки 

обліку національних об'єктів, але з урахуванням принципів, 

передбачених міжнародними стандартами. Отже, за всіх умов 

зберігається національна система ведення обліку в кожній країні, її 

особливості та традиції. 

Розробляє та впроваджує МСБО Комітет з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), який створили 29 

червня 1973 р. професійні бухгалтерські організації економічно 

розвинутих країн. Метою діяльності КМСБО є формулювання, 

видання та вдосконалення в інтересах суспільства стандартів 

бухгалтерського обліку, яких необхідно дотримуватись при 

поданні фінансових звітів, і сприяння їх прийняттю та дотриманню 

в усьому світі. [4]. 

Основні переваги Міжнародного бухгалтерського обліку 

(МБО): 

 – МБО чітко визначає майновий стан власників 

підприємства за балансом підприємства можна визначити 

організаційно-правову форму підприємства;  

– МБО здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації 

господарських операцій, обліку майна підприємства, він дозволяє 

контролювати виконання підприємством зобов’язань, наявність і 

рух майна, ефективного використання матеріальних ресурсів; 
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 – МБО дозволяє здійснювати ефективний фінансовий 

аналіз підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності;  

– МБО дає можливість реального прогнозу щодо 

майбутньої діяльності підприємства; 

– не існує єдиного національного плану рахунків, потоків 

інструкцій; 

– не існує єдиного методологічного центру, вказівки якого 

приймалися б до виконання; 

– фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є 

доступною не тільки для фахівців, а й для широкого кола 

користувачів [4]. 

МСФЗ дають можливість об'єктивно оцінити фінансове 

становище компанії й дозволяють зрозуміти реальний стан справ 

на підприємстві, а також дає можливість використання отриманої 

інформації для управлінських цілей.  

Незважаючи на суттєві переваги впровадження МСФЗ в 

вітчизняну систему бухгалтерського обліку і звітності в переході 

до МСФЗ багато фахівців бачить і негативні сторони. 

Компанії часто недооцінюють складність впровадження 

МСФЗ й забувають застосовувати нові й змінені стандарти й 

тлумачення при веденні бухгалтерського обліку поточних 

операцій. Багато компаній вважають, що трансформація у формат 

МСФЗ - це одноразовий процес, також не всі вони позитивно 

оцінюють перспективи підвищення прозорості бізнесу з переходом 

на МСФЗ [5]. 

Однією з основних проблем при впровадженні МСФЗ стала 

кадрова. МСФЗ відрізняється від вітчизняних стандартів 

бухгалтерського обліку й вимагають від фінансистів і бухгалтерів 

професійної підготовки й знань. 

Наступна проблема – язикова. Офіційна мова міжнародних 

стандартів фінансової звітності – англійська, що значно ускладнює 

роботу з нововведеннями в стандартах і своєчасністю їх 

застосування. 

Висновки та пропозиції. У зв’язку з інтеграцією України 

на міжнародний простір для нормального функціонування вбудь-

якій структурі ринкової економіки вкрай необхідно, щоб учасники, 

мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, грошовий та 

фінансовий стан, результати роботи [2]. 
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Таку інформацію надає фінансова звітність підприємства. 

Оскільки Україна виходить на світовий ринок, то нашим 

підприємствам необхідно надавати інформацію зрозумілу для будь-

яких іноземних користувачів. Для цього необхідний перехід до 

міжнародних стандартів вітчизняної системи бухгалтерського 

обліку. 

Однак, не дивлячись на вагомі переваги, впровадження 

МСФЗ в Україні йде з великими труднощами. Це закономірно, 

адже в нас історично зложилися власні норми й правила обліку.  
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Анотація. У статті розглянуто місця облікової політики в 

організації обліку на сільськогосподарському підприємстві  

Ключові слова: облікова політика організація облікової політики. 

Постановка проблеми.  Якість забезпечення 

бухгалтерського обліку на сільськогосподарських    підприємствах 

залежить від рівня його організації, розвитку ринкових відносин  в 

Україні, специфіки діяльності та економічних зв'язків вітчизняних 

господарств з іноземними партнерами, методології та методики, 

усвідомлення менеджментом суті інформації для керівництва 

підприємництвом, що потребує розроблення облікової політики 
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підприємства, яку адміністрація з головним   бухгалтером визначає  

самостійно. 

Кандидат економічних наук Безруких П.С. вважав що: 

облікова політика являє собою вибір підприємством конкретних 

методик, форм, техніки ведення і організації бухгалтерського 

обліку, виходячи з встановлених правил і особливостей діяльності 

(організаційних, технологічних, чисельності і кваліфікації 

облікових кадрів, рівня технічного оснащення бухгалтерії) [4, 

с.438] 

Від сформованої облікової політики, обраних методів і 

процедур обліку залежить достовірність і повнота складеної на 

його основі звітності, зокрема показників, які характеризують 

фінансовий та майновий стан підприємства, результати діяльності. 

Формування облікової політики сільськогосподарського    

підприємства є досить трудомістким і відповідальним процесом, 

адже з цим   документом доведеться працювати не один обліковий 

період. 

Важливим питанням, невирішеним до кінця на сьогодні, є 

співвідношення понять “облікова політика” та “організація обліку”, 

що виникає із їх різних тлумачень. Одні вчені розглядають 

облікову політику як методичну складову організації обліку (В.В. 

Новодворська, І.В. Беспалько [5]), інші – організацію у складі 

облікової політики, що є складною системою (П.Я. Хомин), треті – 

максимально наближують ці поняття (Ф.Ф. Бутинець, Н.М. 

Малюга , Г.М. Давидов [6]), визначаючи їх в широкому розумінні.  

Виклад основного матеріалу.  На мою думку, найбільш 

вірним є останній підхід, за яким облікова політика є не лише 

сукупністю методик з метою формування звітності, але й 

інструментом організації та управління бухгалтерським обліком на 

підприємстві.( може бути таблиця) 

Організаційний етап облікової роботи є сферою 

безперервного розвитку діяльності облікового апарату 

підприємства, основною ознакою й головною функцією якої є 

відкриття, вивчення і класифікація інформації про господарську 

діяльність з метою її практичного застосування в процесі 

управління сільськогосподарським підприємством. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 

належить до компетенції його власника (власників) або 
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уповноваженого органу (посадової особи) і здійснюється згідно із 

законодавством – Закон України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» (розділ ІІІ)[1]. 

Колектив авторів на чолі з професором Ф. Бутинцем 

розрізнив поняття «організація обліку» та «ведення обліку» так: 

«якщо власник або керівник веде особисто облік, то на такому 

підприємстві, як правило, організація обліку практично відсутня, 

там має місце лише ведення обліку. Організація обліку складається 

з двох частин: перша – належить виключно засновнику (керівнику); 

друга – є спільною: керівника і облікового апарату.  

Організація обліку – це прерогатива засновника 

(керівника), ведення обліку – виключно обов’язки головного 

бухгалтера. За правильність застосування методології (узгодженої 

із засновником) та технології обліку відповідальність покладається 

внут- рішнім нормативним актом на бухгалтерську службу.  

Ведення обліку – це застосування бухгалтерською службою 

узгодженої з керівництвом підприємства методології та технології 

відображення в обліку фактів господарського життя та складання 

фінансової звітності за діючими стандартами обліку» 

Отже, ключовим моментом в організації облікової роботи є 

розроблення концепції облікової політики сільськогосподарського 

підприємства.  

Облікова політика підприємств державного, комунального 

секторів економіки визначається у приписувальному документі, що 

приймається підприємством та погоджується з органом, до сфери 

управління якого воно належить, або уповноваженим органом 

згідно із засновницькими документами (див. Положення про 

порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій 

підприємств державного, комунального секторів економіки та 

господарських організацій, які володіють та/або користуються 

об'єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом 

МФУ від 19.12.2006 р. N 1213). 

Облікова політика може змінюватися лише тоді, коли: 

- змінюються статутні вимоги; 

- змінюються вимоги органу, що затверджує П(С)БО; 

- якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи 

операцій у фінансовій звітності підприємства (п. 9 П(С)БО 6). 
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Форму документа, що регламентує облікову політику 

підприємства, нормативно не встановлено, тому, як правило, таким 

документом є наказ, складений та затверджений відповідно до 

загальноприйнятих вимог діловодства. 

Зважаючи на обставини, перелічені вище (пп. 1 і 2), стає 

зрозуміло, що наказ про облікову політику не потрібно 

перевидавати щороку. Можна видати безстроковий наказ і, за 

потреби, уносити до нього зміни і доповнення. 

Разом із тим ніде не заборонено видавати наказ про 

облікову політику щороку - на підтвердження її незмінності. Яким 

шляхом піти - вирішувати адміністрації підприємства. 

В обліковій політиці не слід відображати заходи щодо 

організації бухгалтерського обліку, а саме: правила організації 

документообігу на підприємстві, застосування чи незастосування 

рахунків класу 8 «Витрати за елементами», запровадження 

додаткових субрахунків, порядок проведення інвентаризації 

активів підприємства тощо. Усе це, як правило, оформляють 

окремим документом - наказом щодо організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві з дотриманням установлених норм чинного 

законодавства. 

В обліковій політиці підприємства відображають методи, 

принципи та процедури обліку, право вибору яких запропоновано 

нормами бухстандартів. Якщо методи оцінки, механізми 

розрахунків чітко прописано в П(С)БО (права вибору немає), то й 

відображати їх в обліковій політиці немає потреби. Так, у наказі 

про облікову політику немає сенсу зазначати, що запаси в обліку 

відображаються за первісною вартістю. Ця імперативна норма 

встановлена п. 8 П(С)БО 9 «Запаси» і в будь-якому випадку має 

дотримуватися підприємством. Водночас П(С)БО 9 дає право 

вибрати метод оцінки вибуття запасів. Саме цей вибір і потрібно 

зробити в наказі про облікову політику. 

Кожне підприємство вибирає елементи облікової політики 

виходячи з особливостей своєї діяльності. Так, торговельному 

підприємству немає сенсу визначати в наказі про облікову політику 

методи оцінки ступеня завершеності робіт за будівельним 

контрактом. 

На нашу думку, в розпорядчому документі про облікову 

політику перед безпосереднім висвітленням облікової політики 
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підприємства повинні бути зазначені основні положення з 

організації бухгалтерського обліку, а саме: 

- обрана форма організації обліку; 

- обрана форма бухгалтерського обліку та технологія 

обробки облікової інформації; 

- права працівників на підпис документів (список 

працівників наводиться у додатку до розпорядчого документу); 

- затвердження правил документообігу і технології обробки 

облікової інформації, відповідальність працівників за порушення 

даних правил (правила наводяться у додатку до розпорядчого 

документу, витяги з правил та графіки надаються безпосередньо 

виконавцям); 

- система і форми внутрішньогосподарського обліку, 

затвердження розроблених власних форм внутрішніх та первинних 

документів (затверджені форми наводяться у додатку до 

розпорядчого документу); 

- наявність філій, представництв, відокремлених 

підрозділів, (затверджені Положення, на основі яких діють такі 

підрозділи); 

- порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань 

підприємства (склад інвентаризаційних комісій наводиться у 

додатку до розпорядчого документу чи у окремому наказі); 

- детальний робочий план рахунків (наводиться у додатку 

до розпорядчого документу); 

- встановлюється перелік пов'язаних сторін, операції з 

якими повинні підлягати особливому власному контролю, та 

інформацію про які потрібно відображати в примітках до 

фінансової звітності (перелік пов'язаних сторін, а також характер 

відносин з ними, наводиться у додатку). 

При вивченні даної проблеми  було виявлено, що метою 

облікової політики підприємства є створення незмінної 

інформаційної системи на певний  проміжок часу, з урахуванням 

вимог чинного законодавства та інших факторів для забезпечення 

надійності та якості показників фінансової звітності. Це  

передбачає одержання достовірної інформації про майновий і 

фінансовий стан  підприємства, результати його діяльності, рух 

грошових коштів, що є необхідним для забезпечення управління 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 61 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

підприємством та інших користувачів  економічної інформації і 

фінансової звітності підприємства. 

Облікова політика як категорія набула поширення 

внаслідок формування ринкової економіки, розвитку різних форм 

власності, розширення міжнародних  економічних зв’язків і 

наявності права вибору апарату управління підприємств  та його 

реалізації у сфері організації обліку. Підприємствам надано право 

самостійно визначати облікову політику, а ступінь свободи в її 

формуванні обмежений державною регламентацією – вимогами    

Національних положень  (стандартів) бухгалтерського обліку [2]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином визнано, що облікову 

політику формують головні бухгалтери з точки зору вимог 

фінансової звітності та практичності ведення   поточного, 

фінансового і управлінського обліку на підприємстві.  

Забезпечення ефективного використання облікової політики 

вимагає розробки та обґрунтування теоретичних засад її 

формування та реалізації з урахуванням зарубіжного досвіду, 

наявних теоретичних розробок, історично сформованих 

особливостей національної системи бухгалтерського обліку. 

Вивчаючи сучасні погляди на дане питання необхідно 

відмітити, що облікова політика традиційно зберігає пріоритет 

держави і підпорядкована економічній політиці, під якою 

розуміють вибір конкретних методик розкриття економічного 

змісту господарських операцій та чинників господарського життя. 

Наказ про облікову політику підприємства можна розділити 

на три розділи, кожен з яких включає в себе кілька елементів: 

1. Організаційно-технічний розділ в якому зазначають, 

організація облікової роботи, облік у підрозділах, систему і План 

рахунків бухгалтерського обліку, форму бухгалтерського обліку,  

застосовування форми первинних облікових документів, перелік 

осіб, що мають право підпису первинних документів, графік і 

правила документообігу, номенклатура обліку матеріальних 

цінностей, порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань 

і т. п; 

2. Способи (методологія) ведення бухгалтерського 

фінансового обліку; 

3. Способи ведення бухгалтерського обліку для цілей 

оподаткування. 
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До основного змісту наказу Про облікову політику можуть 

додаватися положення про бухгалтерську службу, посадові 

інструкції працівників бухгалтерії, перелік матеріально-

відповідальних осіб, перелік підзвітних осіб, об’єкти обліку витрат, 

об’єкти калькуляції, методика калькулювання собівартості 

основних видів сільськогосподарської продукції і т. п. 

Отже, в сучасних умовах є необхідним переосмислення 

місця облікової політики в процесі організації обліку та управління 

підприємством. Саме управлінська спрямованість облікової 

політики має подальший розвиток, оскільки повною мірою може 

впливати на процеси ведення фінансово- господарської діяльності 

підприємства. 

За своїм призначенням облікова політика значно ширше 

поняття, ніж власне складова організації обліку, її можна назвати 

системою управління обліком, вона ґрунтується на засадах 

фінансового й управлінського обліку, має управлінську 

спрямованість і є одним із напрямів розвитку обліку як науки. 

Облікові працівники підприємства повинні не тільки 

керуватися основними принципами і методами обліку та 

фінансової звітності, а й братии участь у розробці стратегічних 

управлінських рішень.  

Такі, на нашу думку, основні шляхи, що забезпечать 

реалізацію у господарській практиці конкретного 

сільськогосподарського підприємства принципів та можливостей 

облікової політики і забезпечать в свою чергу захист інтересів 

власника підприємства. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА                              

У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО                   

ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

 УКРАЇНИ 

Киричук Андріана                                                         

 Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація: У статті розглянуто сучасну модернізації 

бухгалтерського обліку в державному секторі, що сприяє наближенню 

інформаційного забезпечення управління державними фінансами України 

до міжнародних стандартів.   

 Ключові слова: Бюджетний кодекс, стандарти, державний 

сектор, доходи бюджетних установ, обмінні та необмінні операції, 

бухгалтерський облік 

Постановка проблеми. Законодавчі акти, прийняті в 

рамках виконання плану заходів,  вказаною стратегією, покликані 

посилати прозорість та інформативність вітчизняної системи 

державних фінансів. На це спрямована і нова редакція Бюджетного 

кодексу, що була схвалена у 2010 році. Прийняті та затверджені 

Міністерством фінансів України Національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 

(НП(С)БОДС) у переважній своїй частині відповідають 

міжнародним стандартам. Проте їх запровадження в України є 

можливим за умови відповідної адаптації чинного законодавства. 

Вказане твердження стосується багатьох об’єктів обліку, проте 

головним чином стосується доходів бюджетних установ. Це 

пов’язано із тим, що склад доходів бюджетних установ чітко 

регламентований Бюджетним кодексом України, а прийняті 

стандарти містять принципово нові положення. 

http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/64847.doc.htm
http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/64847.doc.htm
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Виклад основного матеріалу. Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі, що 

регламентує облік доходів, є НП(С)БОДС 124 ”Доходи”  яке 

визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про доходи від обмінних та необмінних 

операцій. Вказаним Стандартом внесено ряд нових положень, що 

не кореспондують із чинним законодавством. 

По-перше, усі доходи суб’єктів державного сектора 

віднесено до двох великих груп – доходи від обмінних операцій та 

доходи від необмінних операцій. 

У НП(С)БОДС 124 зазначено, що обмінна операція  - це 

господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на 

грошові кошти, послуги (роботи), інші акти або погашення 

зобов’язань; необмінна операція - це господарська операція, яка не 

передбачає передавання активів, послуг (робіт) в обмін на 

отриманий дохід або активи, але може передбачити виконання 

певних умов. 

Таблиця 1 ілюструє відповідність складу доходів установ 

державного сектора відповідно до НП(С)БОДС 124 (2) та 

бюджетного законодавства України (3,4). 

Термін «бюджетне асигнування» не є новим у вітчизняному 

бюджетному законодавстві, проте у класифікації доходів бюджету 

він не згадується, враховуючи те, що дана класифікація спрямована 

на первинні доходи бюджету. Відсутнє у чинній класифікації 

доходів бюджету також поняття зобов’язань, що не підлягають 

погашенню. Відповідність складу власних надходжень установ 

державного сектора ілюструє табл. 2  

«Доходи» не поширюється на визнання  й оцінювання 

доходів, що пов’язані з договорами оренди. А такі підгрупи, як 

«благодійні внески, гранти та дарунки», «кошти, що отримують 

бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» у 

НП(С)БОДС 124 віднесено до доходів від  необмінних операцій, 

зокрема, в підгрупу «трансферти й кошти, що отримують бюджетні 

установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів». 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна зробити 

висновок, що: 
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Таблиця 1 

Порівняльний аналіз складу доходів  відповідно до 

НП(С)БОДС 124 «Доходи» та бюджетного законодавства 

України 
№ 

з/п 

 

Групи 

доходів 

 

НП(С)БОДС                                                     

124 «Доходи» 

Бюджетний кодекс 

України (ст. 9) 

Бюджетна 

Класифікація 

1 Доходи від 

обмінних 

операцій 

Бюджетне асигнування                 - 

Доходи від надання послуг (власні 

надходження) 

Власні надходження 

бюджетних установ 

Доходи від продажу (доходи від 

операцій з капіталом, доходи від 

продажу нерухомого майна) 

Доходи від операцій з 

капіталом 

Доходи від відсотків, роялті та 

дивідендів 

Доходи від власності 

та підприємницької 

діяльності 

Інші доходи від обмінних операцій - 

2 Доходи від 

необмінних 

операцій 

Податкові надходження Податкові 

надходження 

Неподаткові надходження 

(адміністративні збори та платежі) 

Неподаткові 

надходження 

(адміністративні 

збори та платежі) 

Трансферти та кошти, що отримують 

бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб, інших 

бюджетних установ для виконання 

цільових заходів  

Трансферти 

Надходження до держаних цільових 

фондів 
- 

Зобов’язання, що не підлягають 

погашенню  
- 

- Інші неподаткові 

надходження 

 

- група 1 власних надходжень бюджетних установ, а 

також підгрупа 3 другої групи належать до доходів від 

обмінних операцій;  

- підгрупи 1 і 2 другої групи – до необмінних операцій.                                                                                          
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Таблиця 2                                
Порівняльний аналіз складових власних надходжень 

установ державного сектора відповідно до НП(С)БОДС 124 

«Доходи» та Бюджетного кодексу України 

 
№ 

з/п 

Склад власних  

Надходжень 

НП(С)БОДС 

124 «Доходи» 

Бюджетний 

кодекс України 

 Група 1   

1 Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основної діяльності 

+ + 

2 Надходження бюджетних установ 

від додаткової (господарської) 

діяльності 

+ + 

3 Плата за оренду майна бюджетних 

установ 

- + 

4 Надходження бюджетних установ 

від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого 

майна) 

+ + 

 Група 2   

1 Благодійні внески, гранти і дарунки - + 

2 Кошти, що отримують бюджетні 

установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та інших 

бюджетних установ для виконання 

цільових заходів 

- + 

3 Кошти, що отримують вищі та 

професійно-технічні навчальні 

заклади від розміщення на 

депозитах тимчасово вільних 

бюджетних коштах, отриманих за 

надання платних послуг, якщо 

таким закладом законом надано 

відповідне право 

+ + 

 
Пропонується доходи бюджету класифікувати за такими 

розділами: 

1) Доходи від обмінних операцій; 

2) Доходи від необмінних операцій; 

У складі першого розділу пропонується виділити такі 

групи: 
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Група 1 – доходи від надання послуг бюджетними 

установами. 

Група 2 – доходи від продажу. 

Група 3 – доходи від відсотків, роялті та дивідендів.  

Група 4 – інші доходи від обмінних операцій. 

У складі другого розділу доцільно виділити такі групи: 

Група 1 – податкові надходження. 

Група 2 – неподаткові надходження. 

Група 3 – трансферти й кошти, що отримують бюджетні 

установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших 

бюджетних установ для виконання заходів. 

Група 4 – надходження до державних цільових фондів. 

Група 5 –зобов’язання, що не підлягають погашенню. 

Висновки. Запропоновані у статті рекомендації щодо 

вдосконалення чинного бюджетного законодавства України з 

метою його адаптації до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, дозволять 

упорядкувати законодавчі норми, що регламентують класифікацію 

доходів бюджетних установ.     
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

Кравець Наталія 

Львівський національний аграрний університет 

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

  
Анотація. У статті досліджено особливості консолідації 

фінансової звітності. 

 Ключові слова. консоліідована звітність, група підприємств, 

материнське, дочірнє та асоційоване підприємства. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання відбувається стрімке зростання обсягів угод щодо 

об’єднання підприємств та формування в Україні таких форм 

господарювання як холдингові компанії та корпорації, які є більш 

гнучкими структурними формами, здатними адаптуватися до 

складних та нестабільних економічних умов функціонування. 

Розвиток інтеграційних процесів, а, отже, зростаюча значимість 

об’єднань підприємств призвели до розширення кола внутрішніх та 

зовнішніх користувачів фінансової звітності, які висувають нові 

вимоги до змісту і якості звітних показників, що, відповідно, 

сприяло формуванню консолідованої фінансової звітності. Така 

звітність відіграє важливу роль при залученні інвестицій та 

управлінні групою підприємств, виступаючи засобом 

представлення результатів бізнес-процесів у межах групи та 

інформаційним забезпеченням процесу прийняття ефективних 

інвестиційних рішень. Таким чином, особливої актуальності 

набувають питання надання користувачам достовірної інформації 

про результати процесів об’єднань підприємств та подальшої 

діяльності групи підприємств на основі консолідованої фінансової 

звітності. Відповідно, необхідним є удосконалення організаційно-

методичних засад формування і контролю консолідованої 

фінансової звітності з метою встановлення відповідності системи 

звітної інформації потребам управління об’єднаннями підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Метою дослідження є 

наукове обґрунтування теоретичних положень і розробка 

практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-

методичних засад формування консолідованої фінансової звітності, 

здійснення внутрішнього контролю достовірності її показників для 
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інформаційного забезпечення процесу управління групою 

підприємств, адаптованого до особливостей умов господарювання. 

Об’єктом складання консолідованої фінансової звітності 

відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку є 

група підприємств. Складання консолідованої фінансової звітності 

починається з визначення структури групи, тобто визначення 

переліку підприємств, показники фінансової звітності яких 

включаються до консолідованої фінансової звітності. Даний етап 

складання консолідованої фінансової звітності є дуже важливим, 

тому що помилки при визначенні переліку підприємств можуть 

призвести до недостовірності звітних даних.  

Консолідація – зведення бухгалтерських даних при 

підготовці зведеного звіту. Отже, консолідована фінансова 

звітність – фінансова звітність групи компаній, у якої активи, 

зобов’язання, капітал, доходи, витрати і потоки грошових коштів 

материнської компанії та її дочірніх компаній представлені як 

активи, зобов’язання, капітал, доходи, витрати і потоки грошових 

коштів єдиного суб’єкта економічної діяльності. 

В системі бухгалтерського обліку України комерційні 

підприємства мають можливість складати консолідовану фінансову 

звітність за Національними стандартами [1] та Міжнародними 

стандартами [3]. 

Варто зазначити, що консолідація фінансової звітності – 

одна з найскладніших облікових процедур. Процедури консолідації 

звітності застосовують до групи підприємств, яка складається з 

материнського та дочірніх підприємств. Тому, вбачається за 

необхідне узагальнити та вивчити особливості формування 

консолідованої фінансової звітності. 

Аналіз теоретичних та практичних доробок вітчизняних 

науковців сучасності свідчить про неоднозначність підходів до 

визначення сутності консолідованої фінансової звітності, яке 

пояснює мету та місце даного виду звітності серед інших видів 

звітності. Так одна група науковців відстоює підхід, що 

застосований у Законі України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” [2] та НП(С)БО 1, за яким 

консолідована фінансова звітність, як фінансова звітність, що 

відображає фінансове становище, результати діяльності та рух 

грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як 
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єдиної економічної одиниці. Інструкція про порядок складання та 

оприлюднення фінансової звітності банків України констатує, що 

консолідована фінансова звітність містить показники річної 

фінансової звітності учасників консолідованої групи відповідно до 

периметра консолідації. Під периметром консолідації розуміється 

коло підприємств, звітність яких за спеціальними методами 

консолідації включається до консолідованої фінансової звітності. 

Як методи консолідації розглядаються повна консолідація та метод 

участі в капіталі. М.Т. Білуха розглядає консолідовану фінансову 

звітність, як зведену фінансову звітність материнського 

(холдингового) підприємства та дочірніх підприємств, та зазначає, 

що консолідовану фінансову звітність складають корпорації, 

концерни та інші господарські утворення. М.С. Пушкар розглядає 

консолідовану фінансову звітність як таку, що складається у 

випадку, коли група підприємств об’єднується і складається з 

материнського і дочірніх підприємств. Консолідовану фінансову 

звітність подає материнське підприємство. До неї включаються 

показники фінансової звітності всіх дочірніх підприємств. Г.В. 

Уманців хоча й прямо не називає звітність, складену за методом 

участі в капіталі, консолідованою, зазначає, що учасниками групи 

є, з одного боку головне підприємство, а з іншого – дочірні та 

асоційовані підприємства. А консолідовану фінансову звітність 

визначає як систему показників, що характеризують майновий та 

фінансовий стан групи підприємств на звітну дату і фінансові 

результати діяльності її діяльності у звітному періоді. Учасниками 

групи є, з одного боку головне підприємство, а з іншого – дочірні і 

асоційовані підприємства. Даного підходу дотримано в Інструкції 

про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності 

банків України. У цьому документі наводиться таке визначення 

консолідованої групи: “консолідована група – це окрема 

економічна одиниця, неюридична особа, яка є сукупністю 

юридичних осіб, включаючи головну банківську установу 

(материнський банк з урахуванням філій, представництв, відділень 

на території України і за кордоном) та учасників групи (асоційовані 

й дочірні компанії). Дана Інструкція визначає групу підприємств 

(консолідовану групу) більш широко, ніж НП(С)БО та Закон 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”, а метод участі в капіталі визнається як один з методів 
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консолідації фінансової звітності. У визначеннях, що зустрічаються 

в роботах російських та західних науковців і нормативних 

документах також зустрічаються обидва підходи. Так, В.С. 

Плотніков, М.П. Кондраков, А.А. Матвєєв і В.П. Суйц, Ю.В. 

Слєпов включають до складу групи не тільки дочірні, але й залежні 

підприємства. Позицію з розширеного трактування консолідованої 

групи займають Д. Блайн, С. Брег, Й. Бетге, П. Верніммен, П. 

Деланей. В МСФЗ консолідованою фінансовою звітністю є 

звітність, що складена відповідно до МСБО 27 [3]. Звітність, що 

складена за методом участі в капіталі та методом пропорційної 

консолідації в МСФЗ не відноситься до окремої фінансової 

звітності, але й не носить назви консолідованої фінансової 

звітності. Проте вузького трактування групи, тобто включення до її 

складу тільки материнського та дочірніх підприємств і формування 

консолідованої фінансової звітності саме через процес утворення її 

показників, дотримуються С. Брег,Р.Є. Грачова, Я.В. Соколов, В.П. 

Суйц, В.В. Ковальов, С.І. Пучкова, Л.Бернстайн, Б. Нідлз, Д. 

Маршалл і В. Макманус, Г. Портер і К. Нортон, Р. Хассі і А. Онг, а 

також даний підхід використано в ЗПБО США та британському 

стандарті фінансової звітності № 2 “Дочірні підприємства”. Ще 

одним результатом проведеного дослідження є виявлення факту 

ототожнення вживання в наукових доробках поняття “зведення” та 

“консолідації” фінансової звітності, нерозуміння відмінностей між 

ними. Так наприклад, М.Т. Білуха, М.Т. Кужельний і В.Г. Лінник, 

А.М. Кузьмінський і Ю.А. Кузьмінський, Я.В. Соколов і В.В. 

Ковальов розглядають консолідовану фінансову звітність як 

різновид зведеної. 

Однак, Ф.Ф. Бутинець при класифікації звітності за 

ступенем узагальнення поділяє звітність на індивідуальну та 

консолідовану, В.В. Сопко та О.В. Сопко. при класифікації 

звітності за об’ємом – на первинну та консолідовану, що очевидно 

свідчить про те, що вони розглядають консолідовану звітність як 

поняття ширше за поняття зведеної звітності. Схожу позицію 

займає і Р.Є. Грачова, зазначаючи, що зведена звітність – це 

окремий випадок консолідованої звітності за умови, що 

материнське підприємство володіє 100% капіталу всіх підприємств 

групи, і протягом періоду не здійснювало жодних внутрішньо-

групових оборотів. Ситуація ототожнення зумовлена тим, що 
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показники даних видів звітності утворюються шляхом об'єднання 

показників первинної фінансової звітності. 

Існують вузький та розширений підходи щодо визначення 

складу групи підприємств. При вузькому підході у складі групи 

розглядаються тільки материнське та дочірні підприємства, при 

розширеному підході – ще й асоційовані підприємства та спільно 

контрольовані суб’єкти господарювання. Визнаємо переваги 

розширеного підходу при визначенні консолідованої групи 

підприємств, обґрунтовуючи, що дотримання саме цього підходу 

дасть можливість чітко визначити поняття консолідованої 

фінансової звітності на основі поєднання усіх існуючих методів 

консолідації, зокрема методів участі в капіталі та пропорційної 

консолідації. Проте такий підхід автора щодо визначення складу 

групи підприємств визнаємо за недоцільний. 

Висновки і пропозиції. Роль консолідованої фінансової 

звітності буде визначатися потребами конкретного користувача, а 

також методом консолідації фінансової звітності. При цьому різні 

групи користувачів зацікавлені в різній інформації, адже власники 

більше зацікавлені у фінансових результатах та фінансовій 

стійкості, інвестори та кредитори – в кредитоспроможності, 

керівники – в усіх сторонах діяльності підприємства. 
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Анотація. У статті висвітлено особливості обліку виробничих 

запасів. Висвітлено методи надходження виробничих запасів.  

Ключові слова: запаси, виробничі запаси, надходження запасів, 

реалізація запасів, вибуття запасів.  
Постановка проблеми. Для нормального здійснення 

процесу виробництва і раціонального використання цінностей 

сільськогосподарські підприємства повинні мати обсяг виробничих 

запасів відповідно до встановлених нормативів. Як нестача 

матеріальних оборотних засобів, так і їх наднормативні запаси 

призводять до зменшення ефективності виробництва погіршення 

фінансового стану господарств. Метою дослідження є вивчення 

обліку виробничих запасів сільськогосподарських підприємств та 

формування практичних способів його покращення. 
З метою досягнення цієї цілі проводились наступні 

дослідження: 

-  вивчення  економічного  змісту,   класифікації  та  методів  

оцінки  виробничих запасів; пропозиції щодо шляхів 

вдосконалення обліку і контролю виробничих запасів відповідно до 

діючих нормативно-правових документів. 

Виклад основного матеріалу. Запаси - це активи, які 

призначені для споживання у виробничому процесі чи при наданні 

послуг. Вони включають: сировину, основні і допоміжні матеріали, 

комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені 

для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг; 

готову продукцію, що виготовлена на підприємстві; незавершене 

виробництво; товари у вигляді матеріальних цінностей. Ці  активи 

повинні відповідати таким вимогам за умови, що вони:  
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності;  

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва;  

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт і надання послуг, а також управління персоналом 

[4].  
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Відповідно до  П(с)БО 9 запаси визнаються активом при 

обов’язковому дотриманні умов:  

- якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням 

запасів, тобто якщо сировина не буде використана у процесі 

виробництва, наприклад, внаслідок витрати необхідних якостей, їх 

слід вилучати зі складу активів і віднести до інших операційних 

витрат звітного періоду  

- якщо вартість запасів може бути достовірно визначена. Це 

означає, що така вартість не повинна мати суттєвих помилок і 

упередження.  

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо 

на дату балансу їх ціна знизилася, або вони зіпсовані, застаріли, 

або іншим чином втратили первісно очікувану вигоду.  

Чиста вартість реалізації - це очікувана ціна реалізації 

запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних 

витрат на завершення їх виробництва і реалізацію. Сума на яку 

первісна вартість перевищує чисту вартість їх реалізації, та 

вартість повністю втрачених запасів списується на витрати звітного 

періоду із відображенням вказаної вартості на позабалансовими 

рахунками. Вартість повністю втрачених запасів згідно з п. 27 

П(с)БО одночасно відображається на позабалансовому рахунку 

«Невідшкодовані недостачі і витрати від псування цінностей». 

Після встановлення винних осіб, які відшкодували витрати, сума 

що підлягає відшкодуванню, входить до складу дебіторської 

заборгованості і в дохід звітного періоду.  

Якщо чиста вартість реалізації запасів, що раніше були 

уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшуються, то на 

суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше від суми 

попереднього зменшення, строкується запис про попереднє 

зменшення вартості цих запасів.  

При відпусканні запасів у виробництво, продажу та іншому 

вибутті оцінка їх здійснюється за одним із методів:  

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;  

- середньозваженої собівартості;  

- нормативних затрат;  

- ціни продажу.  
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Метод визначення вартості вибуття запасів за 

ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів 

застосовується при визначенні вартості відпущених запасів або 

наданих послуг, які виконуються для спеціальних замовлень і 

проектів. Затрати за цим методом відповідають витрачанню 

одиниць запасів. При використанні методу середньозваженої 

собівартості оцінка здійснюється по кожній одиниці запасів 

шляхом розподілу сумарної вартості залишку таких запасів на 

початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці 

запасів на сумарну кількість залишку запасів на початок звітнього 

місяця та отриманих у звітному місяці (п.18 П(с)БО 9).  

Метод оцінки вибуття запасів за нормативними витратами 

(п.21П(с)БО 9) більш широко застосовується на підприємствах 

промисловості, які здійснюють масове виробництво різноманітної 

складної продукції з великою кількістю деталей і вузлів. Суть такої 

оцінки полягає згідно з п.21П(с)БО 9 в застосуванні норм затрат на 

одиницю продукції, які встановлені підприємством з урахуванням 

нормальних рівнів використання: запасів; праці; виробничих 

потужностей [5]. 

Для забезпечення максимально наближення нормативних 

витрат до фактичних необхідно регулярно перевіряти і переглядати 

як норми затрат, так і норми цін.  

Метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу 

застосовуються підприємствами роздрібної торгівлі при 

використанні ними середнього відсотка торгівельної націнки 

товарів при значній і змінній номенклатурі товарів із приблизно 

однаковим рівнем торговельної націнки. Однак підприємства 

роздрібної торгівлі за своїм бажанням можуть використовувати й 

інші методи, прийняті для їх діяльності. Для всіх найменувань 

запасів, що мають однакове призначення та однакові умови 

використання, застосовується лише один із вищенаведених 

методів. Запаси є однією з найважливіших складових собівартості 

продукції, робіт, послуг (матеріальні затрати становлять 57-68% 

собівартості продукції). Від правильності ведення обліку запасів 

залежить достовірність даних про отриманий підприємством 

прибуток, збереження самих запасів, правильність визначення 

основних показників, які характеризують результати господарської 

діяльності та реальний фінансовий стан (залишки оборотних 
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коштів, темпи їх обігу, собівартість). Тобто від об’єктивності, 

правдивості та повноти відображення господарських фактів, 

пов’язаних з рухом виробничих запасів, залежить правдивість і 

неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників, що 

встановлюється шляхом проведення аудиту[1]. 

Усі операції надходження матеріалів на підприємство по-

винні бути оформлені первинними документами. Можливі такі 

напрями надходження запасів на підприємство :  

· придбання у постачальника;  

· придбання підзвітними особами за готівку;  

· виготовлення на даному підприємстві;  

· безкоштовне отримання;  

· від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних 

активів;  

· виявлення надлишків при проведенні інвентаризації;  

· обмін на подібні та неподібні активи;  

· інші напрями[3]. 

Придбання виробничих матеріалів планується 

підприємством. Для цього укладаються договори постачання, у 

яких визначається кількість, ціна та якість товарно-матеріальних 

цінностей, що надійдуть на підприємство, а також терміни 

завезення кожної партії матеріальних цінностей. При виборі 

постачальників підприємство повинне врахувати: ціну матеріалів, 

достатній обсяг їх постачання (що залежить від потужностей 

постачальників), якість матеріалів, надійність постачальників, сума 

транспортних витрат на перевезення та складування запасів, 

можливості отримання знижок при придбанні великих партій 

запасів та можливість відстрочення оплати на них. Можливі інші 

напрями надходження запасів, розглянуті вище.  

Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, 

встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, 

умовам поставок і супровідним документам. Якщо не виявлено 

розходжень, матеріали приймають. На склади також можуть 

надходити запаси із своїх цехів - це продукція власного 

виготовлення і зайві одержані й невикористані матеріали, а також 

матеріали, одержані від ліквідації основних засобів, малоцінних і 

швидкозношуваних предметів, браку у виробництві та відходи. Ці 

мате ріали оприбутковують на склади за допомогою накладної.  
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Обмін подібними запасами відбувається тоді, коли активи, 

які обмінюються, мають однакове призначення та застосовуються 

водній галузі діяльності. Справедлива вартість обмінюваних 

подібних запасів має відповідати одна одній. Договірну ціну 

приймають за справедливу [2].  

Незалежно від того, яка ціна обмінюваних товарів 

вказується в первинних документах постачальника, вони 

оприбутковуються так: якщо балансова вартість відпущених 

товарів є меншою за справедливу їх вартість — оприбуткування 

здійснюється за тією ціною, за якою були відпущені власні запаси; 

якщо балансова вартість відпущених товарів є більшою за 

справедливу їх вартість — оприбуткування здійснюється за 

справедливою вартістю. Обмін неподібними запасами досить часто 

зустрічається при здійсненні розрахунків між вітчизняними 

підприємствами. Його суть полягає втому, що підприємство 

обмінює запаси, якими володіє в надлишку, на запаси, щодо яких 

існує потреба на підприємстві.  

Висновки і пропозиції. Зміни в економіці України дали 

змогу підприємствам реалізувати принцип ринкових відносин, 

сприяли підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечили її 

розвиток.  

В умовах ринку кожне підприємство є незалежним 

товаровиробником. Воно самостійно приймає рішення у межах 

чинного законодавства, але відповідає за свої дії перед державою, 

діловими партнерами, перед кінцевим споживачем своєї продукції. 

Кожне з них прагне мати прибуток, одержання якого вимагає 

забезпечити раціональне та економічне використання виробничих 

запасів. 

При написанні дипломної роботи було розглянуто основи 

специфіки обліку виробничих запасів сільськогосподарських 

підприємств та формування практичних способів його покращення. 

У роботі було розглянута економічна сутність та стан 

організації обліку виробничих запасів; проблеми вдосконалення 

бухгалтерського обліку. 
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Анотація. У статті проведено порівняльну характеристику 

складових зовнішнього і внутрішнього фінансового моніторингу 

банківської системи. Висвітлено порядок взаємодії внутрішньої системи 

фінансового моніторингу із зовнішньою.Окреслено основні проблеми, з 

яким стикаються банки при організації фінансового моніторингу.  
Ключові слова: банківська система, фінансовий моніторинг, 

зовнішній і внутрішній моніторинг, банківський процесор, служба 

Держфінмоніторингу. 

Постановка проблеми. Банківський сектор України 

знаходиться в стані переорганізації своєї діяльності та зазнає 

повсякденних змін, тому правильна характеристика та аналіз цих 

змін є необхідною умовою його ефективного функціонування. 

Тобто, ефективність роботи такої складної системи, як банківська, 

значною мірою залежить від якості її зовнішнього та внутрішнього 

моніторингу з метою спостереження, контролю, регулювання та 

управління її діяльністю.  

 Виклад основного матеріалу. Фінансовий моніторинг – 

сукупність заходів, які здійснюються суб‘єктами фінансового 
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моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму, що включають проведення державного 

та первинного фінансового моніторингу [2]. 

Порівняльна характеристика складових зовнішнього і 

внутрішнього фінансового моніторингу банку подана в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика складових системи                     

фінансового  моніторингу банку 

  Складова 

 
Внутрішній моніторинг Зовнішній моніторинг 

Мета 

Контроль за операціями, що 

здійснює банківська 
установа, оцінка рівня 

ризиків на які наражається 

банк. 

Контроль за дотриманням банком нормативів 

та інших процедур і правил, передбачених 
чинним законодавством, а також виявлення 

загальних тенденцій функціонування всієї 

банківської системи чи банку. 

Завдання 

 виявлення тенденцій 
здійснюваних банківських 

операцій; 

  контроль рівня ризиків, 

на які наражається банк 

(моніторинг ризиків); 

  розробка правил 

внутрішнього моніторингу з 

урахуванням вимог законів 

України, що регулюють 

питання запобігання та 
протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом. 

 дотримання банками чинного законо-
давства; 

 систематичне спостереження та 
нагромадження інформації про тенденції 

зміни факторів зовнішнього середовища у 

динаміці;  

 оцінка фактичного рівня  

конкурентоспроможності у порів-нянні з 

потенційними конкурентами; 

 прогнозування тенденції зміни конкурентної 
позиції банку на ринку банківських послуг з 

урахуванням впливу факторів зовнішнього 

середовища;  

 розробка системи інформаційного 

забезпечення обґрунтування управ-лінських 

рішень, спрямованих на забезпечення сталої 
конкурентної позиції на ринку банківських 

послуг у довгостроковій перспективі. 

Суб'єкт Сам банк 

 Національний банк України, 

 Міністерство фінансів України, 

 Міністерство юстиції України, 

 Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, 

 Державна комісія з регулювання фінансових 
послуг України, 

 Державна служба фінансового моніторингу 
України. 

Об'єкт 

Операції, що здійснюються 
банком та ризики, що їх 

супроводжують. 

Виступає банк як установа, що здійснює 
відповідні операції, дотримання банком 

законодавства та нормативів НБУ. 
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Зазвичай, зовнішнішньому моніторингу підлягають:  

 стан і склад річної бухгалтерської звітності;  

 достовірність і повнота річного балансу банку;  

 можливість брати участь в інноваційних проектах;  

 цільове використання кредитних ресурсів та інвестицій; 

 повнота і своєчасність формування власного капіталу 
банку; 

фінансовий стан банку [1]. 

Окрім обов'язкового фінансового моніторингу, 

існує внутрішній фінансовий моніторинг. В межах цього виду 

контролю банк, опираючись на свої внутрішні положення, а також 

на настанови з боку Держфінмоніторингу, виявляє та зупиняє 

операції, що містять ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним 

шляхом.  

Суть процесу моніторингу полягає в тому, що банк вивчає 

операцію клієнта, і за будь-яких сумнівів в її законності, 

економічному сенсі запитує від клієнта пояснення та 

підтверджуючі документи. 

У випадку, коли документи не будуть надані, або надані 

документи не вплинуть на сумніви банку в законності та 

обґрунтованості операції, така операція не буде виконана, а 

відповідальна особа в банку подасть відомості про операцію та її 

учасників до Держфінмоніторингу. 

Також фінансові установи особливу увагу приділяють будь-

яким грошовим переказам (без відкриття рахунку) на суму понад 

15 тис. гривень [3]. 

У випадку якщо фінансова установа не здійснила 

передбачених ЗУ "Про фінмоніторинг" дій, відносно клієнтів, чиї 

операції підлягають фінансовому моніторингу, спеціально 

уповноважений орган вправі накласти штраф на таку фінансову 

установу, а у випадку повторного виявлення таких порушень може 

бути ліквідовано ліцензію. 

Що стосується осіб, котрі порушать дію ЗУ "Про 

фінмоніторинг", то вони можуть бути притягнуті до цивільної, 

адміністративної та кримінальної відповідальності в залежності від 

ступеня тяжкості та наслідків такого проступку. 

Взаємодія внутрішньої системи фінансового моніторингу із 

зовнішньою характеризується поняттями «входу» та «виходу». 
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Вхід – це наявність певних здійснених фінансових операцій, які 

надходять у систему внутрішнього фінансового моніторингу із 

зовнішнього середовища і перетворюються в ній певним чином для 

виявлення доходів, отриманих злочинним шляхом. Виходом із 

системи є сукупність певних фінансових операцій, які надходять до 

служби державного фінансового моніторингу. А сам процес 

забезпечення взаємодії входу із виходом відбувається за 

допомогою банківського процесора (рис. 1), який являє собою 

множину елементів, певних правил, процедур, технологій 

фіксування фінансових операцій, що підлягають внутрішньому 

фінансовому моніторингу [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Банківський процесор системи внутрішнього                    

фінансового моніторингу. 

 

Дослідивши операційну діяльність вітчизняних банків, 

можемо зазначити, що в кожному з них сформовано власний 

банківський процесор внутрішнього фінансового моніторингу, 

оскільки щоденно здійснюються банківські операції, і це означає, 

що відбувається аналіз усіх фінансових операцій з метою 

виявлення тих, що підлягають внутрішньому фінансовому 

моніторингу. Але основне питання полягає   в тому,   наскільки   

даний   процесор   є    ефективним    для того чи іншого банку, чи    

зможе  система  внутрішнього  фінансового 

моніторингу за допомогою вже сформованого процесора своєчасно 

реагувати на фінансові операції, що пов’язані з відмиванням 

доходів, отриманих злочинним шляхом, чи дає можливість цей 
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процесор використовувати банківською установою всі сучасні 

досягнення науки та практики, пов’язані з виявленням фінансових 

операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. 

Висновки. Отже, проведення моніторингу банківської 

системи є необхідним, тому він дає можливість оцінити поточні 

тенденцій розвитку банківської системи та рівня фінансової 

стійкості учасників ринку банківських послуг, оцінити різні типи 

ризиків, а також контролювати дотримання ринкової дисципліни та 

економічних нормативів та можливості вживати в подальшому 

відповідні заходи при виявленні порушень, вчасно вирішувати 

проблеми будь-якої сфери банківської діяльності і адекватно на 

них реагувати. 
 

Список використаних джерел: 

1. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках 
[текст] навч. посіб./ С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2014. 

– 292 с. 

2. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392; 

2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 21, ст. 208 із змінами. 

3. Статистичні звіти Держфінмоніторингу за 2016 рік. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua 

/content/file/Site_docs/2017/20170126/IVkv_2016.pdf.                       

 4. http://www.nssmc.gov.ua/activities/finmonitoring 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ                       

ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УМОВАХ                          

АВТОМАТИЗАЦІЇ 

  

 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглядаються проблемні питання 

організації обліку доходів, витрат та фінансових результатів в умовах 

автоматизації. 

Ключові слова: облікова інформація, доходи, витрати, фінансові 

результати, програмні продукти, автоматизація обліку. 

Пелих Мар’яна 

http://www.sdfm.gov.ua/


 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 83 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

Постановка проблеми. Стан сільськогосподарської галузі 

в Україні великою мірою залежить від достовірної інформації, яку 

отримують в процесі відображення фінансового стану та 

фінансових результатів виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств. І тому, фінансова звітність 

господарств має включати в себе інформацію як про фактичні, так і 

про потенційні результати господарських подій. Подана 

інформація відображається в Звіті про фінансові результати, який у 

більшості господарств, як і в ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ведеться в 

автоматизованій формі з постійним її оновленням і 

вдосконаленням.  

Позитивною ознакою автоматизації є її практичність 

використання для підприємства, яка полягає у зменшенні 

імовірності надання штрафу через помилку, зроблену бухгалтером. 

Подана форма ведення звітності дозволяє значно полегшити 

роботу, що виконується бухгалтерською службою, а також 

оперативно обробляти результати облікової інформації та 

враховувати зміни в фінансовому стані підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарське 

підприємство ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» веде свій облік як  з 

застосуванням новітніх автоматизованих систем, так і з 

застосуванням GPS технологій, що пов’язано з значною 

розосередженістю виробничих процесів. 

 Автоматизована система управління та обліку в ТзОВ 

«Агро ЛВ Лімітед» реалізовується на платформі «1С: 

Підприємство 8» і являє собою особливе рішення, що враховує 

специфіку діяльності товариства, а відтак адаптовується для 

фінансово-господарської діяльності сільського господарства. 

Для забезпечення додаткових можливостей аналізу всіх 

наявних в інформаційній базі програма містить універсальні звіти, 

що дозволяють вивести у вигляді таблиці зокрема наповнення 

будь-якого довідника і дані документів. 

Інтерфейс прикладного рішення містить робочий стіл з 

закладками, на якому, по кожній ділянці, відображена схема 

введення первинних документів. «Панель функцій» допомагає 

починаючим користувачам освоювати програму швидше, а 

досвідченим користувачам — ефективніше виконувати щоденні 

завдання (рис. 1). 
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Рис. 1.  Інтерфейс програми «1С: Бухгалтерія 8». 

 

Представлена система в досліджуваному 

сільськогосподарському підприємстві включає такі функціональні 

можливості: 

- ведення оперативного обліку операційної діяльності; 
- облік виробництва продукції рослинництва; 
- управління запасами; 
- планування продажів; 
- управління автотранспортом; 
- управління грошовими коштами; 
- бюджетування; 
- кадровий облік підприємства та нарахування заробітної плати; 
- бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов’язань. 

Ведення обліку доходів в умовах автоматизації має вагомі 

переваги, насамперед це: швидкість та точність обробки великого 

об’єму інформації при цьому виконання складних розрахунків; 

можливість створення нових за структурою побудови документів, 

що в свою чергу веде до відмови в використанні групувальних 

журналів та відомостей; введення та збереження всієї необхідної 

інформації одноразово; швидкий доступ до інформаційної бази з 

покроковим контролем щодо послідовності вирішення облікових 

задач. 
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Автоматизоване ведення обліку витрат на підприємстві дає 

можливість з меншими затратами часу одержувати звіти про 

залишки матеріалів, про вихід продукції виробництва на конкретну 

дату; групувати та систематизувати витрати для фінансового і 

податкового обліку, в тому числі узагальнювати дані про ці 

витрати і за окремими виробничими підрозділами і за стадіями 

виробництва; відображати витрати в системі синтетичних рахунків. 

Доходи та витрати при автоматизації відображаються у 

зведеній формі на підставі первинних документів (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Формування зведеного документа щодо обліку доходів і 

витрат при автоматизації. 

 

Вдосконалення обліку фінансових результатів в умовах 

автоматизації повинно базуватися на таких основних принципах: 

універсальність, доцільність, економічність, контроль, захист та 

безпека даних.  

Програма розділяє фінансові результати підприємства 

за напрямками діяльності, а тому прибуток підприємства 

аналізують окремо по кожному з напрямів. Склад напрямів і 

правила віднесення фінансових операцій до кожного напряму 

визначають дуже гнучко. 

Для визначення фінансових результатів в програмі «1С: 

Підприємство 8» передбачено документ «Фінансові результати», 

що міститься у головному меню, підменю «Інші документи». Це 

регламентований документ, який призначено для закриття рахунків 
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доходів і витрат на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові 

результати». 

При автоматизації обліку дані в рахунок 79 «Фінансові 

результати» на підприємстві варто систематизувати з аналітичних 

рахунків, які доцільно складати в розрізі галузей виробництва. 

Документ «Фінансові результати» виконує такі операції : 

закриття рахунків витрат за елементами чи видами діяльності, 

списання загальновиробничих витрат та закриття рахунків з обліку 

доходів. Кожній з цих операцій відповідає певний режим роботи 

документа, який вибирають у реквізиті діалогової форми «Етап 

визначення фінансових результатів» (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Діалогова форма вікна «Етап визначення фінансових 

результатів». 

 

При цьому списання витрат за елементами чи видами 

діяльності відбувається вибором режиму «Закриття елементів 

витрат» у довіднику «Види витрат». Закриття рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати», тобто розподіл загальновиробничих 

витрат між рахунками з обліку собівартості виготовленої та 

реалізованої продукції відбувається під час проведення документа 

в режимі «Закриття загальновиробничих витрат». Крім того, 

алгоритм розподілу потребує введення на закладці «Додатково» 

нормативної бази розподілу витрат, поточної бази розподілу і 

нормативної суми постійних витрат. 
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При проведенні в режимі «Визначення фінансового 

результату» документ формує бухгалтерські записи на закриття 

рахунків з обліку усіх доходів і витрат на рахунок 79 «Фінансові 

результати». Введений документ відображається в журналі з 

однойменною назвою та представлений на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Автоматизована форма звіту про фінансові                              

результати 

 

Проаналізувавши інформацію наведену вище, можемо 

зробити висновок, що використання для обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів автоматизованих систем суттєво 

вдосконалює саму методологію роботи, а саме: покращується 

рівень управління господарством, зокрема через зміну системи 

бухгалтерського обліку та поліпшення якості облікового процесу, 

має місце також зміна функцій облікового апарату підприємства. 

Висновки і пропозиції. Для вдосконалення облікового 

процесу на підприємстві пропонуємо: 

1) впровадити стажування працівників на сучасних 

європейських фірмах, що сприятиме ну тільки підвищенню їх 

кваліфікації, а і дасть можливість перейняти їх досвід та 

впровадити на своєму підприємстві; 

2) для контролю доходів і витрат створити довідник 

структурних підрозділів, що дасть можливість систематизувати 
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доходи в витрати товаристві та таким чином обчислювати 

фінансовий результат; 

3) спростити форму Звіту про фінансовий результат за 

рахунок зміни системи бухгалтерських проведень і таким чином, 

відображати у звіті лише «чистий»  дохід; 

4) за повнотою інформації, що вводиться в програму 

впровадити додаткові процедури контролю, які підприємство поки 

не затвердило до використання. 

Застосування сучасних інформаційних систем забезпечує 

ефективне управління фінансовим результатом підприємства – 

прибутком, а також можемо спостерігати зниження витрат часу на 

виконання облікових функцій при тому, що продуктивність праці 

на надання повної, неупередженої та достовірної інформації про 

господарські операції керівництву підприємством зростає.  
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Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку 

України, головним питанням постає впровадження економічно 

важливих реформ, включаючи і фінансову децентралізацію, 

оскільки без фінансового забезпечення, неможливо досягти 

значних і вагомих результатів в інших сферах реформування. Деякі 

зміни уже набули свого повноваження і ще маса змін чекає нас у 

майбутньому.  

Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни 

є наявність в ній місцевого самоврядування здатного забезпечити 

ефективне функціонування територіальних громад, вирішувати 

питання соціально-економічного розвитку. Така здатність потребує 

відповідного фінансового забезпечення та дотримання принципу 

децентралізації влади. 

Бюджетна децентралізація - це перенесення надходження 

доходів та здійснення витрат грошових коштів на більш низький 

рівень уряду при збереженні фінансової відповідальності. Вона 

спрямована на розширення дохідних джерел, бази адміністрування 

та надання права органам місцевої влади самостійно регулювати 

розміри податків та зборів та залишати їх частину у власному 

розпорядженні.  

 Виклад основного матеріалу. Нинішня модель 

бюджетних відносин в Україні характеризується надмірною 

централізацією податкових надходжень, асиметрією між 

зобов’язаннями та доходами органів місцевого самоврядування. 

Тому питання оптимального розмежування податкових 

надходжень між бюджетами різних рівнів набувають особливої 

актуальності в бюджетній децентралізації. 

Основним джерелом що забезпечує мобілізацію доходів 

бюджету є податкові надходження, які у 2016 році склали 83%, з 

яких рентна плата становила 6 %. 

“Рентна плата” – це загальнодержавний податок, який 

справляється за користування надрами для видобування корисних 

копалин; за користування надрами в цілях, не пов'язаних з 

видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним 

ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне 

використання лісових ресурсів; за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
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нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України надходження 

рентної плати до загального фонду держави встановлено у таких 

розмірах: 

1) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування; 

2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання 

води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних 

об’єктів місцевого значення); 

3) 75 відсотків рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім 

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, 

природного газу та газового конденсату, яка зараховується до 

загального фонду державного бюджету у повному обсязі); 

4) рентна плата за транспортування нафти та 

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами територією України; 

рентна плата за транзитне транспортування 

трубопроводами аміаку територією України (100%); 

5) рентна плата за користування радіочастотним ресурсом 

України у 100% розмірі. 

Проте з 1 січня 2018 року набирає чинності Закон «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

упорядкування системи надходження та використання коштів із 

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, 

природного газу та газового конденсату), який дозволить 

встановити справедливий розподіл рентної плати. Відповідно, 

рентна плата за користування надрами для видобування нафти, 

природного газу та газового конденсату розподілятиметься у  

наступному співвідношенні: 1% — до сільських, селищних та 

міських бюджетів, 2% — до обласних бюджетів та 2% — до 

відповідних районних бюджетів. Решта 95% буде зараховуватися 

до державного бюджету. Для органів місцевого самоврядування це 

означатиме зростання фінансових можливостей на місцях, завдяки 

чому ті зможуть покращити економічну ситуацію населених 

пунктів. 
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Висновки і пропозиції. Сьогоднішня ситуація, коли всі 

кошти із рентної плати спрямовуються виключно до загального 

фонду держбюджету, призводить до порушення соціальних прав 

місцевих громад. Сподіваємося, що прийнятий 20 грудня 2016 року 

законопроект наблизить природні ресурси до народу, сприяючи 

справедливому розподілу коштів від рентної плати за користування 

ними, а також забезпечить процес децентралізації влади шляхом 

надання місцевим громадам більших фінансових можливостей. 

 

 

НОВИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ДЕРЖАВНОМУ 

СЕКТОРІ 

Руленко Дмитро 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто реформування бухгалтерського 

обліку у державному секторі. 

Ключові слова: модернізація системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі, НП(С)БОДС,  структура Плану рахунків № 1203. 

Постановка проблеми. Фундаментальну модернізацію 

бухгалтерського обліку у державному секторі було розпочато з 

метою переходу усіх суб’єктів державного сектору – розпорядників 

бюджетних коштів, державних цільових фондів, органів 

Казначейства – на єдині методологічні засади бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, які враховують вимоги міжнародних 

стандартів. Враховуючи такі зміни, вважаємо, що дослідження 

проведені за даним напрямком є актуальними. 

Виклад основного матеріалу.Реформа почалась 

ухваленням Стратегії № 34(2) ще у 2007 році, яка задала загальний 

напрям реформування бухгалтерського обліку у державному 

секторі. Реалізація цього документа була розрахована на 2007 – 

2015 років, але з поважних причин впровадження реформи кілька 

разів відкладали. Наприкінці ж 2016 року Мінфін наважився 

зробити рішучий крок  і наказом від 28.11.2016 р. № 1038 

затвердив План заходів щодо модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки, 

підтвердивши цим самим невідворотність реформи. 
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У межах реалізації реформи протягом останніх років було 

впроваджено велику кількість нових облікових нормативних 

документів. Перші національні положення бухгалтерського обліку 

в державному секторі  були ухвалені у 2009 року. Мінфін тоді 

припускав, що набути чинності вони мають аж через 3 роки – з 

01.01.2013 р. До цього буде час упорядкувати решту нормативних 

документів, а установам – підготуватися до впровадження нових 

правил обліку. Насправді ж знадобилося значно більше часу: перша 

“партія” з 9 нацстандартів набрала чинності з 01.01.2015 р., а друга 

з 10 нацстандартів – з 01.01.2017 року. (табл. 1.). 

Таблиця 1 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

державному секторі, які запрацювали з 01.01.2017 р. 
Номер і назва НС Що регулює нацстандарт 

101 “Подання 

фінансової 

звітності” 

Склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової 

звітності в держсекторі, загальні вимоги до визначення і 

розкриття її елементів 

102 “Консолідована 

фінансова звітність” 

Порядок складання консолідованої звітності та загальні 

вимоги до розкриття інформації щодо складання 

консолідованої звітності 

103 “Фінансова 

звітність за 

сементами” 

Принципи та методологічні засади формування інформації 

про доходи, витрати, фінансові результати, активи і 

зобов’язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій 

звітності  

105 “Фінансова 

звітність в умовах 

гіперінфляції” 

Порядок корегування фінзвітності та консолідованої 

фінзвітності в умовах гіперінфляції та загальні вимоги до 

розкриття інформації про корегування у примітках до фін 

звітності 

124 “Доходи” Методологічні засади формування в бухобліку інформації 

про доходи від обмінних та необмінних операцій  

126 “Оренда” Методологічні засади формування в бухобліку інформації 

про орендні операції та її розкриття у фінзвітності 

орендарів та орендодавців 

129 “Інвестиційна 

нерухомічть” 

Методологічні засади формування в бухобліку інформації 

про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фін 

звітності 

131 “Будівельні 

контракти” 

Методологічні засади формування в бухобліку інформації 

про доходи та витрати, пов’язані з виконанням 

будівельних контрактів, та її розкриття у фін звітності 

134 “Фінансові 

інструменти” 

Методологічні засади формування в бухобліку інформації 

про фінансові інструменти та її розкриття у фінзвітності 

135 “Витрати” Методологічні засади формування в бухобліку інформації 

про витрати та її розкриття у фін звітності 
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На другому етапі набув чинності новий План рахунків № 

1203, Порядок застосування Плану рахунків, Типова 

кореспонденція та Методрекомендації № 1127. Він змінив не 

тільки нумерацію рахунків, а й саму структуру об’єктів обліку. 

Також  План  рахунків №1203 передбачає рахунки і субрахунки  

окремо за видами суб’єктів держсектору. 

Сама структура Плану рахунків № 1203 побудована дещо 

інакше, ніж у звичному нам Плані рахунків № 611. Як і раніше 

маємо 2 розділи – І “Балансові рахунки” та розділ ІІ 

“Позабалансові рахунки”, так само залишилося 10 класів рахунків, 

але тепер їх два в “позабалансі”, та, власне, номер субрахунку 

містить 4 цифри замість звичних трьох. Нова кодифікація 

субрахунків складається з чотирьох цифр: 

 Перша цифра означає клас рахунків; 

 Друга цифра – номер синтетичного рахунку; 

 Третя цифра – ідентифікатор суб’єкта державного сектору, 

де “1” означає, що рахунок відображає операції 

розпорядників бюджетних коштів, “2” – державних 

цільових фондів, “3” – рахунок відображає операції з 

виконання державного бюджету, “4” – місцевих бюджетів, 

“5” – рахунки органів Казначейства; 

 Четверта цифра – номер субрахунку. 

Крім того, відповідно до п. 2 Плану рахунків № 1203 

установи мають право за необхідності вводити аналітичні рахунки 

до субрахунків, як це було і раніше. Так, наприклад у новому Плані 

рахунків № 1203 немає окремих субрахунків для відображення 

операцій за загальним і спеціальним фондами бюджету, тож, 

доцільно ввести в Робочий план рахунків до відповідних 

субрахунків аналітичні рахунки з п’ятою цифрою “1” – для 

операцій загального фонду та “2” – для операцій спеціального 

фонду. 

Більшість рахунків за своєю сутністю повторює рахунки 

Плану рахунків № 611. Це і логічно, бо сутність бухгалтерського 

обліку бюджетної установи та склад об’єктів, що є в її обліку, 

майже не зазнали змін. Але є й зміни які подано нижче.  

Клас 1 Плану рахунків №1203 тепер має назву “Нефінансові 

активи”. У цьому класі тепер містяться  рахунки для обліку 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 
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нематеріальних активів, капітальних інвестицій, біологічних 

активів, собівартості виробництва, запасів та інших нефінансових 

активів. Ключові зміни в обліку основних засобів такі: 

 введено новий субрахунок 1010 “Інвестиційна нерухомість” 

для обліку активів, що будуть обліковуватися відповідно до 

НС 129 “Інвестиційна нерухомість”; 

 на субрахунку 1017 “Тварини та багаторічні насадження” 

тепер обліковують тварин і багаторічні насадження, які не 

пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а біологічні 

активи, які задіяні  в сільгоспдіяльності, - на рахунку 17 

“Біологічні активи”; 

 введено субрахунки 1018 “Інші основні засоби” та 1118 

“Інші необоротні матеріальні активи”; 

 немає окремих субрахунків для обліку матеріалів 

довгострокового використанняя для наукових цілей та 

тимчасових нетитульних споруд. Їх облік передбачено у 

складі вказаних вище субрахунків 1018 та 1118; 

 для підгруп аналітичного обліку активів, що 

обліковувались на субрахунку 122 “Інші нематеріальні 

активи”, відтепер виділено окремі субрахунки (1212 - 1216); 

 додано нові субрахунки 1414 “Знос інвестиційної 

нерухомості” та 1415 “Накопичена амортизація 

довгострокових біологічних активів” – відповідно  до 

субрахунків обліку цих нових активів. 

Для рахунків запасів слід зупинитися на таких моментах: 

 Порядок застосування Плану рахунків у характеристиці до 

субрахунків 1511“Продукти харчування” і 1512 

“Медикаменти та перев’язувальні матеріали” не містить 

вимоги про застосування видатків за відповідними КЕКВ, 

як це було раніше . Тож виникають підстави вважати, що 

всі запаси, що є лікарськими засобами, медичними 

матеріалами і дрібним медінвентарем, слід обліковувати на 

цьому субрахунку всім суб’єктам держсектору; 

 на субрахунку 1513 “Будівельні матеріали” відтепер 

обліковують не лише матеріали для будівельних та 

монтажних робіт, а й будівельні конструкції та деталі, 

збірні елементи, обладнання, що потребує монтажу, та 

будівельні матеріали для поточного ремонту; 
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 на субрахунку 1517 “Сировина і матеріали” обліковують 

сировину та матеріали для виготовлення продкції, 

матеріали короткостроового використання для науково-

дослідних робіт та капітального будівництва, матеріали 

сільгосппризначення, матеріали в дорозі, препарати для 

боротьби з хворобами рослин і тварин, саджанці, насіння, 

корми тощо. 

Планом рахунків №1203 введено рахунок 16 

“Виробництво” (який має 3 субрахунки ), призначений для обліку 

витрат, які пов’язані з організацією та наданням послуг, 

виконанням робіт, виготовленням продукції. Крім того, у Плані 

рахункуів № 1203 передбачено субрахунки для накопичення 

прямих матеріальних та інших прямих витрат, нарахованої 

амортизації на необоротні активи, що використовуються в процесі 

організації та надання послуг, виготовлення продукції (робіт). 

Методологічних змін в обліку дебіторської та 

кредиторської заборнованостей майже не відбулось, рахунки 

залишилися більш-менш сталими. Обліковувати фонди 

необоротних активів, за невеликим винятком, продовжуємо на 

рахунках для обліку капіталу.  

Висновки та пропозиції. Облік у бюджетних установах є 

одним з важливих галузевих обліків в Україні, нормативна база 

якого продовжує розвиватися і сьогодні. Удосконалення  

методології та перехід на єдині методологічні засади 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності, створення 

уніфікованого підходу щодо організаційно - інформаційного 

забезпечення обліку дасть змогу модернізувати системи обліку та 

звітності у бюджетних установах. 
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Науковий керівник к.е.н., доцент Мирончук З.П. 

 
Анотація. Дана стаття розкриває суть інформаційного 

забезпечення необхідного для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень. Наявність значної кількості загроз для стійкого та ефективного 

функціонування кожного підприємства потребує удосконалення наявних 

та розроблення нових механізмів гарантування економічної безпеки на 

макрорівні. Розкривається роль обліку і аналізу в економічній безпеці 

діяльності підприємства економічна безпека діяльності підприємства, 

запропоновано шляхи покращення інформаційних потреб користувачів ─ 

суб’єктів економічної безпеки  

Ключові слова: облік, управління, інформація,економічна безпека, 

обліково-аналітичне забезпечення,.  

Постановка проблеми. У сучасних умовах світового 

соціально-економічного розвитку особливо важливим стало 

інформаційне забезпечення процесу управління, що полягає в 

отриманні й обробці інформації, необхідної для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. Перед керівництвом 

підприємства стоїть завдання одержання інформації, її обробки, а 

також генерування і передавання нової похідної інформації для 

здійснення правильного керівництва. Такі впливи здійснюються в 

оперативному і стратегічному аспектах і ґрунтуються на раніше 

отриманих даних, від достовірності і повноти яких багато в чому 

залежить успішне розв’язання багатьох задач управління. 

В умовах постійної та складно прогнозованої зміни 

зовнішнього середовища і внутрішніх умов здійснення 

господарської діяльності існує висока ймовірність виникнення 

загроз, реалізація яких може призвести до появи ознак кризового 

стану, а надалі і банкрутства підприємства. 

Наявність значної кількості загроз для стійкого та 

ефективного функціонування кожного підприємства потребує 

удосконалення наявних та розроблення нових механізмів 

гарантування економічної безпеки на мікрорівні. Ключовими на 

сьогодні, відповідно до високого рівня невизначеності умов 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 97 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

функціонування, залишаються проблеми інформаційного 

забезпечення управління економічною безпекою підприємства. 

Основою інформаційного забезпечення має стати обліково-

аналітичне забезпечення, яке передбачатиме формування обліково-

аналітичної інформації внаслідок збору та обробки зовнішньої та 

внутрішньої інформації, для розроблення на її основі стратегічних 

завдань в управлінні економічною безпекою підприємства. 

Виклад основного матеріалу. 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 з метою одержання інформації, 

необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у 

масштабі галузей і економіки загалом. Бухгалтерський облік ведуть 

всі підприємства, незалежно від їх форми власності. 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, спрямованих на 

всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення 

отримання прибутку та зміцнення його фінансових позицій на 

ринку. 

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. 

Аналіз – функція, яка за допомогою аналітичних і економіко-

математичних методів досліджує наявність, структуру, динаміку 

економічних показників, вивчає ефективність їх використання, 
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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. Під 

системою розуміють сукупність множин взаємопов'язаних 

елементів, які утворюють певну цілісність [5].  

Обліково-аналітична інформація є результатом 

функціонування відповідної системи забезпечення. Для 

формування методичних засад обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічною безпекою підприємства з’ясуємо суть 

поняття «обліково-аналітичне забезпечення», підходи до 

трактування якого в економічній літературі суттєво різняться.   

Так, Т. Безродна під цим терміном розуміє процес 

підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її 

кількості та якості. Термін «забезпечення», на думку автора, 

означає виконання, гарантування здійснення процесу постачання 

обліково-аналітичної інформації системі управління [1]. 

З погляду  В. Вольської, обліково-аналітичне забезпечення 

являє собою сукупність процесу збору, підготовки, реєстрації та 

зведення облікової інформації підприємств залежно від 

законодавчо встановленої системи ведення обліку, і проведеного на 

основі цієї інформації глибокого аналізу із застосуванням певних 

методів і прийомів [2]. 

В авторефераті Р. Юзва міститься таке визначення 

обліково-аналітичного забезпечення: «сукупність облікових і 

аналітичних процесів, об’єднаних у обліково-аналітичну систему 

та спрямованих на задоволення інформаційних потреб 

користувачів шляхом перетворення первинної інформації в 

узагальнюючу згідно з визначеними цілями, а також нормативно-

правовим, методичним, організаційним, програмним, 

математичним, технічним та ергономічним забезпеченнями» [4. 

Висновки і пропозиції. Беручи до уваги всі вищенаведені 

визначення, можна стверджувати, що обліково-аналітичне 

забезпечення управління суб’єктами господарювання можна 

охарактеризувати як систему (під системою розуміють сукупність 
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множин взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну 

цілісність [3]), оскільки воно має ознаки, властиві системі: 

наявність зв’язків (у тому числі зворотних), поділ на частини, 

наявність структури (упорядкованих елементів), 

цілеспрямованість, збереження певної стійкості в заданих межах 

під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність.  

Основними завданнями обліково-аналітичної системи 

підприємства є: 1) аналіз діяльності підприємства за вказаними 

напрямами; 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. 

Отже, виходячи із вищевикладеного можна зробити 

наступні висновки: економічна безпека діяльності підприємства 

залежить від можливості отримати та використати за прямим 

призначенням  якісну інформацію про зміну зовнішнього і 

внутрішнього середовищ певного суб’єкта господарювання. 

Задоволення інформаційних потреб користувачів ─ суб’єктів 

економічної безпеки ─ є головним завданням обліково-аналітичної 

системи. 

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту 

підприємств відіграє велику роль у забезпеченні прийняття 

ефективних управлінських рішень, проте в сучасних умовах 

господарювання вимоги і критерії до інформаційної бази обліково-

аналітичної системи істотно змінюються у зв’язку із зростанням 

корисності економічної інформації, якісних змін у формах 

внутрішньої звітності, відборі оптимального переліку показників 

первинної звітності та розрахункових показників економічної 

ефективності функціонування підприємств. Зростання вимог до 

кількісних і якісних характеристик інформаційної бази 

менеджменту спонукають до перегляду кваліфікаційних 
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характеристик працівників обліково-аналітичних та економічних 

служб підприємств.  
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Анотація. У статті розглядаються проблемні питання 

організації зовнішнього та внутрішнього інвестиційного контролю. 

Ключові слова:  інвестиції, інвестиційний контроль, ревізія, 

аудит, слідство, службове розслідування. 

Постановка проблеми. Сьогодення вимагає активізації 

інвестиційного процесу, оскільки є ключовим для української 

економіки. Ефективна інвестиційна діяльність є одним із 

найважливіших чинників економічного розвитку суб’єктів 

господарювання, являючи собою базу економічного зростання 

http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf
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національних економічних систем та світового господарства в 

цілому. 

Від успішного управління інвестиціями залежить розвиток 

суб’єкта господарювання, досягнення ним  високого  

конкурентного  становища  на  ринку.  Ефективна  інвестиційна  

діяльність  багато  в  чому залежить від організації контролю.  

Проблемним аспектам обліку та контролю особливостей 

інвестиційної діяльності а присвячені наукові праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них: М. Г. Бєлов, М. Т. 

Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, О. А. Петрик, М. І. Бондар, В. 

В. Сопко, В. Беренс, Д. Нортон, У. Шарп, П. Невіт, Д. Рассел, А. 

Томпсон та ін. Загалом науковці достатньо детально аналізують 

сутнісні характеристики, роль і значення  інвестиційної діяльності 

підприємств. 

 Проте, на даний момент недостатньо дослідженими 

залишаються питання організації зовнішнього та внутрішнього 

інвестиційного контролю підприємства, тому цей напрям наукових 

пошуків залишається актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Згідно ЗУ «Про 

інвестиційну діяльність» інвестиційною діяльністю є сукупність 

практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 

реалізації інвестицій [3]. 

Важливою функцією управління інвестиційною діяльністю 

на підприємстві є контроль. Інвестиційний контроль — це процес 

перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських 

рішень у сфері інвестиційної діяльності підприємства. 

Об'єктом контролю можуть виступати різні управлінські 

рішення в сфері інвестиційної діяльності підприємства.  

Суб’єктами інвестиційного контролю можуть бути:  

1) фізичні особи;  

2) інституційні інвестори;  

3) виробничо-господарські утворення з корпоративною 

структурою;  

4) державні установи;  

5) функціональні суб’єкти інвестиційного процесу [4]. 

Велика варіативність об’єктів та суб’єктів інвестиційного 

контролю спричиняє існування великої кількості його видів та 

форм, що можуть бути класифіковані за різними ознаками. 
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Проведення інвестиційного контролю може бути 

реалізовано за використання його організаційних форм: ревізії 

інвестиційних операцій,  інвестиційного аудиту, тематичної 

перевірки, слідства, службового розслідування. 

Основною метою ревізії інвестиційних операцій так і 

аудиту є перевірка правильності здійснення інвестиційної 

діяльності, але існує низка принципових розбіжностей між цими 

поняттями: характер перевірки, правове регулювання, об’єкти та 

суб’єкти контролю, практичні завдання та результати.  

Ревізія носить примусовий характер, водночас, 

інвестиційний аудит має на меті генерування інформаційного 

забезпечення для формування ефективних управлінських рішень та 

найчастіше має підприємницьку природу. 

Слідство та службове розслідування є близькими формами 

контролю за своєю природою, але відмінність слідства полягає в 

тому, що воно спрямовано на підтвердження гіпотези щодо 

провини чи шахрайства конкретних суб’єктів інвестиційної 

діяльності, натомість, службове розслідування має на меті 

підтвердження ефективності діяльності працівників компанії у 

сфері інвестування [2]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, зовнішній 

інвестиційний контроль може здійснюватися в певних видах та 

формах в залежності від особливостей реалізації інвестиційної 

діяльності на конкретному підприємстві. 

Потреба у внутрішньому контролі інвестицій виникає при  

визначенні ефективності  інвестицій для підприємства, а також при 

конфліктних ситуаціях у виконанні операцій з інвестиційної 

діяльності.  

Отже, наукова проблематика вдосконалення організації 

інвестиційного контролю на вітчизняних підприємствах є 

актуальною в сучасній економічній ретроспективі. Адже саме 

інвестиції забезпечують сталий економічний розвиток держави та 

подолання соціально-економічних криз.  
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ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ 

УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Хромей Наталія 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. Охарактеризовано стан фінансового лізингу в 

сучасних ринкових умовах на теперішньому етапі. Проаналізовано 

основні чинники, що гальмують розвиток цього сектору економіки, а 

також прогнозовано окремі аспекти розвитку фінансового лізингу в 

короткостроковій перспективі. 

Ключові слова: фінансовий лізинг, лізингові операції, ринкові 

умови, аграрний сектор, проблеми, перспективи. 

Постановка проблеми. Однією з найбільших проблем 

виходу аграрного сектору економіки з кризового стану є 

забезпечення умов щодо модернізації техніки для виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Всебічний розвиток економічних процесів у державі, 

активізація підприємницької діяльності, розвиток малого та 

середнього бізнесу можливі лише за умов впровадження нових 

систем і методів фінансування реального сектору економіки, а, 

щонайактуальніше – оновлення матеріально-технічної бази. 

Найшвидшим способом для вирішення проблем 

забезпечення аграріїв сільськогосподарською технікою є 

розширення кола лізингових послуг. Перспективи лізингової 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2009_4/4(2)/4-6.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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діяльності для України досить великі з теоретичної позиції, якщо 

не враховувати важких реалій законодавства. 

Розробку питань теорії і практики ринку лізингових послуг 

вивчали зарубіжні вчені: Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, А. Пігу, 

Дж. Герлі, Е. Коен. Теоретично-методологічні проблеми лізингу 

досліджували відомі вчені-економісти: В.Г. Андрійчук, 

П.І. Гайдуцький, М.Я. Дем'яненко, М.Г. Лобас, І.І. Лукінова, М.Й. 

Маліка, П.О. Мосіюк та ін. Однак стрімкі темпи поширення 

фінансового лізингу зумовлюють нові питання.  

Виклад основного матеріалу. Швидкі темпи розвитку 

лізингового бізнесу у світі потрібно негайно впроваджувати і в 

Україні.  

Фінансовий лізинг (оренда) – господарська операція 

фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до 

договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю майна, 

що підпадає під визначення основного засобу згідно із статтею 8 

Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх 

ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та 

володіння об'єктом лізингу [2, с.1]. 

Світовий досвід свідчить, що в агробізнесі лізинг відіграє 

досить суттєву роль. Саме за рахунок лізингу розвинуті ринкові 

країни в періоди кризових явищ в аграрному секторі економіки 

широко використовували і використовують лізингові відносини з 

метою створення необхідного технічного потенціалу для 

високопродуктивного виробництва. Про це, зокрема, свідчить 

кількість лізингових компаній у провідних країнах Європи. У 

Франції лізингові операції здійснюють 120 компаній, у Німеччині – 

96, у Великобританії – 68. Обсяг продажу техніки за лізингом 

компанією «John Deere2» досяг 20% від загальної реалізації і 

продовжує щорічно зростати [5]. 

Україна також стає на шлях використання лізингових 

відносин у забезпеченні технікою сільськогосподарських 

товаровиробників. Нормативно-правовою базою, що регулює 

лізингову діяльність, на сьогодні є: Конституція України, 

Господарський Кодекс України, Цивільний Кодекс України, 

Закони України «Про фінансовий лізинг», «Про оподаткування 

прибутку підприємств», «Про фінансові послуги та державне 
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регулювання ринків фінансових послуг» та видані відповідно до 

них нормативно-правові акти [4; 5]. 

Постійне зростання ринку лізингових послуг в Україні 

можна пояснити тим, що лізинг є своєрідною альтернативою 

банківському кредитуванню й досить дієвим інструментом у 

процесі ефективного оновлення матеріально- технічних ресурсів 

підприємства. Важливою умовою розвитку ринку лізингових 

послуг в Україні є стимулювання ділової активності учасників 

лізингових угод, що вимагає надійного нормативно-правового 

забезпечення. 

Проте тільки розуміння перспектив не достатньо, потрібно 

розробляти дієві заходи щодо впровадження фінансового лізингу. 

Необхідно розробити та впровадити систему організаційно-

економічних заходів зі стимулювання й державної підтримки 

лізингу в Україні. За таких умов можливе швидке зростання такого 

потрібного для України виду бізнесу. 

За допомогою лізингових послуг досягають подвійної мети:  

 розширюються ринки збуту продукції, реанімується 
діяльність виробників засобів виробництва; 

 господарюючі суб’єкти ринку, у тому числі нові аграрні 
підприємницькі структури, отримують можливість розвивати свою 

виробничу базу.  

Розвиток лізингу гальмує низка проблем, а саме: 

 нестача і висока вартість кредитних коштів – це 

проблема вітчизняного ринку лізингу;  

 розбіжності між вітчизняним законодавством і нормами 
міжнародного лізингового права;  

 відсутність податкових пільг та ефективного механізму 
прискореної амортизації обладнання, отриманого в лізинг; 

 погана інфраструктура ринку лізингу, яка повинна 

охоплювати широку інформаційну систему, мережу страхових і 

консалтингових компаній, банківські та інші фінансові установи, 

маркетингові агентства, рекламу. 

Лізингові операції мають чимало ризиків (фінансових, 

проектних, майнових, ризик несплати платежів; ризик 

неповернення предмета лізингу тощо). 

Висновки. Лізинг спрямований на інвестування власних чи 

залучених фінансових коштів у розвиток матеріально-технічної 
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бази підприємства на засадах невпинного науково-технічного 

прогресу. Це досить ефективна фінансова схема, яка максимально 

поєднує інтереси сторін та якою користуються всі світові держави-

лідери.  

Лізинг є одним із беззаперечних факторів зростання 

конкурентоспроможності українських підприємств, покращання 

якості фінансових послуг, підвищення ефективності виробництва, і 

як наслідок – зміцнення позицій на вітчизняному та, в перспективі, 

світовому ринках.  

Ключовою проблемою розвитку фінансового лізингу в 

Україні є недостатньо розвинена інфраструктура ринку лізингу, яка 

має охоплювати широку інформаційну систему, мережу страхових 

і консалтингових компаній, банківські та інші фінансові установи, 

маркетингові агентства, рекламу.  

Забезпечити стабільний розвиток лізингових послуг в 

Україні можна за умов створення лізингових центрів з 

координування здійснення лізингових операцій, у тому числі для 

аграрного сектору. 
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ОБЛІКОВА СКЛАДОВА ЯК ОСНОВНИЙ ПРІОРИТЕТ У 

ЗАЛУЧЕННІ ЗЕМЕЛЬ ДО ЕКОНОМІЧНОГО                              

ОБОРОТУ 

                                           Цепок Валентина 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. Стаття присвячена  науковому дослідженню обліку 

земель сільськогосподарського призначення. Особлива увага акцентована 

вдосконаленню методологічних засад та розробленню методичних 

підходів щодо включення земельного капіталу до економічного обороту 

Ключові слова: земля, оцінка землі, нематеріальні активи, 

основні засоби, витрати на землю, звітність. 

Постановка проблеми. Земля-як унікальний об’єкт 

суспільно-економічних відносин, перебуває у центрі уваги усіх 

членів людського суспільства і слугує універсальним та 

незамінним фактором життєзабезпечення.  В ринковій економіці 

вона приносить досить стійкий дохід не лише як чинник 

виробництва, але й передусім як об’єкт власності. Відтак 

дослідження методологічних підходів до організації обліку земель 

сільськогосподарського призначення щодо включення земельного 

капіталу до економічного обороту та розробка методичних 

рекомендацій щодо ведення обліку та аналізу прав користування 

ними з постановкою на бухгалтерський баланс, набуває 

державного значення особливо для України, яка позиціонує себе 

лідером світової аграрної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне використання 

землі для сільськогосподарських товаровиробників є запорукою 

ефективної діяльності. Земля виступає об’єктом управління, а 

прийняття управлінських рішень потребує інформації. На сьогодні 

відчувається гостра потреба в інформації, що характеризує процес 

використання земель, необхідної для управління земельними 

ресурсами. Тому, важливим є завдання обґрунтування 

першочерговоговості бухгалтерського відображення земель 

сільськогосподарського призначення і прав користування ними для 

залучення земельного капіталу в економічний оборот. 

Залежно від виду прав користування відображення земель 

сільськогосподарського призначення регулюється різними П(С)БО 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Схематична побудова обліку земель 

сільськогосподарського призначення. 
                                                                                                      
В Україні земельні ділянки у вартісному виразі 

відображаються у Балансі та Примітках до фінансової звітності. 

Однак, у Балансі в розділі 1 "Необоротні активи" (рядок 031) земля 

відображається разом із даними про інші основні засоби 

підприємства. 

У Примітках до фінансової звітності згорнуто 

відображаються залишки на початок року, надходження, 

переоцінка, вибуття та залишок на кінець року по всіх земельних 

ділянках. 

Інформація про наявність земель у фізичних величинах (га) 

міститься у формі державного статистичного                                                



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 109 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи 

сільгосппідприємств" [1].  

Таким чином можна констатувати, що інформація, щодо 

землі сільськогосподарського призначення, як активу ( капіталу) 

аграрних підприємств, відсутня у їх фінансовій звітності а у 

статистичній є досить обмеженою. 

Видатний український філософ - економіст М. Руденко 

критикував радянських економістів за те, що вони не бачать 

першоджерела багатства із-за відсутності в "бухгалтерських 

книгах" саме земель сільськогосподарського призначення як 

капіталу. У фінансовій звітності агропродовольчих формувань 

розвинутих країн земельний капітал відображається окремо та 

займає у структурі активів до 40 %. В Україні ця частка вища, 

оскільки у вітчизняних підприємств нижча оснащеність основними 

та оборотними фондами [2].  

Однак, проблема бухгалтерського відображення не 

вирішена в Україні і понині (рис. 2). 
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Рис. 2. Проблема відображення в балансах власних і залучених    

активів сільськогосподарських підприємств. 
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В сучасному світі важливість того чи іншого активу, 

підкреслюється саме окремим його відображенням в 

бухгалтерській звітності, оскільки бухгалтерський облік є 

своєрідною мовою бізнесу. [3]. 

Згідно з чинним законодавством  відповідальність за це мав 

би нести власник. Однак власники землі, селяни, як фізичні особи, 

такого обліку організувати не можуть. Об'єднання співвласників 

земельних ділянок  також не мають юридичного статусу та й інших 

можливостей для запровадження бухгалтерського обліку земель 

сільськогосподарського призначення їх членів. 

З іншого боку, для орендарів такий актив не є їх власністю, 

а, відтак, ніхто не зобов'язує їх вести навіть позабалансовий облік 

орендованих земель. Більше того, за методологією МСФЗ та 

вітчизняних П(С)БО не існує методичних підходів до організації 

саме такого обліку. 

Разом з тим, пропонований новим законодавством механізм 

кредитування під право оренди земельних ділянок (емфітевзис) є 

певною мотивацією для організації обліку залучених до 

виробництва земель сільськогосподарського призначення. 

Отже, сьогодні в Україні створюються правові передумови 

для масової постанови на баланси орендарів прав користування 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення. В 

орендарів немає можливості відображення в обліку прав оренди в 

складі основних засобів (п. 2 ст. 98 ЗКУ). Облік таких прав 

організовується, як облік нематеріальних активів. 

Такий нематеріальний актив відображається в балансі, 

якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, 

пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути 

достовірно визначена. 

Висновки і пропозиції. Відтак виходячи із пріоритетності 

організації бухгалтерського обліку та відображення земель 

сільськогосподарського призначення та прав їх оренди на балансах 

агроформувань, як передумови включення земельного капіталу до 

економічного обороту, перед Міністерством аграрної політики та 

продовольства України, Міністерством фінансів України, 

галузевою наукою постає завдання обґрунтування й розробки 

методологічних підходів і методик постановки на баланс 
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землекористувачів всіх земель сільськогосподарського 

призначення як власних так і орендованих.  
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Анотація. У статті висвітлено сутність управління 

ризиками підприємства, досліджено місце системи обліку в  

управлінні ризиками підприємства, розглянуто шляхи 

удосконалення облікових технологій управління ризиками. 

Ключові слова: підприємство, ризики, ризики управління 

підприємствами, облік ризиків управління підприємствами.  

Постановка проблеми. Діяльність підприємства в умовах 

формування та розвитку ринкових відносин здійснюється під 

впливом факторів невизначеності та зумовленого нею ризику, що 

призводить до виникнення відхилень фактичних результатів від 

запланованих. Ризик існує об’єктивно, а його неврахування може 

призвести до негативних наслідків, які полягають у зниженні 

доходів, зростанні витрат і, відповідно, зниженні рентабельності. 

Важливу роль в управлінні діяльністю підприємства в умовах 

ризику відіграє бухгалтерських облік як інструмент мінімізації 

ймовірних наслідків господарських ризиків шляхом створення для 
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керівництва відповідного інформаційного забезпечення на всіх 

етапах процесу управління [1]. 

Виклад основного матеріалу. Невизначеність і 

породжений нею ризик є невід’ємною частиною практично всіх 

прийнятих рішень в управлінні діяльністю підприємства. 

Теоретичні дослідження та практика господарської діяльності 

підприємств вказують, що ризик є досить широким поняттям та 

дуже специфічним явищем в економічній діяльності [2]. 

Традиційно під управлінням ризиком в різних сферах 

діяльності розуміють розроблення формальних методів його 

виявлення, аналізу, оцінки, попередження виникнення, а також 

застосування заходів щодо зниження ступеня ризику, розподіл 

можливого збитку між учасниками економічних відносин [3]. 

Ризик в бухгалтерському обліку – це об’єктивна 

характеристика діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, 

зумовлена наявністю і активною дією факторів невизначеності, що 

дає можливість як отримувати економічну вигоду у вигляді 

підприємницького доходу, так і зазнавати збитків через втрату 

частини ресурсів, доходу і капіталу. Розглядаючи ризики в 

бухгалтерському обліку як об’єктивну реальність, необхідно 

обов’язково дослідити процес управління ними, що дозволить 

знизити рівень їх прояву. 

Проблема управління ризиками в бухгалтерському обліку 

стає однією з найактуальніших. Досвід свідчить, що з часом рівень 

ризикованості здійснення господарської діяльності, що 

відображається в бухгалтерському обліку підприємства, дедалі 

зростатиме.  

Управління ризиками в діяльності підприємства – це 

теоретичне обґрунтування підходів до управління ризиками 

підприємств і розробка науково-методичних рекомендацій щодо їх 

застосування [5]. Управління ризиками – це частина діяльності 

керівника організації, яка спрямована на її економічний захист від 

небажаних свідомих або випадкових обставин, які завдають шкоду 

її діяльності. Ціль управління ризиками – виявляти, аналізувати і 

впливати на всі ризики, з якими зустрічається організація з позиції 

використання сприятливих можливостей для збільшення вартості її 

активів [6].  
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Наявність ризику пов’язана з невизначеністю. 

Невизначеність – досить широке поняття, яке відображає 

об’єктивну неможливість отримання абсолютного знання про 

внутрішні та зовнішні умови їх функціонування, неоднозначність 

параметрів. Ризики в значній мірі впливають на фінансові 

результати господарської діяльності підприємств, звідси виникає 

потреба в створенні відповідних механізмів управління ними [5].  

Обґрунтування ролі бухгалтерського обліку як інструмента 

управління ризиками підприємницької діяльності потребує 

вирішення таких взаємопов’язаних завдань: 

- визнання ризику (фактів господарської діяльності, 

пов’язаних з ризиком) в системі бухгалтерського обліку; 

- оцінювання імовірності втрати економічних вигод 

окремими об’єктами бухгалтерського обліку під впливом дії 

ризику; 

- вибір методичного інструментарію управління 

ризиками, притаманного системі бухгалтерського обліку; 

- відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

та у фінансовій звітності інформації про підприємницькі ризики і 

наслідки їх впливу на показники діяльності підприємства [4]. 

Формування системи внутрішнього контролю 

бухгалтерських ризиків є одним із варіантів управління 

бухгалтерськими ризиками. Ця система складається з таких 

елементів: середовище контролю; процедури контролю; процес 

оцінки ризиків суб’єкта господарювання; інформаційні системи; 

моніторинг заходів контролю. Важливим завданням керівництва і 

бухгалтерської служби є вміння своєчасно і об’єктивно оцінювати 

ступінь ризиків і управляти ними. Підприємству необхідно 

жорстко регламентувати облікові процедури, що дозволить 

ідентифікувати ризики і вчасно виявляти їх наслідки. Важливу роль 

у цьому повинна відіграти якісно розроблена облікова політика 

підприємства. Для зменшення загрози бухгалтерських ризиків 

важливо своєчасно і якісно проводити періодичні інвентаризації 

засобів підприємства та його розрахунків, документальні ревізії, 

застосовувати процедури внутрішнього і зовнішнього аудиту [7].  

Одним із основних інструментів бухгалтерського обліку є 

створення та використання на підприємстві резервів, які 

створюються для внутрішнього страхування підприємницьких 
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ризиків, регулюються обліковою політикою суб’єкта 

господарювання, галузевими стандартами. До таких резервів 

можна віднести наступні: фонд ризику – створюється на 

підприємствах та організаціях громадського харчування для 

списання втрат товарів; резерв сумнівних боргів – 

використовується для погашення безнадійної заборгованості; 

резерви гарантійного обслуговування покупців та гарантійних 

зобов’язань; резерв майбутніх витрат (і платежів); фіскальні 

резерви, які призначені для забезпечення регулярності платежів до 

бюджету за відповідними податками. Створення резервів 

спричиняє пряме визнання впливу ризику, робить інформацію про 

них наочнішою та зрозумілішою як для внутрішніх, так і для 

зовнішніх користувачів [4].  

Висновки і пропозиції. Отже, можна зробити висновок, що 

ефективність функціонування системи бухгалтерського обліку 

підприємства суттєво залежить від адекватно прийнятої системи 

управління ризиками. Ефективно розроблена система профілактики 

ризиків знижує ймовірність їх виникнення та надає можливість  

нейтралізувати негативні фінансові явища в господарській 

діяльності підприємства. Ризики – невід’ємна складова 

підприємницької діяльності в ринкових умовах. Їх неможливо 

повністю уникнути, але їх можна прогнозувати і на цій підставі 

передбачити заходи діяльності [8].  
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Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто ключову роль сільського 

господарства у забезпеченні розвитку агропромислового комплексу 

держави. Висвітлено основи основні напрямки інноваційного процесу в 

аграрному виробництві. 

Ключові слова: сільське господарство, агропромисловий 

комплекс, агробізнес, інновації, інноваційні процеси в сільському 

господарстві. 

Постановка проблеми. Сільське господарство є одним із 

найважливіших секторів народного господарства України. В 

агросекторі зосереджено близько 30 % основних виробничих 

фондів; працює майже третина загальної чисельності працівників, 

зайнятих у народному господарстві; виробляється третина 

національного доходу, формується 70 % роздрібного товарообігу. 

Широке впровадження інновацій в усіх напрямах діяльності 

сільськогосподарських підприємств сприяє зростанню 

продуктивності праці, економії різних видів ресурсів, скороченню 

http://www.ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/7849/1/ecinn_2014_57_12.pdf
http://www.ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/7849/1/ecinn_2014_57_12.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/4193/1/138-142_ОШУСТ_В.І..pdf
http://ebooktime.net/book_165_glava_98_4._ПРОЦЕС_УПРАВЛІ.html
http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo-15-16/15252.pdf
http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_56_2016_ukr/17.pdf
http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_56_2016_ukr/17.pdf
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витрат і зниженню собівартості аграрно-продовольчої продукції, 

нарощуванню обсягів і підвищенню ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

Виклад основного матеріалу. В агропромисловому 

комплексі зосереджено понад половину виробничих фондів, 

виробляється майже 50 % ВВП, зокрема третина товарів народного 

споживання, прямо або опосередковано формується 70 % зведеного 

бюджету. В нинішніх умовах доля реформ і майбутнього України 

багато в чому залежить від агропромислового комплексу. 

Основною ланкою агропромислового комплексу є сільське 

господарство. Використання значних наявних можливостей 

України для виробництва сільськогосподарської продукції може 

створити значний експортний потенціал країни. Як наслідок, 

виникає об’єктивна необхідність у регулюванні та підтримці 

розвитку сільського господарства в Україні з боку держави та 

запровадження відповідних норм для реалізації державної політики 

у сфері сільського господарства [5].  

Досвід розвинутих країн, система агробізнесу яких 

тривалий час формування під впливом держави, переконливо 

засвідчує, що в умовах ринкової економіки життєдіяльність 

сільськогосподарських підприємств, ефективність аграрного 

виробництва і відносна стабільність соціальної сфери в сільській 

місцевості значно зумовлені державним регулюванням [3].  

Державне регулювання має на меті досягнення сільським 

господарством максимальної ефективності для задоволення попиту 

населення на продукти харчування, сировину й продовольство 

рослинного і тваринного походження [5].  

Головним завданням державного регулювання є: 

підвищення прибутковості сільського господарства і розширення 

експорту основних видів продовольчих товарів; попередження 

перевиробництва окремих видів сільськогосподарської продукції; 

обмеження монополізму в суміжних із сільським господарством 

галузях промисловості [2].  

Сучасний розвиток будь-якого підприємства, галузі, країни 

неможливий без впровадження та використання інновацій та 

техніко-технологічних рішень. Інноваційний розвиток передбачає 

широке й постійно зростаюче застосування у сільському 

господарстві досягнень інтелектуальної діяльності [1].  
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Це стосується запровадження новітніх наукових розробок у 

всі сфери сільськогосподарського виробництва: селекцію й 

насінництво; створення нових високопродуктивних і ергономічних 

засобів виробництва; розробку і запровадження сучасних 

високоефективних технологій вирощування, переробки та 

зберігання одержуваної сільськогосподарської продукції тощо. 

Класифікація інновацій за предметом та сферою 

застосування у сільському господарстві зображено у табл. 1. 

Таблиця 1  

Інновації за предметом та сферою застосування у сільському 

господарстві*  
Ознака 

класифікації 

Вид інновацій 

Біологічні  нові сорти і гібриди сільськогосподарських рослин; нові 
породи, типи тварин і птиці; 

 створення рослин і тварин, стійких до хвороб і шкідників. 

Технічні  використання нових видів техніки і обладнання. 

Технологічні  нові технології обробки сільськогосподарських культур; 

 нові технології в тваринництві; 

 науково-обумовлені системи землеробства і 

тваринництва. 

Хімічні  нові добрива і їх системи; 

 нові засоби захисту рослин. 

Економічні  нові форми організації, планування і управління; 

 нові форми і механізми інноваційного розвитку 

підприємства. 

Соціальні  забезпечення сприятливих умов для життя, праці і 

відпочинку сільського населення. 

Інновації в 

менеджменті 
 нові форми організації і мотивації праці; 

 нові методи ефективного управління персоналом. 

Маркетингові  вихід на нові сегменти ринку; 

 удосконалення якості продукції та розширення 

асортименту; 

*узагальнено на підставі [1] 

 

Інновації у завершеному вигляді являють собою готові до 

впровадження технології, які вже на виробництві здатні підвищити 

ефективність господарської діяльності будь-якого виду 

підприємницької діяльності. Впровадження інновацій сприяє 
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підвищенню продуктивності праці; економії різних видів ресурсів; 

скороченню витрат та зниженню собівартості аграрно-

продовольчої продукції [4].  

Впровадження інноваційних технологій є одним із 

ключових факторів підвищення конкурентоспроможності 

агропромислового комплексу України і економіки країни загалом. 

Для України характерна залежність економічного зростання від 

експорту сировини і агропромислової продукції з низьким 

ступенем переробки. 

Непідготовленість більшості підприємств до реалій 

сучасної економічної ситуації України пояснюється, в першу чергу, 

тим, що минуле було практично повністю визначене і обмежене 

плановими завданнями, зовнішнє середовище не стимулювало, а 

часто навіть перешкоджало формуванню інноваційних моделей 

управління. Через це, при входженні підприємства, не 

орієнтованого на інновації в нове динамічне середовище, виникає 

конфлікт, що веде до необхідності, або постійно, оперативно 

підлаштовуватись під зміни, що вже відбулися, або формувати 

специфічні механізми управління, що дозволяють прогнозувати 

майбутні зміни і адекватно на них реагувати, тобто створювати 

механізми управління інноваціями [4]. 

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши основні аспекти 

інноваційного процесу галузі сільського господарства, можна 

зробити висновок, що розвиток інноваційної діяльності в 

сільському господарстві України – важливий напрям по 

нарощуванню конкурентних переваг, оскільки аграрна галузь 

економічно розвинутих країн поступово перетворюється в 

наукомістку галузь виробництва. Для забезпечення стабільного 

розвитку сільського господарства, зміцнення економічної та 

технологічної безпеки галузі необхідне впровадження новітніх 

прогресивних технологій. Використання інновацій та техніко-

технологічних розробок в аграрній галузі дасть змогу підвищити 

результативність її діяльності. За рахунок інтенсивних технологій 

ведення вітчизняного сільськогосподарського виробництва можна 

досягти збільшення виробництва валової продукції, покращити її 

якість, скоротити витрати ресурсів, що, в свою чергу, сприятиме 

підвищенню ефективності та прибутковості аграрного 

виробництва. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність реклами, досліджено 

роль та вплив реклами на успішність у бізнесі. 

Ключові слова: реклама, маркетинг, бізнес, призначення реклами 

в бізнесі, компанії, комерційні організації. 

Постановка проблеми. Сьогодні життя в сучасному 

суспільстві неможливо уявити без реклами. На даний момент роль 

реклами не обмежується ні рамками комерційних комунікацій, ні 

навіть всією ринковою діяльністю. 

Виклад основного матеріалу. «Реклама природно виросла 

з соціальних, економічних та комерційних розробок, які посідали 
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місце на більш ранньому етапі нашої історії»: так зазначив автор 

книги «Advertising in Britain – A history» –  Теренс Р. Неветт [1]. 

Реклама стала не тільки невід’ємною частиною нашого 

суспільства та економічної системи, але й виросла за ці роки, взяла 

на себе величезні пропорції як ділової активності так і соціального 

явища. Реклама щодня і масово впливає на абсолютну більшість 

населення. Щодня вплив реклами на мільярди потенційних 

споживачів не тільки сприяє формуванню купівельних переваг, але 

входить в соціальне середовище, яке бере участь у становленні 

певних стандартів мислення та соціальної поведінки різних верств 

населення в кожній країні і у всьому світі. 

У вирі сучасного світу реклама безсумнівно виступає одним 

із основних рушіїв торгівлі. Вона допомагає дізнатися про нові 

товари і послуги, зорієнтуватися в безмежному морі виробництва і 

споживання. Та реклама не лише інформує: фахівці стверджують, 

що вона – могутній засіб впливу та маніпуляції людиною; вона 

здатна формувати і змінювати світогляд і поведінку людей [8]. 

Майже всі зарубіжні та вітчизняні маркетологи зазначають, 

що реклама як найважливіша складова частина маркетингової 

діяльності є своєрідним інформаційним виходом на потенційних 

споживачів, клієнтів і ділових партнерів. Реклама становить одну з 

найбільш важливих маркетингових функцій, яка здійснюється 

абсолютною більшістю суб’єктів ринкової діяльності [2]. Якби 

хтось мав на меті збільшити обсяги продажу певного товару, що за 

собою потягне збільшення прибутків, то без рекламної діяльності 

йому це не вдасться. Зараз із особливою пильністю розглядають та 

вивчають розвиток ринкової діяльності на вітчизняному ринку 

товаровиробників, тобто простежують вплив фінансової кризи на 

розвиток цього процесу.   

Призначення реклами в бізнесі – формувати громадську 

думку щодо товарів і послуг, про їхню якість, позитивні 

характеристики, способи застосування, корисність і необхідність 

для кожного конкретного покупця. Мета правильно проведеної 

рекламної програми полягає в наданні найбільш повної інформації 

про товар потенційним покупцям з можливістю його подальшого 

успішного продажу [3].  

Як показує світова практика, жодна комерційна організація 

не здатна існувати без повноцінної реклами, яка допомагає 
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постійно стимулювати попит споживачів на товар або послугу. За 

рахунок цього компанія зможе постійно оновлювати асортимент 

своєї продукції та підвищувати її якість. Завдяки рекламі 

здійснюється виникнення міцних і договірних зв’язків між 

торгівлею і промисловістю. Сьогодні абсолютно всі компанії та 

комерційні організації постійно рекламують власні товари та 

послуги. Лише деякі найбільші корпорації можуть успішно 

обходитися без реклами за рахунок створеної багаторічної 

позитивної репутації, і тільки за умови якісного виконання своєї 

роботи. 

У 2016 році Forbes опублікував рейтинг найдорожчих 

брендів. Завдяки успішній рекламі, хорошій діловій репутації та 

якісно виробленому продукту, рейтинг найдорожчих брендів в 

черговий раз очолила компанія Apple, набагато випередивши 

Google, Coca-Cola та Facebook.  

Компанія Apple займала перше місце щороку починаючи з 

2005 року, а Google – друге місце щороку починаючи з 2006-го. 

Вартість бренду Apple виросла за рік на 6% і склала $154,1 млрд., 

що на 87% перевищує номінальну вартість бренду Google, який 

посів другий рядок списку. Щорічно компанія витрачає на рекламу 

$1,8 млрд., відзначає видання Forbs. Apple очолює рейтинг вже 

шостий рік поспіль. «Бренд оцінюється так, як його сприймають 

споживачі. Готовність клієнтів платити більш високу ціну або 

ймовірність, що купляють саме його продукт – це те, що робить 

його цінним із точки зору компанії», - прокоментував Девід 

Райбстін (David Reibstein), професор маркетингу та експерт із 

брендингу Wharton School університету Пенсільванії. 

 Вартість бренду компанії Google, що посіла друге місце в 

рейтингу, склала $82,5 млрд. При цьому за рік ця сума зросла на 

26%. Річні витрати Google на рекламу склали $3,2 млрд. 

 У першу п'ятірку найдорожчих світових брендів потрапили 

ще три американські компанії, а саме: 

 Microsoft, вартість бренду якої виросла за рік на 9% і 

склала $75,2 млрд. Щорічні витрати на рекламу в компанії склали 

$1,9 млрд.; 

 Cola-Cola – вартість бренду $58,5 млрд. (зростання – 4%), 

витрати на рекламу - $4 млрд.; 
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 Facebook – вартість бренду соціальної мережі зросла на 

рік на 44% і досягла $52,6 млрд. Витрати на рекламу склали $281 

млн.  

При складанні рейтингу найдорожчих брендів світу 

редакція Forbes враховувала прибуток компаній за останні три роки 

і коефіцієнт впливу бренду на прибуток у різних галузях (табл. 1) 

[3]. 
Таблиця 1 

Топ-5 найдорожчих брендів світу 
Компанії Вартість бренду Витрати на рекламу 

Apple $154,1 млрд. $1,8 млрд. 

Google $82,5 млрд.  $3,2 млрд. 

Microsoft $75,2 млрд. $1,9 млрд. 

Coca-Cola  $58,5 млрд.  $4 млрд. 

Facebook $52,6 млрд.  $281 млн.  

*узагальнено на підставі [6] 

 

Проаналізувавши дані таблиці 1, можна зробити висновок, 

що успішність та популярність брендових компаній в великій мірі 

залежить від витрат на рекламу. Проте, не завжди найдорожчий 

бренд дозволяє собі витрачати на рекламу левову частку 

зароблених коштів. 

Висновки і пропозиції. Отже, у вирі сучасного світу 

реклама, безсумнівно, виступає одним із основних рушіїв торгівлі. 

Вона допомагає дізнатися про нові товари і послуги, 

зорієнтуватися в безмежному морі виробництва і споживання. Та 

реклама не лише інформує. Фахівці стверджують, що вона – 

могутній засіб впливу і маніпуляції людиною та здатна формувати і 

змінювати світогляд та поведінку людей. 
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Анотація. У статті висвітлено особливості нарахування, 

виплати та оподаткування пасивних доходів, зокрема дивідендів 
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Постановка проблеми. Метою створення і діяльності 

кожного підприємства є отримання прибутку. І якщо підприємство 

прибуткове, то його власники й учасники мають право на 

отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, які зазвичай 

виплачуються по закінченні року. 

Питання актуальності виплати та оподаткування пасивних 

доходів, зокрема дивідендів, залишається відкритим. Це 

підтверджують офіційні звіти Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку [1]. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5664/1%20/Vlasenko.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5664/1%20/Vlasenko.pdf
http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010%20/Economics/67524.doc.htm
http://www.management.com.ua/news/?id=1572
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Виклад основного матеріалу. У загальному розумінні під 

пасивними доходами розуміють доходи які не залежать від 

щоденної діяльності особи. Однак для цілей оподаткування 

законодавець закріпив поняття пасивних доходів у статті 14 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755.[2] 

Згідно із змінами від 1 січня 2017 року до пасивних 

доходів, відносять (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Рис.1. Структура пасивних доходів. 

 

На сьогодні виплату пасивних доходів таких як дивіденди, 

емітент корпоративних прав здійснює власнику таких 

корпоративних прав пропорційно частці його в статутному фонді 

проценти на поточному або депозитному банківському рахунку, на вклад (депозит) у кредитних 
спілках, інші проценти (у тому числі дисконтні доходи) 

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом 

плата (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових внесків членів кредитної спілки 

дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвесту-вання, 
на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується емітентом у 

результаті викупу цінних паперів інституту спільного інвестування 

дохід за іпотечними цінними паперами відповідно до закону 

відсоток (дисконту), отриманого власником облігації від їх емітента відповідно до закону 

дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід отриманий  платником податку в 

результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в 

порядку, визначеному  проспектом емісії сертифікатів 

інвестиційний прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та 

з борговими зобов'язаннями НБУ з урахуванням курсової різниці 

роялті 

дивіденди 

страхові виплати і відшкодування 

 

ПАСИВНІ ДОХОДИ 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 125 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

підприємства-емітента незалежно від того, чи була діяльність 

прибутковою протягом звітного періоду, чи ні. 

Визначення поняття «дивіденди» містить підпункт 14.1.49 

Податкового кодексу України (ПК). Це платіж, що здійснюється 

юридичною особою — емітентом корпоративних прав на користь 

власника таких корпоративних прав. У свою чергу корпоративні 

права — це права особи, частка якої визначається у статутному 

фонді (майні) господарської організації, що включають певні 

правомочності, зокрема, на отримання частини прибутку 

(дивідендів) цієї організації. Платник податку ― емітент 

корпоративних прав, зменшує суму нарахованого податку на 

прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо 

сплаченого протягом звітного періоду [2]. 

У загальному випадку дивіденди, нараховані (виплачені) 

фізичній особі, включаються до складу її загального місячного 

оподатковуваного доходу та підлягають оподаткуванню ПДФО [2]. 

Завдяки законопроекту №5368 передбачається зміна ставок 

оподаткування пасивних доходів фізичних осіб у вигляді 

дивідендів. Сьогодні передбачено дві ставки ПДФО - 5% та 18%, а 

планується ввести ще третю – 9% 

З 01.01.2017 року за ставкою 5% оподатковується доходи 

фізичних осіб у вигляді дивідендів по акціям та корпоративним 

правам, нарахованих резидентами-платниками податку на 

прибуток (крім доходів у вигляді дивідендів по акціям, 

інвестиційних сертифікатах, які виплачують інститути спільного 

інвестування (далі ІСІ)). 

Ставки оподаткування пасивних доходів фізичних осіб у 

вигляді дивідендів протягом 2014-2017рр. наведено на рис.1. 

Проаналізувавши ставки оподаткування пасивних доходів 

фізичних осіб у вигляді дивідендів протягом 2014-2017рр, можна  

сказати що значне підвищення ставки оподаткування пасивних 

доходів відбулося у період з 2014-2015рр. на 5%, з 2015-2016 рр. 

відбулося зменшення даного показника відповідно на 2%, протягом 

2016-2017 рр. ставка оподаткування пасивних доходів залишається 

у розмірі 18%. 

Зауважимо, що всі інші пасивні доходи, які перераховані 

у пп. 14.1.268 ПКУ, підлягатимуть оподаткуванню за ставкою 18%.  
 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=4#pn568


 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 126 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

15%

20%

Дивіденди; 5%

18%

0%

10%

20%

30%

2014 р. 2015 р. 2016 - 2017 рр.  
Рис.1. Ставки оподаткування пасивних доходів. 

 

Що слід розуміти під пасивними доходами для розділу ІV 

ПКУ  - буде передбачено пп. 14.1.268 ПКУ. Зараз їх з метою 

оподаткування ПДФО визначає пп. 167.5.3 ПКУ (цей підпункт 

передбачається скасувати за непотрібністю). Ось саме до них, крім 

дивідендів, і застосовуватиметься ставка ПДФО 18%. 

За кордоном нерезидент має право обирати “українські 

правила” оподаткування дивідендів, чи які діють у країні, 

громадяном якої він є, так як ставки оподаткування дивідендів є 

більш диференційованими і дещо вигіднішими ніж в Україні. Таке 

право надається за умови коли є договір про уникнення подвійного 

оподаткування між Україною та країною походження нерезидента. 

Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, 

сплачений у зв’язку з нарахуванням дивідендів, є частиною 

податку на прибуток підприємства. 

Щоб застосувати до дивідендів нерезидента ставку 

оподаткування, яка діє в країні його походження, нерезидент має 

підтвердити свій нерезидентський статус ― надати емітенту, який 

виплачує йому дивіденди, довідку (або її нотаріальну копію), яка 

підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено 

міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування. У 

випадку ж ненадання довідки, дивіденди, що виплачуються 

нерезиденту, оподатковуватимуться згідно з чинним 

законодавством України. 

Висновки. Отже, виплата дивідендів дуже важливий 

показник успішності компанії для її учасників та надійності для 

контрагентів. Сьогодні, забезпечуючи можливість отримувати 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.139?page=17#pn2964
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дивіденди, суб’єкт господарювання доводить здатність “працювати 

у плюс” навіть в умовах кризи.  

В Україні виплата дивідендів є скоріш виключенням, а не 

правилом, тому питання -оподаткування дивідендів не стоїть 

гостро в економіці в цілому. Але по мірі розвитку корпоративної 

культури та фондового ринку дивіденди стануть одним із головних 

критеріїв успішності інвестицій, що в свою чергу, створить 

необхідність ефективної системи їх оподаткування [5].    
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Анотація. Дана стаття розкриває поняття облікової політики, 

її місце в організації обліку. Запропоновуються шляхи вирішення проблем 

та засоби вдосконалення облікової політики відповідно до вимог МСФЗ. 
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облікову політику, звітність, бухгалтерський облік, національне 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Постановка проблеми. Важливим документом в 

організації бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві є 

наказ  про облікову політику, хоча саме поняття облікової політики 

є достатньо новим незважаючи на достатню кількість публікацій 

http://www.news.dtkt.ua/
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науковців. Робота щодо формування облікової політики на 

підприємствах обмежується складанням наказу про облікову 

політику, який в принципі завжди  має формальний характер, та 

перегружений інформацією, що дублює інші внутрішні документи 

підприємства. Можливо це пов’язане з тим що остаточного 

визначення самого поняття не існує і багато хто не розуміє, що це 

таке взагалі, так як в Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2] 

зазначається, що це сукупність принципів, методів та процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання 

фінансової звітності. Тобто, про бухгалтерський облік взагалі не 

згадується. Однак, у Законі України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [1] зазначається, що ці ж основні 

принципи є такими же самими і щодо бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш змістовно на мою 

думку обґрунтував визначення облікової політики Пантелійчук Л. 

який сказав, що це «сукупність облікових принципів, методів, 

процедур та заходів для забезпечення якісного, безперервного 

проходження інформації від етапу первинного спостереження до 

узагальнюючого – складання звітності» [3]. Облікова система – це 

своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про 

фінансово-майновий стан підприємства. Завдяки цій інформації 

внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний 

стан справ підприємств [2]. Облікова політика – це вибрана 

підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей, 

методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення 

його цілей і завдань та використовується з метою забезпечення 

надійності фінансової звітності та якісної системи управління [4]. 

МСФЗ та П(С)БО розглядають її лише на рівні суб’єкта 

господарювання і це є дуже вузьким на відміну від розуміння 

українських вчених, коли новий підхід тлумачить облікову 

політику в якості інструмента державного регулювання 

бухгалтерського обліку. 

При формуванні облікової політики виникає ще одне 

питання як контролінг. Внаслідок поверхневого ознайомлення з 

даним поняттям, деякі вчені помилково стверджують що ця служба 

замінить бухгалтерію організації. 
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Висновки і пропозиції. Отже, основним для вирішення 

проблем формування облікової політики підприємств в Україні є: 

• Остаточний перехід на МСФЗ, що є визначальною 

умовою євроінтеграції національної економіки. 

• Постулати бухгалтерського обліку повинні формуватись 

на основі міжнародних і національних стандартів.    

• Державне регулювання і контроль у створенні процедур і 

організації облікової політики на підприємствах любого рівня. 

• Фінансова звітність повинна бути зрозумілою всім 

зовнішнім користувачам, які матимуть змогу порівнювати 

фінансові звіти не тільки підприємств однієї галузі, а й підприємств 

різних галузей як однієї, так і різних країн. 

Для вирішення аналогічної проблеми в США розроблено 

Opinion 22 (Рекомендації) «Надання даних про облікову політику». 

Ці Рекомендації ідентифікують і описують принципи обліку та 

методи використання тих принципів, які суттєво впливають на 

визначення і зміну фінансового стану та результати діяльності. 

Отже, існує неоднозначність та розбіжність в нормативній, 

законодавчій базах, а також у висвітленні думок вчених щодо 

формування та трактування облікової політики, яка призводить 

звісно до труднощів формування її на підприємстві. Тому ми 

пропонуємо в першу чергу зосередити свою увагу на 

структуризації складових облікової політики з врахуванні 

відповідних змін на рівні держави, оскільки це повною мірою 

вплине на процеси господарювання. Фахівці з обліку повинні не 

тільки керуватися основними принципами обліку, а й брати участь 

у розробці стратегічних управлінських рішень.   
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Анотація. У статті розглянуто сутність екологічного обліку, 

його роль і значення в системі бухгалтерського обліку. Метою 

дослідження є визначення основних перспектив та основних засад 

упровадження екологічного обліку, розкриття можливостей 

відображення витрат екологічного регулювання. 

Ключові слова:  екологічний облік, управлінський облік, 

бухгалтерський облік, навколишнє середовище. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 

господарювання все більше відчувається потреба в підготовці та 

поданні інформації, корисної зовнішнім користувачам, для 

прийняття рішень у контексті стійкого розвитку. Інтегрована 

звітність містить інформацію про економічну, екологічну та 

соціальну складові з розподілом показників соціальної 

результативності на показники, пов’язані з працею, правами 

людини, впливом на суспільство та відповідальністю за продукцію. 

Екологічний облік є запорукою аналізу та контролю 

раціональної природоохоронної діяльності підприємства. 

На сьогодні актуальне питання нормативно-правового 

регулювання екологічного обліку. Відсутність певної системи 

методів, норм і вимог щодо відображення результатів екологічного 

обліку у звітності підприємства призводить до порушення 

інформування керівництва та, як наслідок, до неналежної 

систематизації даних. 

Виклад основного матеріалу. Проблема інтеграції України 

в сучасний європейський економічний простір має 

багатоаспектний характер. Однією з проблем, яка потребує 

негайного вирішення, є гармонізація вітчизняної системи 
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бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами обліку та 

фінансової звітності. На сьогодні потрібно зосереджувати увагу на 

перспективних напрямках розвитку обліку і системи фінансової 

звітності. До новітніх питань фінансового обліку та звітності 

належить екологічний облік.  

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, 

вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, 

оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність 

підприємства в галузі природокористування з метою передачі її 

внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних 

рішень [2]. 

Метою екологічного обліку є забезпечення формування 

екологічної інформації в бухгалтерському обліку для оптимізації 

природоохоронних витрат, підвищення ефективності використання 

матеріалів, зменшення відходів і викидів, зниження екологічного 

ризику і негативного впливу на навколишнє середовище, ухвалення 

обґрунтованих управлінських рішень. 

Екологічний облік може бути розділений на три підсистеми 

[3]: 

1) внутрішній – призначений для збору екологічної 

інформації у фізичних одиницях для внутрішніх управлінських 

рішень; 

2) зовнішній – надає інформацію для зовнішніх 

користувачів, яких турбують питання охорони навколишнього 

середовища; 

3) інші облікові системи – є засобом правильної оцінки 

екологічних податків і зборів. 

Екологічні проблеми безпосередньо впливають на 

виробничо-господарську діяльність підприємств та їх фінансовий 

стан. Недостатня увага до витрат і зобов’язань на природоохоронну 

діяльність істотно збільшує ризик спотворення картини 

фінансового стану підприємств, яка відображається на 

об’єктивності й ефективності ухвалення управлінських рішень, що 

формують екологічну спроможність суб’єктів господарювання, а 

це може істотно змінювати інвестиційну привабливість, 

конкурентоспроможність та загалом імідж підприємства [4]. 

Проблемам екологічного обліку присвячені праці різних 

науковців. Зокрема Л. Пелиньо зазначає, що є низка перешкод, які 
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перешкоджають підприємствам впроваджувати екологічний облік. 

Це: 

 – витрати підлягають вирахуванню із суми 

оподатковуваного податком доходу лише після того, як вони 

проведені. Внаслідок цього немає стимулу враховувати 

зобов’язання, зокрема екологічні; 

 – оскільки інвестори уважно стежать за розміром прибутку 

виходячи з однієї акції, підприємства відкладають вживання 

заходів, які могли б призвести до зменшення прибутків; 

 – надмірна складність виділення витрат на 

природоохоронні заходи із загальних витрат; 

 – відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання 

інформації про природоохоронну діяльність і організацію 

екологічного обліку на підприємствах.  

На думку науковця, екологічний облік має бути 

відображений у загальній системі бухгалтерського обліку, адже 

лише в такому разі він стане ефективним інструментом 

природоохоронної діяльності на підприємстві [4]. 

Необхідними передумовами становлення та основою для 

розвитку екологічних аспектів бухгалтерського обліку є: 

• наявність внутрішніх та зовнішніх стимулів для 

екологічної активності підприємства, у тому числі: 

– потреба в додатковому прибутку від ефективного та 

економічного використання сировини і матеріалів, що пов’язано з 

жорсткою конкуренцією на світовому ринку в умовах обмеженості 

ресурсів; 

– наростаючий тиск з боку суспільства, різноманітних 

інстанцій на діяльність підприємств щодо покращання його 

екологічних характеристик; 

• обмеження деяких підходів традиційного бухгалтерського 

обліку стосовно ефективності витрат, пов’язаних із навколишнім 

середовищем. 

Екологічна звітність на сьогодні повинна стати важливим 

елементом сталого економічного розвитку підприємств, оскільки 

вона є не тільки механізмом демонстрації для громадськості своєї 

готовності до дій з охорони навколишнього природного 

середовища, а й результатом самих дій. Це і хороший бізнес, і 

джерело інформації під час аудиту [1].  
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Екологічний звіт має відображати: 

• вид екологічних проблем, що належать до діяльності 

повного підприємства і галузі АПК загалом; 

• офіційну політику і програми, прийняті підприємством 

щодо природоохоронних заходів;  

 • покращання у ключових областях, що відбулися з часу 

прийняття політики; 

• цільові показники викидів у навколишнє природне 

середовище, встановлені підприємством, і те, як діяльність 

підприємства співвідноситься з цими показниками; 

• міру прийняття природоохоронних заходів, що було 

визначено державними законами, і те, наскільки вимоги уряду 

виконуються; 

• інформацію про відомі потенційно серйозні екологічні 

проблеми; 

• фінансові та оперативні наслідки заходів з охорони 

довкілля для капіталовкладень і чистої виручки підприємства в 

поточному періоді та будь-які конкретні наслідки для майбутніх 

періодів. 

Отже, система обліку екологічної діяльності повинна 

містити чотири основні складові: облік екологічних витрат, облік 

екологічних зобов'язань, звітність про природоохоронну діяльність 

та аудит відповідної інформації, кожна з яких має економічну 

значущість. 

Висновки і пропозиції. Запропоновані заходи щодо 

вдосконалення екологічних аспектів фінансового обліку дадуть 

змогу забезпечити всіх зацікавлених користувачів необхідною 

інформацією для забезпечення еколого-економічної безпеки 

суб’єктів господарювання. 

Удосконалення системи бухгалтерського обліку, а саме 

розвиток його екологічних аспектів у складі інформаційного 

забезпечення управління підприємством, забезпечить можливість: 

- планування, контролю, аналізу,  прогнозування 

екологічних витрат,  

- точнішого визначення економічної ефективності 

природоохоронних заходів, оцінки економічних збитків, які 

заподіюються забрудненням навколишнього середовища. 
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні, методичні та 

практичні аспекти організації обліку та контролю розрахунків за 

заробітною платою в цілому і на прикладі підприємста. 

Ключові слова: контроль, заробітня плата, бюджет, індексація, 

нарахування. 

Постановка проблеми. Заробітна плата – це точка перетину 

інтересів багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів 

тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати , якщо 

не як найважливіших . У зв’язку з цим важко переоцінити значення 

роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. 

Вона , як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у 

нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії 

помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є 

тільки один спосіб уникнути таких помилок - абсолютно точно 

знати, як проводити будь-які розрахунки, - пов’язані із заробітною 

платою. 

Виклад основного матеріалу. Проблему сучасного стану 

заробітної плати досліджували та продовжують досліджувати 

багато науковців, а саме – В.С. Василенко, О.С. Ветлужська, А.О. 

Гордеюк, Ю.М. Іванечко, П.М. Матюшко, А.І. Радчук, Т.В. 

Сизикова, С.В. Цимбалюк та ін. У своїх працях наукові діячі та 

фахівці - економісти змістовно розглядають найважливіші 

РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ, КОНТРОЛЬНОЇ І 

ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

НАУКИ ТА ПРАКТИКИ У НАУКОВИХ ВИКЛАДАХ 

СТУДЕНТІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ РІВНІВ 

АКРЕДИТАЦІЇ 
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проблеми оплати праці в умовах вітчизняної економіки, що 

склалися на сьогодні.  

Питання нарахування заробітної плати, а також 

податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають 

особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства [1]. 

З одного боку, це пов'язано з відношенням до таких питань 

власне робітників, для яких заробітна плата служить основним 

джерелом матеріальних благ. 

З іншого боку, - з той обставиною, що суми, що 

спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи інакше 

служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових 

зборів у бюджет і цільові фонди. 

Основою ефективної діяльності будь-якого суб'єкта 

господарювання, а до прикладу на ПАТ «Подільський цемент» 

виступає чітко налагоджена система нарахування і контролю. 

Незалежно від форми власності фірмі необхідний бухгалтерський 

облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову 

обгрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного 

керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і 

правил. 

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що 

регламентують оподатковування витрат на оплату праці, 

змінювалися досить часто і кардинальною уявою. Яскравим 

прикладом служить Закон України «Про збір на обов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 26 06 97 р. № 400/97 ВР, із 

змінами і доповненнями № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 

40-41, ст.383. [2]. Цей Закон визначає порядок справляння та 

використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. 

Ми побачили, що організація заробітної плати визначається 

трьома елементами: тарифною системою, нормуванням праці і 

формами та системами оплати праці. Тарифна система, яка є 

основою організації оплати праці, включає в себе тарифну сітку, 

тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники. 

Існують 2 форми оплати праці   в приватному підприємстві 

- погодинна і відрядна.  

Техніка підрахунку заробітної плати  на підприємстві 

складається з трьох етапів: нарахування, утримання із заробітної 

плати та визначення зарплати до видачі на руки. При погодинній 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/paran51#n51
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заробітній платі сума нарахованої зарплати визначається як 

добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. При 

відрядній сума нарахованої зарплати визначається множенням 

встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів 

(якщо це пряма відрядна), визначається норма виробітку (якщо це 

відрядно-преміальна). 

Різниця між нарахованою сумою заробітної плати і 

утриманнями складає суму до видачі на руки для кожного 

робітника. Видача зарплати проводиться по платіжних відомостях 

у встановлені на підприємстві дні місяця на протязі 3-х днів, 

рахуючи отримання грошей в банку. По закінченю цього строку 

касир перевіряє, підсумовує видану зарплату, а проти тих, що не 

отримали її проставляє штамп «депоновано». На депоновані суми 

касир складає реєстр невиданої зарплати, які здаються в банк на 

розрахунковий рахунок. 

Перехід до ринкових відносин економіки України, у якій 

раніше панувала централізована система планування і керування, 

потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, 

контролю, аналізу, а також придбання фаховихнавичок і 

умінняробітників приймати правильні й ефективні управлінські 

рішення. [3]. 

В рамках сучасності виникає необхідність у змінах 

організації та стимулюванні праці, а також перегляду потребує 

система контролю операцій з оплати праці. 

Контроль у сфері праці означає систему заходів зі збору 

інформації, її аналізу й оцінки на цій основі ефективності 

діяльності підприємства з організації праці та її оплати. Контроль 

розрахунків з оплати праці забезпечує дотримання підприємством 

чинного законодавства з оплати праці та правильність 

відображення господарських операцій в обліку. Необхідність 

удосконалення методичних аспектів контролю розрахунків з 

оплати праці виходить з негативної динаміки порушення цивільних 

та господарських справ за розрахунками з оплати праці в Україні за 

останні декілька років. 

До етапів контролю розрахунків з оплаті праці на прикладі  

ПАТ «Подільський цемент» відносять:  

 перевірка наявності та дотримання умов договорів та 

положень про оплату праці,  
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 перевірка відповідності бази нарахування оплати праці 

обсягам виконаних робіт при відрядній формі оплати праці та 

фактично відпрацьованим годинам при погодинній формі оплати 

праці; 

 перевірка надання соціальних гарантій працівникам та їх 

облікове відображення;  

 перевірка правильності документального оформлення 

виплат працівникам;  

 перевірка правильності обчислення сум відпускних та 

розміру компенсації за невикористану відпустку;  

 перевірка правильності нарахування виплат допомоги з 

тимчасової непрацездатності із врахуванням страхового стажу 

працівника;  

 перевірка правильності здійснення нарахувань та 

утримань податків та зборів до фондів із соціального страхування 

із виплат працівникам та відповідно до виконавчих листів;  

 перевірка законності та правильності облікового 

відображення операцій з виплат працівникам;  

 встановлення правильності заповнення бухгалтерської 

звітності з оплати праці;  

 перевірка даних регістрів синтетичного та аналітичного 

обліку операцій з виплат працівникам на відповідність. [4].  

Висновки і пропозиції. Правильно підібрана система 

заробітної плати, яка враховує особливості трудового процесу, 

завдання, що стоять перед конкретним робочим місцем, професією 

і кваліфікацією робітника, його особисті інтереси, є ефективним 

організаційним засобом і мотивуючим фактором. За сучасних умов 

розвитку суспільства, коли фінансова криза «лишила» робочих 

місць сотні українців питання оплати праці дедалі більше 

привертає увагу вчених і практиків, і є чи не найболіснішою 

проблемою сьогодення. Тому на перший план виходить перебудова 

організації заробітної плати, проведення відповідної реформи з 

метою поетапного підвищення заробітної плати і створення 

ефективного мотиваційного механізму, який ґрунтується на 

поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій.  

На сьогодні в Україні існує значна кількість невирішених 

проблем і протиріч у сфері оплати праці, але час «диктує» 
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необхідність створення такої системи оплати праці, яка б 

формувала могутні стимули розвитку праці та виробництва. 
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Анотація. У статті розкрито механізм формування  фінансових 

результатів на аграрних підприємствах у зв’язку з їх специфікою 

виробничо-господарської діяльності, подано способи  відображення 

фінансових результатів у бухгалтерському обліку та наведено 

рекомендації для покращення ведення їх обліку.  

Ключові слова. Біологічні активи, первісне визнання, справедлива 

вартість, фінансовий результат, прибуток, збиток. 

Постановка проблеми. Головною метою діяльності будь-

якого суб’єкта господарювання, незалежно від форми власності та 

виду його діяльності, є отримання позитивного фінансового 

результату. Але для підприємств різних видів діяльності існують 

певні специфічні особливості визначення фінансового результату, 

притаманні лише відповідній галузі, в якій функціонує 

підприємство. Як свідчать дані Державного комітету статистики за 

2016 рік  73,4 % підприємств одержали прибуток, а 26,6 % – 

збиток. Найбільший фінансовий результат зафіксовано на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1774-19/paran82#n82
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/paran51#n51
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/paran51#n51
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підприємствах, що займаються сільським господарством, 

мисливством, лісовим господарством та в промисловості 

(відповідно 104 та 141 млрд. грн).  

Виклад основного матеріалу. У бухгалтерському обліку 

існують кілька методик визначення фінансових результатів. 

Окрема методика розрахунків передбачена для 

сільськогосподарських підприємств, згідно з вимогами П(С)БО 30 

«Біологічні активи». 

Практичного досвіду застосування даного стандарту як в 

міжнародній практиці, так і в Україні, немає. Сільськогосподарські 

підприємства, по суті, вперше зустрілись з багатьма проблемами, 

які потребують вирішення. І найважливішою з них є проблема 

формування доходів, витрат і визначення фінансових результатів. 

Відповідно до П(С)БО 30 фінансовий результат від ос-

новної діяльності  аграрних підприємств визначається в декілька 

етапів та складається з наступних складових: 

1. Фінансовий результат від первісного визнання 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 

активів. 

2. Фінансовий результат від реалізації запасів — 

сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка 

яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням 

очікуваних витрат на місці продажу. 

3. Фінансовий результат від зміни справедливої 

вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка яких 

здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на 

місці продажу.[1] 

Поняття «первісне визнання» є новим в обліку фінансових 

результатів.  Первісне визнання – це визнання 

сільськогосподарської продукції та біологічних активів в момент їх 

відокремлення від біологічних активів як окремих активів за 

справедливою вартістю.  

При первісному визнанні (оприбуткуванні) 

сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів 

можливі такі три випадки:  

1) справедлива вартість одержаної продукції дорівнює її 

виробничій собівартості (що рідко може співпадати);  
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2) справедлива вартість одержаної продукції нижча від її 

виробничої собівартості;  

3) справедлива вартість одержаної продукції перевищує її 

виробничу собівартість. 

 При першому і другому випадках не виникає ніяких 

проблем з відображення в обліку відповідних операцій: у першому 

випадку всі виробничі витрати списуються на вихід продукції; у 

другому випадку – продукція оприбутковується за справедливою 

вартістю (на дебет рахунків 27, 21). Отже, по кредиту рахунку 23 

відображається не планова собівартість активів, а справедлива 

вартість активів, тобто вартість за якою вони оприбутковуються на 

баланс. [3, с.410] 

 Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку 

біологічних активів передбачено витрати відносити на рахунок 940 

«Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю», а доходи – на рахунок 

710 «Доходи від первісного визнання та від зміни вартості активів, 

які обліковуються за справедливою вартістю».  

Проблема виникає при третьому випадку, коли на суму 

визнаного доходу необхідно збільшувати витрати по дебету 

рахунку 23: Дт рахунку 23, Кт субрахунку 710 «Доходи від 

первісного визнання та від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю». 

 Але такий порядок є нереальний, адже ми не можемо 

змінювати фактичні витрати на виробництво (Дт рахунку 23) і 

штучно їх завищувати на суму сумнівного доходу (ще не 

одержаного і взагалі невідомо, чи підприємство його коли небудь 

одержить), бо вони відображають виробничу собівартість 

продукції. Це суперечить економічному змісту витрат на 

виробництво, які формуються по дебету рахунку 23 

«Виробництво».  

 Щоб вийти з такої ситуації і вирішити проблему 

відображення доходу від первісного визнання продукції, доцільно 

оприбуткувати продукцію на Дт рахунків 27, 21 за справедливою 

вартістю з Кт рахунків: 23 – за фактичною собівартістю, 

субрахунку 710 – на різницю, на яку справедлива вартість 

перевищує фактичну собівартість продукції. 
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Друга складова фінансового результату — це результат від 

реалізації продукції та біологічних активів, оцінених за справедли-

вою вартістю. 

Реалізація продукції та біологічних активів відображається 

відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід». 

У світлі нововведень стандарту 30 „Біологічні активи» 

доцільним є виділення у складі рахунка 70 субрахунку 706 „Дохід 

від реалізації поточних біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції».  

На дебеті рахунка 90 буде відображена не виробнича 

собівартість продукції, як це передбачено в П(С)БО 16 «Витрати», 

а її балансова вартість (продукція оцінена за справедливою 

вартістю при первісному визнанні). [2, с.653] 

 Третьою складовою фінансового результату від основної 

діяльності є фінансовий результат від зміни справедливої вартості 

біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за 

справедливою вартістю за вирахуванням витрат на місці продажу.  

Відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського 

обліку біологічних активів на дату балансу необхідно провести 

коригування: на перевищення справедливої вартості – дебет 

рахунку 21 чи 16, кредит субрахунку 710 «Доходи від первісного 

визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за 

справедливою вартістю» (відповідний аналітичний рахунок); на 

зменшення справедливої вартості – дебет субрахунку 940 «Витрати 

від первісного визнання та від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю» (відповідний 

аналітичний рахунок), кредит рахунку 21 чи 16. 

Висновки і пропозиції. Визначений таким чином 

фінансовий результат забезпечить керівництво підприємства 

інформацією про найбільш вигідні для вирощування культури 

(надані послуги) та внесок кожного виду продукції (послуг) у 

покриття витрат підприємства, дасть можливість бачити реальну 

ситуацію, яка склалася на підприємстві, і приймати виважені 

оперативні рішення для управління процесами біологічних 

перетворень в сільському господарстві. Рекомендована деталізація 

навіть при умові не автоматизованого ведення бухгалтерського 

обліку не буде ускладнювати обліковий процес і стане основою для 

якісного управління прибутковістю господарства, оскільки буде 
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показувати отримані фінансові результати по структурі 

виробництва продукції. Багатогалузевий характер 

сільськогосподарської діяльності зумовлює пріоритетність впливу 

на фінансовий результат ряду факторів, серед основних з яких 

можна виокремити: обсяг і структуру певного виду реалізованої 

продукції, ціну реалізації та понесені витрати на її виробництво та 

реалізацію. 
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Анотація. Корпоративний облік пов’язаний із формуванням, 

розподілом і використанням грошових доходів і фондів. Експрес-аналіз 

здійснюється в динаміці, розраховуються і визначаються темпи зміни  

показників. 

Ключові слова: облік, експрес-аналіз, корпорація 

Постановка проблеми. Формування та використання 

фінансових ресурсів, а також відносини, що виникають між 

акціонерним товариством і акціонерами, партнерами, фінансовими 

установами, державою, працівниками відносять до фінансів 

корпорації.  Оцінку результативності фінансово-господарської 

діяльності  корпорації  можна починати, використовуючи 

методологію експрес-аналізу, у послідовності:   

1) Оцінка прибутковості: а) прибуток; б) рентабельність 

основної діяльності, % (прибуток від реалізації/виручка від 

http://www.rada.gov.ua/
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реалізації 100%); в)  рентабельність продукції, в % (прибуток від 

реалізації / затрати на виробництво продукції х 100%).  

2) Оцінка динамічності: а) темпи зростання виручки 

(валового доходу) від реалізації, % (форма 2 в динаміці); б) темпи 

зростання прибутку, % (форма 2 в динаміці). 

3) Оцінка ефективного використання економічного 

потенціалу: а) рентабельність активів % (балансовий прибуток / 

середній власний капітал) х 100%. 

4) Оцінка кризи та інвестиційної активності: а) цінність 

акції (ринкова ціна акції / доход на акцію); б) рентабельність акції 

(дивіденди, що виплачується по акції / ринкова ціна акції); в) 

коефіцієнт котирування акції (ринкова ціна акції /книжна (облікова 

ціна акції). [1] 

Показники аналізуються і при проведенні змістовного 

аналізу фінансового стану, методика якого є нижче.  

Виклад основного матеріалу. Доцільно обґрунтувати 

експрес – аналіз, який може здійснюватися і за допомогою 

персональних комп’ютерів. Застосовується проста система аналіти-

чних таблиць, що розміщуються на екрані дисплею, їх послідовний 

перегляд даватиме повну інформацію про фінансовий стан 

корпорації, а саме: 

1) господарські засоби корпорації (величина господарських 

засобів, основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти); 

2) основні засоби корпорації та їх структура (вартість 

основних фондів, в т. ч. активної частини за первісною та 

остаточною вартістю, коефіцієнти зносу і відновлення); 

3) структура і динаміка оборотних коштів (підсумок розділу 

II і III активів балансу). 

4) основні результати господарської діяльності корпорації 

(даються в динаміці: обсяг реалізації, прибуток, рентабельність, 

фондовіддача); 

5) ефективність використання фінансових ресурсів (містить 

показники % всього фінансових ресурсів, в т. ч. власних, залучених 

ресурсів, рентабельність власних фінансових ресурсів і т. ін.). 

Основні результати експрес-аналізу бухгалтерського 

балансу і супутньої звітності можна оформити по-різному — у 

вигляді сукупності показників, короткого текстового звіту, серії 

аналітичних таблиць та інше. 
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Аналіз складу майна і джерел його утворення. Стабільність 

фінансового стану корпорації залежить від правильності і 

доцільності вкладення фінансових ресурсів в активи, тому для його 

оцінки необхідно передусім вивчити структуру майна і джерела 

його утворення, причини зміни складових майна і джерел. 

Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, що 

негативно впливають на фінансовий стан корпорації [2, с. 13]. 

Методика аналізу: За даними балансу визначається вартість 

усього майна корпорації (підсумок активу балансу (валюта 

балансу) і сума джерел утворення цього майна (підсумок пасиву 

балансу) на певну звітну дату. 

Далі визначається відхилення по кожному виду майна і 

джерелах його утворення, для чого зіставляються дані на кінець 

звітного періоду з його початком. Для вивчення структурних змін 

необхідно додатково визначити питому вагу кожного виду майна в 

загальній валюті балансу і вивчити причини змін структури майна і 

джерел їх утворення. Детальний аналіз цього питання дозволяє 

встановити, до якої межі можна розраховувати на власні кошти, 

скільки треба взяти позики, а також наскільки ефективно 

використовуються кошти — власні і позичені. Це дозволить 

менеджеру вирішити, чи надійні джерела одержання коштів і що 

слід зробити, щоб в перспективі забезпечити грошові надходження, 

наскільки напрямки використання коштів відповідають стратегії 

корпорації (фірми) з тим, щоб у разі необхідності вжити заходів 

для виправлення ситуації. Модель і етапи аналізу складу і 

структури можуть бути такими: 

Перший етап — загальна оцінка стану майна корпорації та 

його складових частин. Аналіз структури майна корпорації може 

проводитися і при іншому згрупуванні майна. Порівнюючи питому 

вагу окремих складових майна, можна зроби і й висновки щодо 

змін його структури. Так, збільшення частки в майні основних 

коштів і водночас збільшення капітальних вкладень і вкладень в 

обладнання говорить на користь корпорації, оскільки в умовах 

інфляції вкладення в нерухомість є найбільш вигідними і 

надійними [1, с. 46]. 

Якщо ж виробничі запаси збільшилися, то нині ця 

структурна модифікація майна може розглядатися як явище, що, з 

одного боку, згубно позначається на фінансовому стані корпорації, 
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оскільки заморожуються кошти, які могли б бути задіяними в 

обороті, але з іншого боку (при дефіциті сировини і високих 

темпах зростання цін), створення запасів є доцільним. 

У складі майна можуть мати велику питому вагу грошові 

кошти, тоді для оцінки такої структури вивчається передусім 

стаття «дебітори», особливо розрахунки з дебіторами за товар. 

Якщо тут є збільшення, то це говорить про неефективність 

заморожування коштів. 

Другий етап аналізу майна — аналіз виробничого 

потенціалу, до якого відносяться основні засоби, виробничі запаси, 

незавершене виробництво. Ці статті складають також реальні 

активи, що характеризують виробничу потужність корпорації. 

Виробничий потенціал корпорації аналізується шляхом визначення 

частки затрат у цьому показнику. 

Збільшення виробничого потенціалу корпорації завжди 

сприяє збільшенню і розширенню обсягів виробничої діяльності. 

Для аналізу інших показників виробничого потенціалу 

використовуються дані поточного бухгалтерського обліку і 

внутрішньої звітності корпорації. 

Третій етап аналізу майна корпорації — розрахунок і 

аналіз основних показників оцінки майнового стану корпорації. 

Етапом в характеристиці змін у майновому становищі корпорації є 

аналіз складу і динаміки мобільних (оборотних) коштів. Для цього 

порівнюються дані балансу на кінець звітного періоду з початком 

(підсумок розділів II і III активу) і вивчаються зміни, що відбулися 

в складі оборотних коштів у цілому, а після цього — в розрізі 

окремих статей оборотних коштів.  

За даними балансу необхідно також порівняти розмір 

модифікації і мобілізованих активів (основні кошти і поза оборотні 

активи) з оборотними коштами. Якщо темп приросту основних 

коштів вищий, ніж поза оборотних мобілізованих коштів, то це 

означає, що на підприємстві існує тенденція до прискорення 

оборотності всієї сукупності коштів корпорації. Далі необхідно 

проаналізувати складові мобілізованих активів. Якщо в складі цих 

коштів значну частину складають довгострокові фінансові 

вкладення в інші корпорації, то виробничий потенціал даного 

корпорації знижуватиметься. 

Висновки і пропозиції. Підвищення рівня 
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платоспроможності корпорації залежить від поліпшення 

результатів його виробничої і комерційної діяльності. Разом з цим 

надійний фінансовий стан залежить також від раціональної органі-

зації використання фінансових ресурсів. Тому в умовах кризи 

економіки здійснюється не тільки оцінка активів і пасивів балансу, 

а також і поглиблений щоденний аналіз стану і використання 

господарських засобів. Інформаційною базою для такого аналізу є 

дані управлінського обліку. Причини збільшення оборотних 

коштів: а) прибуток (після сплати податку); б) амортизаційні 

відрахування;  в) приріст власних засобів; г) збільшення 

заборгованості по кредитах і позиках; д) збільшення зобов’язань по 

кредиторській заборгованості. Причини зменшення оборотних 

коштів: її) витрати за рахунок прибутку, що є в розпорядженні 

корпорації; б) капітальні вкладення; в) довгострокові фінансові 

вкладення; г) зменшення кредиторської заборгованості.  
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Анотація. У статті розглянуто місце ринку цінних паперів на 

сучасному етапі економіки. Проведений аналіз стану ринку цінних паперів в 

Україні за 2016 рік. Охарактеризовано основні проблеми та запропоновано 

можливі шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: фондовий ринок,  цінні папери, акції, облігації, 

ринок капіталів, індекс, економіка, ринок цінних паперів. 
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Постановка проблеми.  На сьогоднішній день  розвитку 

економіки  нашої держави, ринок цінних паперів є однією з 

вагомою складовою, як національної економіки країни так і 

фінансової системи в цілому. Ринок цінних паперів в Україні 

характеризується низькою ліквідністю, недостатнім захистом прав 

інвесторів, недостатньою зацікавленістю, відсутністю прозорості та 

досвіду виходу на відкритий ринок капіталів. Тому виникає 

потреба подальшого реформування, впровадження нових, 

вдосконалених механізмів  регулювання ринку цінних паперів. Чим 

прогресивніше, впевненіше буде працювати фондовий ринок в 

Україні, тим скоріше і інтенсивніше буде розвиватиметься 

національна  економіка держави.  

Виклад основного матеріалу. Ринок цінних паперів — це 

характерна сфера ринкових відносин, де внаслідок продажу  цінних 

паперів відбувається залучення фінансових джерел для 

задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності.  

Основним органом, що регулює ринок цінних паперів є 

національна комісія цінних паперів та фондового ринку. НКЦПФР  

є державним об’єднаним  органом, який підпорядковується  

Президенту України та є підзвітним Верховній Раді України. У 

своїй діяльності НКЦПФР керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями 

Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 

міжнародними договорами України. [1] 

Важливим показником ринку цінних паперів є індекс, який 

дає спроможність охарактеризувати загальний стан на фондовому 

ринку. Порівняння динаміки цих індексів дає змогу спостерігати, 

як відбуваються зміни будь-якої сфери національної економіки в 

цілому. [2] 

Підсумовуючи 2016 рік чисельність торгів на фондовому 

ринку зменшилося на 2,07%, на відміну 2015 року, та склав 2 

127,55 млрд. грн.  Зауважимо, що найвищий обсяг торгів 

зареєстровано червень-серпень 2016 року – 694,89 млрд. 

грн.(32,66% від загального обсягу на цьому ринку) 

У 2016 році прослідковується  збільшення ВВП відносно з 

обсягом торгів на фондовому ринку. Частина  біржового ринку в 

цілому чисельність торгів на ринку цінних паперів знизилася та 

становила 11,18 %. (рис. 1.) 
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Рис.1.Частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на                       

ринку цінних паперів у 2012 – 2016 роках, % 
Джерело: НКЦПФР [1] 

 

Протягом 2016 року прослідковується зменшення біржового 

сектору ринку цінних паперів України. Порівняно з станом 2015 

року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на 

організаторах торгівлі у 2016 році знизився на 17,75% – до 235,41 

млрд. грн., що рівноцінний 9,88% ВВП України. 

У продовж 2016 року на організаційно оформленому ринку 

помічалася консолідація  торгівлі цінними паперами. Тільки дві 

фондові біржі – «ПФТС» та «Перспектива», виділялися 

визначними обсягами торгівлі, контролюючи понад 97,61% 

вартості біржових контрактів. 

Протягом 2016 року значна частина фондових бірж показує 

зменшення суцільного обсягу біржових контрактів. Наслідком 

подібного зниження є різке падіння неринкових угод на 

організованому ринку. До того ж , 3 із 8 фондових бірж не 

здійснили вимоги до зменшення кількості наявних торговельних 

днів впродовж року. Збільшення прослідковується лише на ПФТС, 

до якої перейшла частина торгів з ОВДП. 

Поміж фінансових інструментів за обсягами торгів на 

біржовому ринку головну роль посіли державні облігації України. 

Максимальний обсяг торгів за фінансовими інструментами 

на організаторах торгівлі продовж 2016 року зареєстровано з 

державними облігаціями України – 210,08 млрд. грн.(89,24% від 

загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у 

2016 р.). [1] 

На сьогодення  ринок державних облігацій зіграє одну з 

головних ролей у формуванні бюджетної політики країни. 

Державні облігації виступають інструментом державних 

запозичень, дозволяючи залучати потрібні фінансові джерела на 
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прийнятних домовленостях.[3,4] Наприкінці 2016 року чисельність 

випуску державних облігацій України, що знаходяться в обігу на 

ринку цінних паперів, становила 304 шт. (табл. 1).  

                                                                                                   Таблиця 1                             

Інформація щодо кількості випусків державних облігацій 

України, що перебувають в обігу на фондовому ринку, шт. 
 

Показник 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Кількість випусків цінних 

паперів, що перебувають 

в обігу на фондовому 

ринку 

142 184 265 264 304 

Кількість випусків цінних 

паперів, які допущено до 

торгів на фондових 

біржах 

142 184 263 264 274 

Кількість випусків цінних 

паперів, які не допущено 

до торгів на фондових 

біржах 

0 0 2 0 30 

Джерело: НКЦПФР [ 1 ] 

Протягом останніх п’ять років кількість випусків 

державних облігацій України, котрі допущено до торгів на 

фондових біржах, зберігає упевнену тенденцію до зростання.  

У 2016 році величина торгів державними облігаціями 

України становила 339,49 млрд. грн., що на 19,81%  більше ніж  у  

2015 році. Найвищий обсяг торгів на фондовому ринку  

державними облігаціями України зареєстровано в грудні 2016 року 

– 62,73 млрд. грн. 

У структурі торгів за підрахунками 2016 року на ринок 

державних облігацій України припадає 15,96% загальної 

чисельності торгів на фондовому ринку, що на 2,92% більше ніж у  

2015 році. Збільшення частки обсягу торгів державними 

облігаціями України  пов’язано з тим, що обіг депозитних 

сертифікатів на біржовому ринку призупинений.  

Аналіз динаміки розвитку ринку цінних паперів України у 

2016 році характеризувався зростанням чисельності випуску 

цінних паперів, збільшившись на 48,94% відносно з показником 

2015 року, і становив 221,17 млрд. грн. 
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Пріоритетним завданням фондового ринку, звісно, є 

забезпечення умов для мобілізації  інвестицій компаніями. Аналіз 

динаміки мобілізації інвестицій в національну економіку 

підтверджує те, що у 2016 році обсяг залучених інвестицій через 

інструменти  ринку цінних паперів  нижчий ніж показник обсягу 

залучених довгострокових кредитів. [4] 

Висновки і пропозиції.  Отже,  ринок цінних паперів – це 

сильний потенціал розвитку фінансової системи України, який 

постійно змінюється і удосконалюється, всупереч незначному  

рівню капіталізації. Таким чином, сьогодні на вітчизняному ринку 

цінних паперів найвідчутнішу роль зіграють інституційні та 

іноземні інвестори. Річний звіт за 2016 рік НКЦПФР  показує що 

український ринок ЦП має тенденцію до зниження у зв’язку з 

фінансовою кризою. Необхідно звернути увагу державній владі на 

те, що переважний  розвиток первинного ринку цінних паперів 

(передусім, дивлячись на досвід США варто розвинути ринок 

облігацій перспективних компаній з інноваційним спрямуванням, 

але під жорстким наглядом країни). Актуально підвищити 

освіченість  населення про необхідність та спосіб мобілізації 

заощаджених ними коштів в національну економіку  через 

фондовий ринок. 
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 ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ                       

СУЧАСНОЇ  ЕКОНОМІКИ 

Люльчак Андрій 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-

економічний коледж 

Науковий керівник: Яшина А.В. 

 
Анотація. У статті розглянуто переваги та недоліки 

використання методів обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції: нормативного, АВС-костингу та директ-костингу. 

Запропоновано рекомендації для подальшого впровадження на вітчизняних 

підприємствах методу виробничого обліку «стандарт-костинг». 

Ключові слова: витрати, калькулюваня, АВС-костинг,  

собівартість, нормативний метод,  директ-костинг. 

Постановка проблеми. Характерною особливістю 

сучасного розвитку економіки України є глибокі економічні 

перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. 

Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського 

обліку, одним із центральних елементів якої є облік витрат 

виробництва.  

Для організації обліку витрат, який задовольнить потреби 

користувачів в умовах ринкової моделі господарювання доцільно 

дослідити відмінності методів калькулювання собівартості 

продукції.  

Виклад основного матеріалу. Існуючі методи обліку 

витрат можна розглянути застосовуючи виробничий та ринковий 

підхід. Перший підхід ґрунтується на калькулюванні і контролі за 

витратами по кожному окремому виду готової продукції. Для нього 

характерний розділ усіх витрат на прямі і непрямі. Другий підхід 

спрямований на удосконалення методики прийняття управлінських 

рішень, вміння корегувати їх в залежності від змін на ринку та 

інших зовнішніх факторів. Ці методи роблять наголос на 

відображенні залежності витрат від змін в обсязі і структурі готової 

продукції, що призводить до поділу витрат на змінні та постійні. 

Перший підхід орієнтований на виробництво, другий  на ринок. На 

основі запропонованої класифікації методів обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції, дослідимо сутність та 

особливості  нормативного методу,  АВС-костингу та директ-

костингу.   
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Нормативний метод – це основний метод виробничого 

обліку, він націлений на впровадження прогресивних норм витрат, 

дійовий контроль за рівнем витрат виробництва, що сприяє 

використанню даних обліку для виявлення резервів зниження 

собівартості продукції. Основними елементами нормативного 

методу є облік витрат за діючими нормами, облік відхилень від 

норм і облік змін норм. Для ефективного застосування цього 

методу перш за все необхідно правильно організувати процес 

нормування витрат.   

Нормативний метод розроблений як аналог методу 

стандарт-кост. Подібним для цих двох методів є попереднє 

нормування витрат, здійснення окремого обліку та контролю 

витрат на виробництво за чинними нормами й відхиленнями від 

норм за місцями їх виникнення і за центрами відповідальності, 

систематичне узагальнення відхилень від норм з метою 

використання інформації про відхилення для оперативного 

усунення негативних явищ у виробничому процесі. Однак ці два 

методи не є ідентичними і мають суттєві з погляду їх застосування 

відмінності.  

До суттєвих відмінностей належать такі: при застосуванні 

стандарт-кост не здійснюється відокремлений облік змін норм 

витрат, оскільки норми витрат встановлюються на тривалий період 

і переглядаються тільки при істотних змінах в організації 

виробництва; можливість застосування різних норм витрат за їх 

видами; ведення обліку відхилень від норм на окремому рахунку за 

кожною статтею витрат; накопичення відхилень від норм витрат 

протягом звітного періоду на відповідних рахунках та їх подальше 

списання на фінансові результати.  

Основною метою системи стандарт-кост є визначення 

неефективної роботи підприємства шляхом порівняння фактичних 

витрат з нормативними. Однак, незважаючи на суттєве покращення 

обліку з допомогою методу стандарт-кост, його впровадженню 

перешкоджає велика кількість затрат, а отже, і відхилень, що 

мають місце в організації облікового процесу. 

На думку Т.Сльозко, для широкого використання у 

вітчизняній практичній діяльності цієї методики потрібно, з одного 

боку, щоб управлінці захотіли отримувати таку інформацію, а з 
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іншого – зацікавити морально й матеріально бухгалтерський апарат 

у виконані такої роботи [1,с.8].    

Метод ABC-костинг ґрунтується на тому, що витрати 

утворюються в результаті виконання певних операцій. Процес 

розрахунку собівартості виробленої продукції (робіт, послуг) із 

застосуванням цього методу передбачає калькуляцію витрат за три 

етапи [2, c. 138].  

На першому етапі вартість непрямих витрат на 

підприємстві переноситься на ресурси пропорційно до витрат. На 

другому розробляється структура операцій, необхідних для 

створення продукції (робіт, послуг). Після цього вартість ресурсів, 

розрахована на попередньому етапі, переноситься на операції 

пропорційно до обраних ресурсів. На третьому етапі вартість 

операції «поглинається» об’єктами витрат. Результат цього – 

розрахована собівартість об’єктів витрат, наприклад продукції. 

АВС-костинг як метод калькулювання завдяки своїм 

перевагам, порівняно з традиційними методами, інтенсивно 

розвивається в теорії й широко використовується на практиці 

компаніями у всьому світі. Він являє собою технологію, що 

виходить за рамки просто обліку витрат і перетворюється в 

ефективну технологію управління витратами.  

Директ-костинг— це система калькулювання собівартості 

продукції тільки на основі прямих (змінних) виробничих витрат. 

Директ-костинг є однією з основних систем обліку 

виробничих витрат, яка не відноситься до обов’язкових, але 

широко впроваджена на провідних капіталістичних фірмах [2, 

с.489-490].  

Важливою перевагою методу директ-костинг є 

оперативність отримання даних, що характеризують невеликий 

період господарської діяльності. Поділ затрат на умовно-постійні і 

умовно-змінні привів до нового погляду на рентабельність 

підприємств. Виділивши змінні затрати, можна точно визначити 

ефективність безпосередньо виробничого процесу. 

Висновки і пропозиції. Кожен з зазначених методів має 

свої переваги та недоліки. 

Розглянуті методи калькулювання є надзвичайно 

прогресивними. Проте, проблема полягає в тому, що в умовах 

нестабільного економічного середовища більша частина інформації 
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про виробничі витрати, яка відображається в обліку вітчизняних 

підприємств, не використовується для ефективного управління 

ними. 

Таким чином, проаналізувавши всі переваги й недоліки 

методів обліку витрат стандарт-кост, ABC-костинг, директ-костинг 

та нормативного методу, можна сказати, що нормативний метод 

лише частково відповідає стандарт-костингу, що сьогодні є досить 

прогресивним, оскільки він більш адаптований до нестабільних 

умов діяльності вітчизняних підприємств. В умовах національної 

економіки, питання щодо використання одного з вище наведених 

методів не може бути визначено однозначно. Це обумовлено 

різноманітністю факторів, які впливають на процес обліку витрат 

на кожному  окремому підприємстві. Для кожного підприємства 

необхідно підбирати такий метод обліку витрат, який би складався 

з принципів як стандарт-кост так і нормативного методу у 

оптимальному співвідношенні, у результаті чого облік витрат стане 

більш ефективним. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
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Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
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Анотація. У статті розглянуто сутність аудиторської 

діяльності та чим вона регламентується, принципи аудиторських 

процедур. Визначено основні нормативні документи, що визначають 

головні засади аудиторської діяльності в Україні. 

Ключові слова: аудиторська діяльність, аудит, Аудиторська 

Палата України, стандарти, аудиторські процедури. 

Постановка проблеми. Сьогодні постає багато актуальних, 

проблемних питань на шляху функціонування та розвитку якісного 

сучасного аудиту, які мало вивчені й залишаються поза увагою 

науковців. Це негативно позначається як на результатах діяльності 

підприємств, так і на економічній ситуації країни загалом. Тільки 

комплексне й системне подолання зазначених недоліків сприятиме 

підвищенню авторитетності вітчизняного професійного аудитора 

на міжнародному рівні та забезпечить високу якість аудиторських 

послуг. 

Виклад основного матеріалу. Аудиторська діяльність — 

це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик 

підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг із 

метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і 

юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти 

підприємницької діяльності у порядку, встановленому 

законодавством. 

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і 

показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх 

суттєвих аспектах та відповідність  вимогам законів  України, 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших  правил  

(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із  

вимогами користувачів.  

Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне 

відображення може вплинути  на економічні рішення користувачів, 

прийняті на основі фінансових звітів. 
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Аудит здійснюється незалежними особами  (аудиторами), 

аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами 

господарювання на його проведення. Аудит може проводитися з 

ініціативи суб'єктів господарювання, а також у випадках, 

передбачених законом (обов'язковий аудит). 

Основними нормативними документами, що визначають 

головні засади аудиторської діяльності, є Закон України «Про 

аудиторську діяльність», Національні стандарти аудиту та Кодекс 

професійної етики аудиторів України. 

В Україні регулювання аудиторської діяльності 

здійснюється у відповідності з англо-американським підходом. 

Так, з ініціативи Спілки аудиторів України (САУ) Верховною 

Радою України був підготовлений і прийнятий 22.04.93 р. Закон 

«Про аудиторську діяльність». Після його прийняття була створена 

Аудиторська палата України (АПУ) як незалежний самостійний 

орган на засадах самоврядування. 

Основним завданням цього Закону є створення в Україні 

незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів 

власника. 

Аудиторська палата України є самостійним, незалежним 

(неурядовим) органом, метою якого є сприяння розвитку, 

вдосконаленню та організації аудиторської справи в Україні. АПУ 

створено Спостережну раду, що здійснює контроль за діяльністю 

секретаріату АПУ та виконує представницькі та організаційні 

функції.  

АПУ є юридичною особою, яка функціонує за принципом 

самоуправління, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, 

рахунки в банку. Ведення поточних справ в АПУ здійснює 

секретаріат АПУ. Метою АПУ є створення незалежного фінансово-

господарського контролю у формі аудиту, який дає об’єктивну 

оцінку фінансового стану підприємств, банків, а також надає їм 

супутні аудиту послуги.  

Головними завданнями АПУ є сприяння розвитку аудиту в 

Україні, вирішення на єдиній методологічній основі принципових 

питань аудиторської діяльності в Україні, надання практичної 

допомоги у забезпеченні професійної захищеності аудиторів 

Аудиторська палата України: 
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- здійснює сертифікацію суб’єктів, що мають намір 

займатися аудиторською діяльністю; 

- розробляє і затверджує норми та нормативи аудиту, 

програми підготовки аудиту; 

- веде реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, створює 

на території України регіональні відділення АПУ, визначає їх 

повноваження і контролює їх діяльність, встановлює розмір оплати 

за проведення сертифікації; 

- розглядає скарги щодо діяльності окремих аудиторів і 

аудиторських фірм на предмет їх компетенції; 

- застосовує до аудиторів покарання за неналежне 

виконання своїх професійних обов’язків, розробляє пропозиції з 

питань розвитку аудиту в Україні і вносить їх на розгляд 

відповідних інстанцій, бере участь у роботі міжнародних 

організацій з питань аудиту, визначає порядок оформлення 

офіційних документів з питань надання аудиторських послуг. 

Принципи аудиторських процедур визначаються на основі 

стандартів аудиту. Це директивні документи, які за значенням 

прирівнюються до законів у частині аудиторської діяльності. 

Стандарти використовують незалежно від умов, за яких 

проводиться аудит, вони включають у себе також пояснення, 

інструкції та інші норми аудиту, які є керівництвом до проведення 

аудиторських процедур, їх застосовують до окремих об’єктів 

перевірки та підготовки аудиторських висновків. У разі відхилення 

від вимог стандартів аудиту аудитор повинен дати пояснення про 

причини таких відхилень. 

Важлива роль належить і внутрішньофірмовим стандартам 

аудиту, що розробляються та затверджуються конкретною 

аудиторською фірмою і потребують дотримання працівниками 

аудиторської фірми. Внутрішньофірмові стандарти аудиту — це 

сукупність способів, принципів, методів та прийомів, що 

розробляються та використовуються аудиторською фірмою для 

надання аудиторських послуг, та порядок документального 

оформлення результатів перевірки. 

Такі стандарти є індивідуальними для кожної аудиторської 

фірми і розробляються з метою вдосконалення організації праці 

аудиторів, контролю за виконанням проведених процедур, 
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підвищення якості надання аудиторських послуг та репутації 

діяльності аудиторської фірми. 

Висновок. Аудит в Україні стає однією із важливих 

галузей науки і практики. Він значно розширює та якісно поліпшує 

традиційну систему контролю. Із розвитком ринкової 

інфраструктури зростає потреба в об’єктивній кількісній і якісній 

оцінці господарських явищ та фактів, її відповідності встановленим 

критеріям і міжнародним стандартам.  
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реабілітаційного соціально-економічного коледжу Марунчак О.В. 
 

Анотація. У статті розглянуто основні проблеми контролю 

обліку основних засобів, запропоновано вирішення розглянутих проблем, 

визначено завдання для удосконалення контролю основних засобів.  
Ключові слова: контроль, основні засоби, облік, оцінка, 

нарахування. 

Постановка проблеми.  Основні засоби є 

найчисленнішими у загальній вартості активів підприємства, то, 

відповідно, і їх контроль має охоплювати найдовший проміжок 

часу та різноманітність методів. Від ефективності їх використання 
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значною мірою залежить кінцевий результат діяльності 

підприємства.  

Основні засоби є матеріальною основою підприємницької 

діяльності, вони визначають виробничий потенціал будь-якого 

підприємства. Тому перевірка їх збереження та ефективності 

використання є важливими ланками контролю діяльності суб’єкта 

господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Метою контролю основних 

засобів виступає якість технічного забезпечення досягнення 

організацією своїх цілей. Ключові завдання внутрішнього 

контролю основних засобів корелюються із завданнями 

зовнішнього аудиту. Оскільки незалежний щорічний аудит 

обов’язковий не для всіх великих і середніх підприємств, то з 

метою організації ефективної системи внутрішнього контролю 

доречним буде запровадження внутрішнього аудиту [4].  

Дослідження питань щодо удосконалення  контролю 

основних засобів ведуться постійно як вітчизняними, так і 

зарубіжними вченими. Зокрема, ці питання висвітлені у працях 

С.Ф. Голова, В.В. Сопка, Ф.Ф. Бутинця, А.В. Максименка, 

О.Бондара, І. Павлюка, Р.Л Хом’яка та ін. Однак низка питань 

таких як: визначення справедливої і переоціненої вартості, методи 

нарахування амортизації, удосконалення обліку ремонту основних 

засобів, наближення вітчизняного обліку до міжнародних 

стандартів, залишаються актуальними і потребують подальших 

досліджень.  

Згідно з п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», активи це ресурси, контрольовані підприємством у 

результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, 

призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Так, 

підприємство може контролювати актив лише в разі володіння 

правами на отримання майбутніх економічних вигід від його 

використання та здатності обмежувати доступ інших суб’єктів 

господарювання до таких економічних благ. Як правило, контроль 

супроводжується наявністю права власності [3].  

Контроль основних засобів розпочинається з перевірки 

вірності відображення об'єктів в бухгалтерському обліку та 

визначенні реальності й правдивості звітних даних. З цією метою 

порівнюють дані про основні засоби з балансу та інших форм 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/22380
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звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку. Далі 

перевірці підлягатимуть первинні документи з метою встановлення 

законності та обґрунтованості фінансових операцій та правильності 

їх оформлення. Таким чином можна визначити осіб, які допустили 

можливі виявлені порушення чи зловживання.  

Критеріями ефективності використання основних засобів є: 

рентабельність (відношення суми прибутку до середньої вартості 

основних засобів) та фондовіддача (відношення обсягу зробленої 

або реалізованої продукції до середньої вартості основних засобів). 

Звідси ефективність використання основних засобів є важливим 

фактором оптимізації собівартості продукції, що впливає на 

фінансовий результат діяльності підприємства.   [1].    

 Саме тому, контроль за ефективним 

використанням основних засобів можна розглядати як заходи щодо 

скорочення потреби в обсязі їхнього фінансування і підвищення 

темпів економічного розвитку підприємства за рахунок 

раціонального використання власних фінансових ресурсів. 

Для усунення існуючих недоліків в перевірці основних 

засобів і підвищення ефективності їх контролю в подальшому на 

підприємстві можна провести внутрішню перевірку основних 

засобів. Контролер відрізняється від ревізора суттю підходу до 

перевірки. Його дії консультаційні, він знає не лише 

бухгалтерський облік і звітність, а й економічні закони, юридичні 

права. Контролер не так намагається знайти цифрові і сумарні 

помилки, як дає огляд методу ведення бухгалтерського обліку 

підтвердження чи спростування результатів діяльності 

підприємства.[5] 

Наявність даних проблем обумовлюють створення 

ефективної системи внутрішнього контролю необоротних активів, 

яка включає:  

-аналіз основних засобів підприємства за минулий період;  

-аналіз структури та стану необоротних активів;  

-контроль за формуванням амортизаційної політики 

підприємства;  

-перевірка достовірності даних та методів нарахування 

амортизації;  

-контроль за своєчасним оновленням основних 

засобів підприємства;  
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-контроль завикористанням основних засобів підприємства; 

внутрішній контроль використання основних засобів [2].     

Основні  засоби  суттєво  впливають  на  діяльність  підпри-

ємства  в цілому, тому контроль за станом їх збереження, наявності 

та ефективності використання повинен бути ретельним,  повним, 

достовірним, обґрунтованим та відповідати чинному 

законодавству. Ефективна політика внутрішнього контролю та ряд 

заходів, спрямованих на покращення процесу контролю дасть 

змогу удосконалити організацію та методику контролю основних 

засобів, підвищити їх інформативність і прогнозувати ефективність 

їх використання на підприємстві. 

Висновки і пропозиції. Контроль основних засобів 

потребує удосконалення в методико-організаційних аспектах, а 

також узгодженості законодавчо-нормативних документів.  
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Анотація: Розглянуті вимоги щодо кваліфікації сучасного 

бухгалтера, його функції та роль у сучасній економіці. Проаналізовано 

існуючі підходи до визначення вимог до професійного бухгалтера та 

формалізовано внесок фахівців з бухгалтерського обліку у розвиток 

підприємства, держави та суспільства. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, бухгалтер, професіоналізм. 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік в системі 

управління займає особливе місце. Без об’єктивного відображення 

результатів обліку реалізація інших управлінських функцій 

сучасного підприємства практично неможлива. Саме тому для 

правильного ведення всіх процесів і операцій на підприємстві 

необхідно встановлювати вимоги до кваліфікації сучасних 

бухгалтерів. 

Виклад основного матеріалу. Професія бухгалтера є 

однією з найдавніших. Вона нараховує вже декілька століть – 

основи бухгалтерського обліку з'явилися ще у п'ятнадцятому 

столітті. На початку двадцятого століття для якісного виконання 

бухгалтерської роботи цілком вистачало акуратності та уважності, 

а всі дії проводилися за встановленими інструкціями. З того часу 

вимоги до професії значно змінилися, і на сьогоднішній день вони 

набувають вагомих змін. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка 

інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою 

та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь 

багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької 

«бухгалтерської» спеціалізації. 

Традиційно вважається, що функцією бухгалтера є тільки 

ведення обліку і рахунків. Так було лише на початковому етапі 

розвитку цього виду діяльності. Але в наш час, коли інформаційне 

забезпечення стало найважливішим фактором успішної 

господарської діяльності, функції бухгалтера зазнали суттєвих 

змін.  

Сучасний бухгалтер повинен забезпечувати ефективну 

роботу облікової служби, контроль за правильністю ведення 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 164 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

бухгалтерського обліку на підприємстві, організовувати облік 

відповідно до потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є однією 

з невід'ємних елементів будь-якої економіки. Бухгалтери 

відіграють життєво важливу роль в наданні достовірної інформації, 

яка необхідна для прийняття управлінських рішень.  

В умовах ринку професіоналізм в роботі є головним 

критерієм, що визначає корисність кожного працівника, його 

цінність для підприємства. Тому на перший план ставиться саме 

питання якісної професійної підготовки. В більшості країн світу 

знання бухгалтерського обліку є необхідною частиною кваліфікації 

кожного економіста. Тому, в сучасних умовах є актуальним 

питання розробки теоретичних аспектів підготовки спеціалістів з 

бухгалтерського обліку, які б сприяли задоволенню потреб 

соціально орієнтованого суспільства.  

Рівень спеціальних знань та навичок перевіряється шляхом 

складання кваліфікаційного іспиту, який проходить в три етапи. 

Програма і порядок складання іспиту визначається Комітетом з 

питань професійної освіти і затверджується Радою Федерації 

професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ). 

Претенденти мають право одержати сертифікат після успішної 

здачі всіх трьох етапів кваліфікаційного іспиту та представлення 

доказів стажу роботи за спеціальністю, який відповідає вимогам 

Комітету з питань професійної освіти ФПБАУ. Протягом п'яти 

років претендент повинен скласти всі три етапи іспиту. Якщо він 

не виконав цієї умови, то він має право здати їх повторно. Щоб 

одержати сертифікат ФПБАУ, необхідно обов'язково мати 

загальноосвітню підготовку. 

Крім того, бухгалтер сьогодні повинен бути не тільки 

економістом, але і юристом. Адже вся його діяльність 

регламентується певними нормативними документами. Тому, це 

одночасно підвищує відповідальність бухгалтера за виконані ним 

облікові процедури. 

На сьогоднішній день, щоб отримати гідну роботу, 

спеціалісту з бухгалтерського обліку недостатньо мати відповідну 

вищу освіту та досвід роботи. Сучасний бухгалтер має постійно 

змінювати, розширювати і удосконалювати нові види спеціалізацій 

бухгалтерської професії, підвищувати свій професійний рівень, 
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відповідати іміджу ділової людини, дотримуватися етичного та 

морального принципів, за вимогами часу підвищувати професійну 

кваліфікацію за сучасними стандартами Міжнародної федерації 

бухгалтерів. 

Окрім набуття технічних бухгалтерських знань 

професійним бухгалтерам потрібні якості, які можуть дати їм 

можливість при необхідності виступати в ролі фінансових 

аналітиків, менеджерів, фахівців, які можуть вести переговори та 

відстоювати певну позицію, вони повинні бути високоосвіченими, 

компетентними людьми, з кваліфікацією, яка відповідає вимогам 

професії, суспільства, часу. 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, досить високі. У сучасного 

бухгалтера повинен бути «сильний розум, послідовні практичні 

цілі».   

Висновки. Одним з невід'ємних елементів економіки є 

розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. 

Бухгалтер сьогодення повинен володіти не тільки новими 

методами роботи, але й новими уявленнями про ту систему 

управління, в рамках якої вони повинні застосовуватись. 

Бухгалтери, природно, бувають різні: погані та хороші, у зв'язку з 

чим в 1927 р. висловився знаменитий американський аудитор Р. 

Монтгомері: «хороший облік - наслідок роботи хороших 

бухгалтерів». 
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Анотація. У статті проаналізовано якісні та кількісні 

показники, що характеризують ринок аудиторських послуг Хмельницької 

області. 

Ключові слова. Аудиторська діяльність, суб'єкти аудиторської 

діяльності, фактичний обсяг наданих аудиторських послуг, середній дохід 

одного суб'єкта аудиторської діяльності. 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямків 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

є підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів шляхом 

оптимізації і диверсифікації структури економіки, забезпечення 

ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням 

власного ресурсного потенціалу [1].  

Хмельниччина – один із найбільш перспективних для 

економічного розвитку регіон України у зв'язку з визначальними 

особливостями: географічне розташування у помірному кліматі, що 

мінімізує ризики для сільського господарства; забезпеченість 

енергетичними ресурсами, з перспективою для подальшого 

розвитку: діє Хмельницька АЕС (номінальна потужність двох 

діючих енергоблоків – 2000 Мвт); передбачається спорудження й 

введення в експлуатацію третього та четвертого енергоблоків; 

значний виробничий потенціал: виробничу діяльність у 

промисловості здійснюють 1744 підприємства; у 

агропромисловому комплексі понад 1500 сільськогосподарських 

підприємств; діє понад 9 тисяч малих та середніх підприємств; 

багатопрофільне сільське господарство та конкурентоспроможна 

харчова і переробна промисловість; значні природні ресурси та 

корисні копалини; сприятливий інвестиційний клімат; значний 

науковий та освітній потенціал; розвинена туристично-рекреаційна 

та курортна інфраструктура, яка має величезний потенціал для 

розбудови та розвитку; багатонаціональний склад населення: у 

регіоні проживають представники 90 національностей і 

народностей [2]. Інвестиційна привабливість суб'єктів 
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господарювання Хмельницької області зумовлює зростання попиту 

на аудиторські послуги. Саме тому стан і тенденції ринку 

аудиторських послуг на регіональному рівні набуває важливого 

значення і потребує детального і постійного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Аудит - перевірка даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта 

господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора 

про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність 

вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів 

господарювання) згідно із вимогами користувачів. Суттєвою є 

інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може 

вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі 

фінансових звітів [3].  

Станом на 31.12.2016 року в Реєстрі аудиторських фірм та 

аудиторів за даними Аудиторської палати України в Хмельницькій 

області налічувалося 13 аудиторських фірм та жодного аудитора-

підприємця, що має право здійснювати аудиторську діяльність [4]. 

Слід зауважити, що за період 2012–2016 роки 

спостерігається стійка тенденція до скорочення кількості суб’єктів 

аудиторської діяльності Хмельницької області, див. рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка суб'єктів аудиторської діяльності                   

Хмельницької області за період 2012 - 2016 р.р.*  
       *складено автором за даними  АПУ [5] 

 

Але варто відмітити, що за період, який аналізується, 

спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості замовлень 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8)_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8)_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
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суб'єктів аудиторської діяльності Хмельницької області, див. рис. 

2; фактичного обсягу наданих послуг, див. рис. 3; середнього 

доходу одного суб'єкта аудиторської діяльності, див. рис. 4. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка кількості замовлень суб'єктів аудиторських 

послуг Хмельницької області за період 2012 - 2016 р.р. *  
       *складено автором за даними  АПУ [5] 

 

Рис. 3. Динаміка фактичного обсягу наданих послуг Хмельницької 

області за період 2012 - 2016 р.р. *  
        *складено автором за даними  АПУ [5] 

 

Зокрема, у 2016 році в порівняні з 2012 роком  на 35% 

зменшилась кількість учасників ринку аудиторських послуг 

Хмельниччини, в той же час на 8,4% збільшилася кількість 

замовлень суб'єктів аудиторських послуг, і відповідно фактичний 

обсяг наданих послуг на 52,3%, середній дохід одного суб'єкта 

аудиторської діяльності на 71,8%.  
 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 169 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

 

Рис.4. Динаміка середнього доходу суб'єкта аудиторської 

діяльності Хмельницької області за період 2012 - 2016 р.р. *  
     *складено автором за даними  АПУ [5] 

 
Висновки і пропозиції. Аналіз результатів аудиторської 

діяльності та стану ринку аудиторських послуг свідчить про те, що 

аудиторський ринок якісно змінюється внаслідок посилення вимог 

до аудиторської професії з боку регуляторів, змін в законодавстві. 

Одночасно із зменшенням кількості суб’єктів аудиторської 

діяльності в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів 

спостерігається тенденція до збільшення обсягу наданих послуг. 

Отже, з покращенням інвестиційного клімату Хмельницької 

області зростає попит на аудиторські послуги та розширюється 

регіональний ринок. 
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Анотація. У статті розглянуто проблеми та перспективи 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

агропромислового виробництва 

Ключові слова: зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна 

діяльність, експорт, імпортна. 

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність є 

одним із важливих чинників стабільного розвитку національного 

господарства держави, ефективний розвиток якої не можливий  без 

раціонального співвідношення структури експорту та імпорту, 

залучення іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, 

забезпечення підвищення конкурентоспроможності українських 

товарів на світових ринках. 

Запровадження ефективної зовнішньоекономічної 

діяльності в агропромисловому комплексі дозволить вирішити 

проблему завантаження виробничих потужностей переробних 

підприємств за рахунок забезпечення якісною сировиною, 

створення економічно вигідних умов в аграрному секторі для 

вирощування сільгосппродукції, забезпечення гарантованої 

зайнятості  сільськогосподарських виробників, а й створення умов 

для виходу вітчизняних виробників на світові ринки, що особливо 

актуально в умовах світової продовольчої кризи. 

Виклад основного матеріалу.  Дослідивши експорт, 

імпорт та зовнішньоторговельного балансу з товарів 

агропромислового комплексу за 2011-2015 роки ми дійшли до 

висновку, що експорт в 2015 році у порівнянні з базисним 2011 

роком, протягом п’яти років мав тенденцію до скорочення й 

зменшився  на      29467,0 млн дол. США, або на 56,4 %. Динаміка 

імпорту також показує тенденцію зменшення протягом 2011– 2015 

http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu
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років. У 2015 році відбулося, у порівнянні до 2011 року, зменшення 

імпорту товарів агропромислового комплексу на 43524,1 млн дол. 

США, або на 46,3%. Варто відмітити, що на основі проведених 

досліджень можна помітити позитивну тенденцію, щодо зростання 

сальдо  зовнішньої торгівлі у 4,5 рази [1]. 

Обсяги експорту обмежуються занадто вузькою 

номенклатурою товарів: зернові культури, жири та олії, молочні 

продукти, м'ясо, насіння олійних культур. Питома вага цієї групи 

товарів у загальних обсягах експорту становить понад 65%. У той 

же час в АПК товарних видів продукції виробляється в 5 разів 

більше тих найменувань, які визначають формування експортного 

потенціалу [2].  

Оптимізація структури зовнішньої торгівлі в даний час — 

це головна умова для входження України в систему міжнародних 

господарських зв'язків і використання переваг міжнародної 

торгівлі. Зволікання з визначенням ефективної структури не на 

користь розвитку зовнішньоекономічної діяльності.  

Напрями формування оптимальної структури експортного 

потенціалу спрямовано на розширення номенклатури товарів щодо 

їх експорту. Однак, в першу чергу, необхідно якомога швидше 

нарощувати виробництво і експорт тих товарних позицій, які 

мають найбільшу конкурентоспроможність на світових ринках і 

можуть в достатній кількості виробляться в Україні.  

Більш ніж 50% експортних та імпортних поставок 

продукції АПК припадає лише на 5% країн світу, з якими Україна 

співпрацює в цій галузі. Це ставить державу в певну залежність від 

цих країн, а також впливає на продовольчу безпеку країни [3].  

Перспективи подальшого розвитку та вдосконалення ЗЕД 

України пов'язані з проникненням українських товарів та послуг на 

зовнішній ринок, орієнтація України на експорт з одночасним 

обмеженням імпорту в країну, створення привабливого 

інвестиційного іміджу, здійснення контролю надходжень валютних 

цінностей в Україну, зміцнення партнерських стосунків з країнами 

ЄС. Тому, подальший розвиток економіки України повинен бути 

спрямований на підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності по наступним напрямкам: 

1. Переорієнтація зовнішньоекономічної діяльності на 

експортні галузі національної економіки. Підвищення 
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конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника і, в першу 

чергу, це стосується технічно складних товарів. Співробітництво з 

технічно розвинутими країнами, впровадження науково-технічного 

прогресу в виробництво. Велике значення має фінансування в 

інтелектуальну власність та інноваційну діяльність. 

2. Державна підтримка українських виробників, може бути 

досягнута за рахунок скасування податку ПДВ для малих та 

середніх підприємств та впровадження, так званих, «податкових 

канікул» терміном 3-5 років. Надання податкових канікул та 

пільгового кредитування українським виробникам.  

3. Створення економічно привабливого середовища для 

вкладання інвестицій в економіку держави та в різні підприємства, 

широке залучення іноземного капіталу.  

4. Поступова стабілізація валютного курсу гривні до інших 

валют світу.  

5. Забезпечення функціонування механізмів кредитування і 

страхування експорту за участю держави, а також надання 

державних гарантійних зобов'язань щодо експортних кредитів.  

Проте потрібно зазначити, що намагаючись стати 

рівноправним партнером країн Європи та світу, Україна поступово 

починає змінювати свій імідж експортера сировини на імідж 

конкурентоздатного виробника та експортера готової продукції. 

Висновки і пропозиції. Удосконалення механізмів 

стимулювання розвитку агропромислового комплексу 

забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованості і стабільності 

товарних ринків шляхом підвищення конкурентоспроможності 

малих і середніх сільськогосподарських виробників, збільшення 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції з високою 

доданою вартістю та диверсифікації бізнес-можливостей в 

агропромисловому секторі, наближення секторального 

законодавства до регуляторних стандартів ЄС. Особливої уваги 

слід приділяти якості і безпечності харчових продуктів

 приведення національного законодавства у сфері 

ветеринарної та фітосанітарної безпеки, підвищення безпечності та 

якості харчових продуктів у результаті впровадження європейських 

стандартів та підвищення інституціональної спроможності 

відповідних органів виконавчої влади. 
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України 
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Анотація. У статті розглянуто проблеми врегулювання 

податкового обліку, проведено аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Ключові слова: податкове  регулювання,  податкова  політика,  

податкова  система,  податкова трансформація,  податки,  податковий  

механізм,  оподаткування,  підприємницька  діяльність,  податковий  

кодекс, інструменти податкового регулювання.  

Постановка проблеми. Однією з найсуттєвіших і водночас 

складних проблем у ринкових  умовах  господарювання  є  

вдосконалення взаємовідносин між  платниками податку та 

державою. Це зумовлено тим, що зовсім іншими стали мета 

підприємництва, засоби її досягнення, економічна основа 

суспільства. Податки в умовах ринку повинні використовуватися 

не тільки як джерело одержання доходів бюджету, а й як важливий 

інструмент фінансового регулювання економіки. Зростає значення  

ефективних управлінських рішень у сфері оподаткування, 

підвищується відповідальність за їх соціально-економічні наслідки.  

Для забезпечення розвитку економіки України, 

пожвавлення підприємницької діяльності необхідно створити 

податкову систему, яка поряд із забезпеченням державних  доходів 

буде спроможною ефективно здійснювати  регулюючу функцію. 

Запровадження спеціальних інструментів податкового 

регулювання, покликаних  стимулювати підприємницьку 

діяльність, доцільне лише у контексті  загального  реформування  
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податкової системи  країни. Тому удосконалення  податкового 

обліку в Україні з метою забезпечення стимулюючого впливу 

оподаткування на підприємницьку діяльність набуло особливої 

актуальності і значимості.  

Виклад основного матеріалу. Загалом під податковим 

регулюванням розуміють цілеспрямований  вплив держави  на 

учасників  економічних  відносин  шляхом  використання засобів 

та інструментів податкової політики. Саме за допомогою 

податкової  політики держава  не  тільки  формує  джерела 

фінансування  суспільно  необхідних витрат, реалізуючи фіскальну 

функцію податків, але й забезпечує створення необхідних 

передумов для структурної перебудови національної економіки та 

її зростання. В основі використання оподаткування як одного з 

найважливіших важелів економічної політики держави лежить 

властива податкам і системі оподаткування  в цілому регулювальна 

функція.  

У сфері оподаткування перетинаються інтереси держави й 

регіонів з інтересами платників:  суб’єктів  господарювання  та  

громадян.  У спрощеному  вигляді  механізм  впливу податкового 

регулювання на баланс інтересів держави й платників може бути 

представлений у такому вигляді. З огляду на пріоритетність 

фіскальної функції податків, держава зацікавлена у збільшенні  

загальної суми податків і зборів, що надходить у бюджети  всіх  

рівнів  і  державні цільові  фонди.  Однак  надмірне підвищення  

податкового  навантаження  (пріоритет  інтересів держави) 

позбавляє платників стимулу до розвитку й розширення  масштабів  

діяльності, що веде до таких негативних  наслідків,  як пригнічення  

підприємницької  ініціативи  й  стагнація, ухилення від 

оподаткування та тіньової економіки.  

Інтереси платників  податків навпаки  полягають у 

мінімізації  витрат, у т. ч. і витрат на сплату податків, тому 

лібералізація оподаткування об’єктивно сприяє зміцненню 

фінансового стану платників податків, нарощуванню обсягів 

продажів  (тобто  сприяє насиченню  ринку і створенню 

конкурентного середовища) та збільшенню  виплат,  пов’язаних з 

оплатою праці. Останнє, у свою чергу, не тільки забезпечує 

підвищення рівня добробуту працюючих осіб, але й стимулює 
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збільшення попиту в масштабах країни, що є найважливішим  

чинником стабільного економічного розвитку.  

Таким чином, завданням державної податкової політики є 

встановлення такого оптимального рівня й умов оподаткування, які 

забезпечують  баланс інтересів держави  і платників. Проблема 

полягає в тому, що інтереси ці динамічні й залежать від безлічі 

факторів, тому оптимальні  для певних  умов і  в конкретний  

момент  часу параметри податкової системи перестають 

забезпечувати баланс інтересів зі зміною пріоритетів розвитку 

суспільства та цілей економічної й соціальної політики держави.  

Податки мають визначальний та двоїстий вплив на 

розвиток виробництва. З одного боку, вилучення у формі податків 

певної частини доходів платників призводить до зменшення їх 

інвестиційних можливостей, що негативно відображається на 

розвитку виробництва. З іншого боку, податки можуть певним 

чином стимулювати розвиток виробництва. Безпосередній вплив 

оподаткування на результати  розширеного відтворення 

проявляється у формуванні системи фінансових стимулів для 

подальшого розвитку підприємництва за послаблення податкового 

тиску. Введення  оптимальних  податкових ставок і обґрунтованих 

податкових пільг  породжує дієві стимули для економічного 

зростання, збільшуються обсяги підприємницької діяльності, а 

відтак, зростає база оподаткування й первинні доходи платників 

податків.  

Проводячи  певну  податкову політику, держава змінює 

структуру сукупного попиту в країні (вилучення за допомогою 

податків частини індивідуальних  доходів призводить до 

зменшення споживчих витрат та індивідуальних інвестиційних 

витрат) і збільшує державний попит на продукцію окремих галузей 

і компаній, отже, створюючи для них ринки збуту, стимулює їхній 

розвиток. Крім того, держава сама організує виробництво 

суспільних товарів і послуг, фінансуючи це виробництво за 

рахунок податкових надходжень. Певні елементи оподаткування 

(податкові пільги, ставки)  можуть використовуватися  як важелі 

прискорення розвитку виробництва в суспільно необхідних 

напрямах. Разом з тим, незважаючи на високу ефективність, 

вважати податкове регулювання єдиним та вирішальним важелем 

впливу на економічні процеси було б неправильним, оскільки лише 
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зміною умов оподаткування без інших  важелів державної 

економічної політики неможливо вирішити всі проблеми у сфері 

економіки. Тому податкове регулювання слід розглядати як один з 

ефективних і необхідних механізмів державного регулювання 

економіки, який має застосовуватися у поєднанні з іншими  

непрямими та  прямими методами. Податкове регулювання 

належить до економічних методів, оскільки за своєю сутністю воно 

реалізується саме через економічні інтереси суб’єктів податкового 

процесу.  

За формою впливу податкове регулювання відносять до 

непрямих методів, що базується не на прямому примусі суб’єктів 

господарювання, а на використанні їхніх економічних інтересів. 

Справа  в тому, що, застосовуючи засоби податкової політики, 

держава створює умови, за яких платникові стає вигідним 

здійснювати дії, що відповідають державним інтересам, і 

невигідним робити те, що інтересам суспільства не відповідає 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

При формуванні податкової політики ключовим повинно 

стати визначення співвідношень в  оподаткуванні між  прямими і  

РІВНІ ПОДАТКОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Загальнодержавний 

рівень 
Місцевий  
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податки 

 загальнодержавні 

збори 

 місцеві податки й 
збори 

 надання місцевими 
органами 

самоврядування пільг за 

загальнодержавними 

податками і  зборами 

Рис. 1. Рівні податкового регулювання в Україні. 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 177 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

непрямими  податками; сферами  виробництва і споживання; 

окремими чинниками виробництва; доходами  фізичних і 

юридичних  осіб; доходом  індивідуальним  і сімейним,  

необхідністю  і  доцільністю  диференціації  податкових ставок, 

використання податкових пільг тощо, які формують основу 

конструкції оподаткування. Податкові  пільги є одним з найбільш  

широко  розповсюджених  механізмів  сучасного податкового 

регулювання. 

Характерними рисами податкових пільг як інструментів 

податкового регулювання є: 

- обмежена сфера застосування. Податкова  пільга  – це 

один з елементів податку як економічної категорії. Кожна з 

податкових пільг жорстко “прив’язана” до відповідного податку і 

сфера її застосування обмежується винятково тим податком або 

збором, у механізм якого вона вбудована. Крім того, сфера  

застосування  пільги  обмежується  спеціальними  умовами,  які 

визначають її потенційних користувачів;  

- стимулююча спрямованість. На відміну від  інших 

локальних  механізмів  податкового регулювання, податкові пільги  

спрямовані  винятково  на  стимулювання  платників  шляхом 

зменшення їх податкових зобов’язань або створення інших, більш 

привілейованих порівняно з іншими платниками, умов 

оподаткування; 

- екстериторіальність. Застосування пільг, на відміну від 

вільних економічних зон, не має спеціальних обмежень за 

територіальною ознакою. Вони  використовуються  на тій 

території, на якій справляється відповідний податок (на  території 

всієї держави  – для загальнодержавних податків і зборів або в 

межах адміністративно-територіальної одиниці – для місцевих 

податків і зборів);  

- мобільність. Податкові  пільги  дають  можливість  

достатньо  оперативно  коригувати умови оподаткування з метою 

забезпечення ефективної реалізації регулюючої функції податків, 

тобто вони можуть розглядатися як регулювальний податковий 

механізм тактичного характеру. Термін “податкова пільга” можна 

визначити як встановлений законодавством виняток із загальних  

правил  оподаткування,  що  надає  платнику  можливість 

зменшити  суму  податку (збору),  яка підлягає сплаті, або звільняє 
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його від виконання окремих  обов’язків та правил, пов’язаних з 

оподаткуванням. Результатом  застосування  пільг може бути повне 

або часткове  зменшення  суми податкових зобов’язань платника,  а 

також поліпшення фінансових показників його діяльності без зміни 

суми податку (збору), що підлягає сплаті до бюджету.  

Різноманіття цілей державної податкової політики і шляхів 

їх досягнення є передумовою різноманіття податкових пільг, що 

мають різний характер і різні форми прояву.  

Висновки і пропозиції.  Дослідження сучасного стану 

податкової системи свідчить, що на сьогодні залишаються 

невирішеними  питання переорієнтації чинної податкової  системи 

на стимулювання процесів соціально-економічного розвитку 

країни, а недоліки податкової системи призвели до проблем 

системного характеру. Отже, податкову систему України слід 

реформувати таким чином, щоб вона  стала  дієвим  інструментом  

підвищення  конкурентоспроможності  держави  та сприяла 

розвитку економіки України.  

Основним завданням реформування податкової системи 

України є  зниження  податкового  навантаження на економіку.  

При цьому  різке  зниження  податкових ставок і загального  рівня  

оподаткування (податкового коефіцієнту) може не призвести до 

очікуваного зростання  інвестицій і темпів економічного зростання.  

Звичайно,  зниження податкових ставок сприятиме зростанню 

інвестиційних можливостей українських підприємств. Крім того, 

якщо зниження податкових  ставок супроводжуватиметься  

зростанням бюджетного дефіциту та інфляції, це негативно  

позначиться на інвестиційній  активності  суб’єктів 

господарювання. 

Більш перспективною є стратегія поетапного зниження  

податкового навантаження за рахунок скасування неефективних 

(затратних) податків і зборів, підвищення фіскальної ефективності 

податків на основі розширення бази оподаткування, надання пільг 

суб’єктам підприємництва, які розробляють і впроваджують 

інновації та випускають інноваційну продукцію, покращення 

адміністрування, зменшення масштабів ухилення від сплати 

податків, формування доходів бюджетів усіх рівнів на основі 

проведення збалансованої бюджетної політики на 

середньострокову перспективу та спрямування  податкових 
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надходжень  у сфери, від яких залежить довгострокове економічне 

зростання.  

Таким  чином,  система “стратегія довгострокового  

соціально-економічного  розвитку  – податкова політика – 

податкова система – Податковий  кодекс України” є  особливим 

поєднанням,  у  складі якої  кожна  підсистема  відіграє  активну 

роль у  взаємозв’язку з  іншою. Місія податкового регулювання – у 

забезпеченні цілісності й збалансованості системи як у часі, так і 

прагматично-функціональному просторі. Тому першочергові 

зусилля  слід  докласти до розбудови інституту податкової  

політики  як  фундаменту для  модернізації  формату окремих 

податків і режимів оподаткування, а також взаємостосунків і 

взаємин з іншими державними та приватними інституціями.  

 
Список використаних джерел: 

1. Проект Податкового кодексу України / Міністерство фінансів України 

// www.minfin.gov.ua.  

2. Данілов О. Д. Податкова система та шляхи її реформування: [навч. 

посіб.] / О. Д. Данілов, Н. П. Фліссак. – К.: Парламентське вид-во, 2008.  

3. Податковий менеджмент: [підруч.] / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. 

Кізима, В.В. Карпова. – К.: Знання, 2010.  

4. Литвиненко Я.В. Податкова політика: [навч. посіб.] / Я.В. Литвиненко. 

– К.: МАУП, 2012.  

5. Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: [навч. 

посіб.] / Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. – Київ: Кондор, – 

2012.  

6. Мельник В.М Податок на додану вартість у податковій системі України  

/ В.М. Мельник, О.В. Солдатенков // Фінанси України. – 2010.- №9.  

7. Олійник О.В. Податкова система: [навч. посіб.] / О.В. Олійник, І.В. 

Філон. – К.: Центр навчальної літератури, 2012.  

8. Рева Т.М. Податковий менеджмент: [навч. посіб.] / Т.М. Рева. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2003.  

9. Романюк М.В. Податкова система та інвестиційна привабливість 

економіки України / М.В. Романюк // Фінанси України, – 2015. – №1.  

10. Система оподаткування та податкова політика: навчальний посібник / 

В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2014. 

 
 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 180 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          
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Анотація. У статті розглянуто основні аспекти державної 

підтримки сільського господарства в умовах реформування системи 

податкових пільг співпраці України з МВФ та процесами євроінтеграції. 

Запропоновано рекомендації для подальшого  розвитку державної 

підтримки на основі поширених моделей зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: аграрний сектор, бюджетна підтримка, 

бюджетні програми, ефективність державної підтримки, стратегія 

розвитку бюджетної підтримки, системні реформи сільського 

господарства. 

Постановка проблеми: В сучасних умовах сільське 

господарство є однією з найбільш важливих галузей вітчизняної 

економіки. В силу підвищеної чутливості до впливу різного роду 

негативних чинників нестабільності, сільське господарство 

потребує певної державної підтримки. Таким чином, одним із 

чинників успішного розвитку сільського господарства є державна 

підтримка (її ефективна реалізація сприяє прискоренню темпів 

зростання обсягів сільськогосподарського виробництва та 

підвищенню конкурентоспроможності галузі) [6].  

На сьогодні фінансування більшості сільськогосподарських 

підприємств можна визнати не задовільним. Багато підприємств 

АПК не здатні реалізувати принцип самофінансування не лише 

розширеного, але і простого відтворення, що робить галузь 

інвестиційно-непривабливою. Державна підтримка на державному 

та регіональному рівнях – один з чинників успішного розвитку 

сільського господарства. 

Виклад основного матеріалу. На даний час більшість 

вчених-економістів, політологів, успішних практиків агарної галузі 

зазначають, що країна перебуває на роздоріжжі і намічається 

«декілька варіантів дуже різного майбутнього» і «майбутнє АПК 

дуже тісно пов'язане з майбутнім всієї держави». При цьому 

озвучуються варіанти виходу з системної кризи в діапазоні: від 



 

№ 7, 2017 рік                                                  Сторінка 181 

 

Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів                                      
економічних спеціальностей у 2016-2017 рр.                          

перетворення на сировинну державу до залучення наукоємних і 

технологічних інвестицій[5]. 

 Управління процесами у аграрній сфері відбувається, у 

тому числі, за допомогою державної політики бюджетної 

підтримки сільського господарства. Така підтримка для вітчизняної 

галузі притаманна в усі періоди розвитку сільського господарства, 

тому питання є досить дослідженим.  

На даний час обґрунтування концепції та стратегічних 

напрямів розвитку державної підтримки сільського господарства 

України орієнтоване на досвід розвинених країн. Так, цінова 

підтримка сільського господарства в ЄС складає до 91% від всієї 

суми бюджетного фінансування, в США – 48%, Канаді - 53%. На 

Заході істотна частка доходу фермера формується за рахунок 

державних джерел: в країнах Європейської спільноти (ЄС) – 3%, 

Фінляндії - 72%, Японії – 72%, в США – 27-40%. Державна 

підтримка аграріїв у країнах ЄС в 2013 році склала від 175 до 1343 

євро на 1 га с/г, зокрема угідь зокрема у Нідерландах – 500 євро/га, 

Бельгії – 508 євро/га, Польщі – 345 євро/га, Німеччині – 396 

євро/га. Фінансова підтримка сільського господарства в Україні 

(переважно непряма - за рахунок зазначеного спец режиму) ледь 

сягає до 40 євро на гектар [6]. 

Державна підтримка сільського господарства в Україні 

здійснюється через бюджетні асигнування, а також спеціальні 

режими та механізми оподаткування.  

Рівень підтримки аграрного виробництва насамперед 

характеризує частка бюджетного фінансування в 

загальнодержавних видатках. Починаючи з 2009р., коли частка 

видатків на аграрну галузь (загальні видатки по МАПіП) складала 

2,6%, вона постійно знижувалась – до 1,78% у 2013р., 1,28% у 

2014р., 0,37% у 2015р. і у планах на 2016 рік сягнула 0,35% - 

рекордно низького рівня. 

Аналіз цих тенденцій свідчить, що наявне зниження обсягів 

прямого бюджетного фінансування і відбувається фактично 

призупинення фінансування галузі з 2014 року. Окрім того, 

фактичне виконання програм у 2015 році склало 80% загалом по 

галузі і 60% по фінансуванню сільськогосподарського 

виробництва.  
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Обсяг та структура видатків, закладених у Державному 

бюджеті на 2016 рік, формують вектор нинішньої аграрної 

політики держави. На фінансування Міністерства аграрної 

політики і продовольства в 2016 році закладено 2,38 млрд грн, а це 

майже на 60% менше закладених у бюджеті 2014 року 6,61 млрд 

грн і складає лише 18% від середнього значення бюджетів за 2012-

2014рр. У порівнянні з попереднім роком закладено обсяги 

фінансування нижчі на 10%. 

Домінуючу позицію по видатках у 2016 році займають 

заходи підтримки діяльності та фінансування витрат Аграрного 

фонду – 113,23 млн грн, або 17%, які у 2014 році займали 4% у 

структурі апарату. При цьому на діяльність Аграрного фонду 

передбачено 13,23 млн грн, а на комплекс заходів із зберігання, 

перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінового 

регулювання державного інтервенційного фонду – 100,00 млн грн. 

Крім цього, Мінагрополітики звернулись до Мінфіну з 

пропозицією при перегляді держбюджету передбачити додатково 

видатки у розмірі 250 млн гривень для часткового відшкодування 

вартості будівництва і реконструкції об’єктів, 177 млн гривень для 

здійснення відшкодування витрат фізичних осіб на послуги з 

ідентифікації та реєстрації тварин 146,2 млн гривень для 

погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами 

казначейства за минулі роки [4]. 

Проблема має вирішення у площині більш повного 

врахування зовнішніх вимог, оскільки Україна значно залежить від 

ситуації в ЕС, будучи членом СОТ. Зокрема, у податковому 

законодавстві України була умова, що аграрний сектор перейде на 

загальні правила оподаткування з 2018 року. Але, у Меморандумі 

про співпрацю з Україною, укладеним з МВФ у 2015 р., за яким 

очікується отримання чергового траншу 1,7 млрд дол., уже інші 

вимоги - що Україна повинна виконувати взяті на себе 

зобов'язання, щодо переведення аграріїв на загальну систему 

оподаткування з 1 січня 2016 року, тобто, з цього часу абсолютно 

всі українські аграрії мають бути позбавлені пільгових ставок ПДВ, 

та платити податок повністю [2,3]. 

В сучасних умовах зосереджується увага на підтримку 

малих форм господарювання, як у кращих зарубіжних країнах. 

Урядом позиціонується переорієнтація бюджетних цільових 
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програм на підтримку одноосібних селянських господарств. 

Зазначається, що така практика має стати основою державної 

бюджетної політики підтримки розвитку сільського господарства, 

оскільки особливістю функціонування сімейних ферм є орієнтація 

на соціальність їх розвитку, на вирішення нагальних проблем 

сільських жителів, що передбачає врахування всієї множини 

факторів умов проживання і розвитку підприємництва. 

Висновки і пропозиції. Неодмінною умовою сталого 

розвитку аграрного сектору економіки та забезпечення 

продовольчої безпеки держави є державна підтримка 

сільськогосподарських товаровиробників. Сьогодні до організації 

фінансового забезпечення аграрного сектору економіки потрібний 

новий підхід, удосконалення розглянутих напрямів державної 

підтримки шляхом проведення активних заходів на рівні 

сільськогосподарських підприємств, створення нових фінансово-

кредитних структур. На розвиток сталого та 

конкурентоспроможного агропромислового виробництва має бути 

спрямована аграрна політика країни. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність управління 

дебіторською заборгованістю на підприємстві. 

Ключові слова: зобов’язання, дебіторська заборгованість, резерв 

сумнівних боргів. 

Постановка проблеми. Дебіторська заборгованість в 

ринковій економіці існує як об’єктивне явище, за умови вчасного 

виконання своїх фінансових зобов’язань з боку дебіторів 

підприємства. Проте на сучасному етапі розвитку економіки 

України наявність великих обсягів дебіторської заборгованості є 

однією з найскладніших проблем, з якою стикаються вітчизняні 

підприємства. Це пов’язано з тим, що хоча дебіторська 

заборгованість і належить до ліквідних активів підприємства, вона 

не гарантує надходження грошових коштів. Наявність великих 

обсягів дебіторської заборгованості у структурі обігових активів 

підприємства є негативним явищем, так як в економіці України є 

значним невиконання платіжних зобов’язань.  

Мета управління дебіторською заборгованістю полягає в 

максимізації прибутковості від вкладення в неї грошових коштів і, в 

той же час, в мінімізації втрат, пов'язаних з можливими способами її 

погашення. 

Виклад основного матеріалу. Управління дебіторською 

заборгованістю – це процес планування, організації, мотивації та 

контролю за станом дебіторської заборгованості для досягнення 

цілей діяльності підприємства. За ефективного управління даним 

процесом будуть досягатися дві основні цілі: зменшення 

безнадійної дебіторської заборгованості та збільшення обсягів 

реалізації. 

Досвід фінансового управління доводить, що наявність 

частини фінансових ресурсів у вигляді дебіторської заборгованості 

призводить до витрат, які можна поділити на такі види:  

1) витрати, пов’язані із відволіканням обігових коштів з 

господарського обороту, через що втрачається частина прибутку, 

який би підвищував оборотність;  
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2) витрати обслуговування дебіторської заборгованості, 

наприклад, процедура інкасації дебіторської заборгованості 

супроводжується платежами банківським установам за проведення 

розрахункових операцій;  

3) в умовах високої інфляції тривалий час повернення 

дебіторської заборгованості означає втрати від знецінення її 

початкової вартості. 

Задачі, які вирішуються в процесі управління дебіторською 

заборгованістю підприємства наступні: 

 формування принципів здійснення розрахунків 

підприємства з контрагентами; 

 визначення можливої суми фінансових засобів, що 

інвестуються в дебіторську заборгованість; 

 виявлення фінансових можливостей надання 

комерційного та споживчого кредиту та формування системи 

кредитних умов; 

 формування стандартів оцінки покупців і диференціації 

умов надання кредиту; 

 формування системи штрафних санкцій за 

прострочення виконання зобов'язань; 

 формування процедури інкасації дебіторської 

заборгованості; 

 забезпечення використання на підприємстві сучасних 

форм рефінансування дебіторської заборгованості; 

 побудова ефективних систем контролю за рухом і 

вчасною інкасацією дебіторської заборгованості. 

Формування політики управління дебіторською 

заборгованістю підприємства пропонується здійснюватися за 

наступними етапами: 

1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства в 

попередньому періоді; 

2. Вибір типу кредитної політики підприємства по 

відношенню до покупців продукції; 

3. Визначення суми фінансових ресурсів, що інвестовані в 

дебіторську заборгованість за товарним та споживчим  кредитом;  

4. Формування системи кредитних умов; 

5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація 

умов надання кредиту;  
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6. Формування процедури інкасації дебіторської 

заборгованості;  

7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних 

форм рефінансування дебіторської заборгованості; 

8. Побудова ефективних систем контролю за рухом і 

своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості. 

Для зменшення розміру дебіторської заборгованості та 

збільшення обсягу грошових коштів пропонуємо проводити 

рефінансування дебіторської заборгованості. Основними формами 

рефінансування дебіторської заборгованості, що застосовуються 

нині, є факторинг, облік векселів, форфейтинг.  

Факторинг належить до послуг кредитного характеру, що 

надаються банками підприємствам. Це система фінансування, за 

умовами якої підприємство - постачальник товарів переуступає 

короткострокові вимоги за торгівельними операціями 

комерційному банку. Факторингові операції включають: 

кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог; ведення 

бухгалтерського обліку клієнта; інкасацію заборгованості клієнту; 

страхування його від кредитного ризику. 

Основа факторингової операції  придбання банком 

рахунків-фактур підприємства-постачальника, тобто передачу 

банку постачальником права вимагати платежі покупця продукції. 

За здійснення такої операції банк отримує від підприємства 

продавця певну комісійну плату у відсотках до суми платежу.  

Облік векселів, виданих покупцем продукції, - це фінансова 

операція, яка передбачає продаж векселів підприємством-

постачальником банку (іншій фінансовій установі або суб'єкту 

господарювання) до настання строку виконання зобов'язання за 

ними за визначеною дисконтною ціною. Дисконтна ціна залежить 

від номіналу векселя, строку погашення та облікової ставки банку. 

Маючи статус цінного папера, переказний вексель може бути 

також предметом купівлі-продажу на фондовому ринку, а в 

окремих випадках використовується і як засіб платежу. 

Переваги такої форми рефінансування дня підприємства-

постачальника полягають у: a) гарантії, що кредити, які надає 

підприємство своїм контрагентам, можуть бути рефінансовані у 

банку за вигідною відсотковою ставкою; б) підвищенні рівня 

ліквідності активів. 
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Форфейтинг - це фінансова операція з рефінансування 

дебіторської заборгованості щодо експортного товарного кредиту, 

яка оформляється шляхом індосаменту переказного векселя на 

користь банківської установи. Унаслідок такої операції ко-

мерційний кредит перетворюється на банківський. За своєю суттю 

форфейтинг поєднує елементи факторингу (але не за поточними 

розрахунками, а за комерційним кредитом) та обліку векселів (але з 

їх переказом на користь банку).  

Висновки та пропозиції. Для побудови ефективної 

системи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 

необхідно розробити ефективні принципи та стандарти кредитної 

та авансової політики.   Створити на підприємстві відповідальних 

осіб для безпосередньої роботи з дебіторською заборгованістю. 

Крім того доцільно розробити план заходів для роботи з 

конкретними контрагентами з указуванням строків, 

відповідальних, оцінкою затрат і отримання ефекту. Своєчасно 

аналізувати дебіторську заборгованість та створювати резерв 

сумнівних боргів. Запроваджувати практику рефінансування такої 

заборгованості. 
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Анотація.  У статті  розглянуто вимоги до складання, подання і 

оприлюднення фінансової звітності підприємств. 

Ключові слова: звітний період, загальна річна фінансова 

звітність,  спрощена річна фінансова  звітність, консолідована 

фінансова звітність,  оприлюднення фінансової звітності. 

Постановка проблеми. Мета фінансової звітності – 

інформувати зацікавлених користувачів про фінансові результати 

та стан справ підприємств. Інформація, відображена у звітності, 

має бути достовірною і відображати реальну картину діяльності 

підприємства. Звітним періодом для оформлення фінансової 

звітності є календарний рік. Поряд з цим передбачено складання 

проміжної місячної і квартальної звітності. Проміжну звітність 

складають наростаючим підсумком із початку звітного року. 

Баланс формують на конкретну дату – на кінець останнього дня 

звітного періоду. Для новостворених господарств перший звітний 

період може бути менше за 12 місяців, але не більше 15 місяців. 

При ліквідації господарства звітним періодом виступає період з 

початку року до моменту ліквідації. 

Виклад основного матеріалу.  Повний комплект 

фінансової звітності  складається із п’яти форм: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1) 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний  дохід)               

(ф .№ 2) 

- Звіт про рух грошових коштів (ф.ф. № 3, № 3-н) 

- Звіт про власний капітал (ф. № 4) 

- Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5) 

РОЗДІЛ 3 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ У НАУКОВИХ ДОРОБКАХ 

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЛНАУ 
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- Додаток до приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами» (ф.№ 6). Його складають всі юридичні 

особи (крім банків, бюджетних установ і суб’єктів малого 

підприємництва і представництва іноземних юридичних осіб). 

Згідно з П(С)БО 25 суб’єкти малого підприємництва і 

представництва іноземних юросіб складають скорочену фінансову 

звітність у складі балансу( форма № 1-м або № 1-мс) і звіту про 

фінансові результати (форма № 2-м або 2-мс). 

Проміжна фінансова звітність містить лише дві форми – 

баланс і звіт про фінансові результати. 

Підприємства, що мають дочірні підприємства подають 

консолідовану фінансову звітність. 

Суб’єкти малого підприємництва, які ведуть спрощений 

бух облік доходів і витрат складають: 

- Баланс (ф.№1-мс) 

- Звіт про фінансові результати (ф.№2-мс). 

Вимоги до складання фінансової звітності прописані  у 

НП(С)БО 1. Вони є однаковими для всіх підприємств. Основними з 

них є: 

- У формах фінансової звітності можна не наводити статті, 

за якими немає інформації для розкриття. 

- До форм фін звітів можна додавати статті, що наведені в 

переліку додатку 3 НП(С)БО 1. 

- Показники про витрати й збитки, вирахування з доходу, 

вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу слід 

наводити в дужках. 

- Під час складання фінансової звітності заборонено 

згортати статті активів і зобов’язань, доходів і витрат. 

- Фінансову звітність потрібно складати в гривнях. 

- Загальні форми фін звітності заповнюють у тисячах 

гривень без десяткових знаків. Виняток-розділ ІУ Звіту про 

фінансові результати за формою №2, грошові показники якого 

наводяться в  гривнях із копійками. Спрощені форми фінансової 

звітності заповнюють у тисячах гривень з одним десятковим 

знаком. Органи, яким необхідно подавати фінансову звітність, 

визначені в абзаці 1 частини1 статті 14 Закону про бух облік і 

пункті 2 Порядку № 419. Серед користувачів фінансової звітності 

названо: 
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- органи, до сфери управління яких належить 

підприємство; 

- трудовий колектив (на його вимогу); 

- власників (засновників) відповідно до установчих 

документів; 

- органи державної статистики; 

- органи ДФС; 

- інші органи та користувачі згідно із законодавством. 

Строки подання квартальної звітності  для всіх 

користувачів, крім органів ДФС - до 25 числа місяця, що настає за 

звітним кварталом. Консолідовану фінансову звітність подають не 

пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу. Органам 

державної фіскальної служби звітність подають разом з 

декларацією з податку на прибуток протягом 40 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. 

Загальну річну фінансову звітність треба направляти не пізніше 28 

лютого наступного за звітним року. Консолідовану - не пізніше 15 

квітня наступного за звітним року. Органам ДФС - протягом 60 

календарних днів,  наступних за останнім календарним днем 

звітного року. Датою подання фінансової звітності вважають день 

фактичного її передання за належністю, а в разі надсилання її 

поштою – дату одержання адресатом фінансової звітності, 

зазначену на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує 

адресата. Сільськогосподарські товаровиробники звітують щодо 

податку на прибуток за підсумками зсунутого на півроку річного 

звітного періоду разом із прибутковою декларацією мусять 

подавати фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного 

року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного  

звітного року. Починаючи з 2016 року відпала потреба в поданні 

фінансової звітності держреєстратору, який тепер отримує 

відповідні дані від органів статистики. 

Оприлюднення фінансової звітності проводиться в засобах 

масової інформації (Інтернеті та друкованих періодичних і 

неперіодичних виданнях). Публічні акціонерні товариства, 

підприємства – емітенти, професійні учасники фондового ринку, 

банки та інші  фінансові установи оприлюднюють фінансову 

звітність на власній веб- сторінці в пресі не пізніше ніж до 30 

квітня року, що настає за звітним періодом . Державні  та 
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комунальні  підприємства, господарські товариства оприлюднюють 

звітність на власній веб – сторінці чи веб – сайті або офіційному  

веб – сайті до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. 

Висновки і пропозиції.  Фінансова звітність підприємств 

відображає підсумок кропіткої щоденної  роботи бухгалтерської 

служби за певний період. І якщо протягом цього періоду роботу 

виконувати належним чином у відповідності із законодавством, 

складання фінансової звітності не становитиме особливих 

труднощів, особливо якщо роботу виконувати автоматизовано. 

Однак жодна комп’ютерна програма не побачить того, що може 

помітити фахівець. Недарма бухгалтери приділяють стільки часу й 

уваги аналізу фінансових звітів, ретельно перевіряючи автоматично 

сформовані показники. Вони знаходять низку особливостей, які не 

варті уваги програмі, але цікаві обізнаній людині. 
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Анотаці. Розглянуто первинний і вторинний ринок цінних 

паперів, проведено порівняльну їх характеристику. Визначено складові 

державно-регуляторної інфраструктуриУкраїни. 

Ключові слова: цінний папір, ринок цінних паперів, первинний і 

вторинний ринок,фінансово-кредитна інфраструктура. 

Фінансова інфраструктура - це сукупність елементів, за 

допомогою яких опосередковуються фінансові відносини, 
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використання яких і забезпечує задоволення потреб суспільного 

відтворення.  

Фінансова інфраструктура є складним, багатоаспектним 

явищем, тому її важливо аналізувати не тільки через 

характеристику складу суб'єктів, а й через аналіз набору засобів, 

що вони використовують. 

 Організаційна фінансова інфраструктура являє собою 

сукупність відповідних організаційних структур, які забезпечують 

функціонування фінансів як в окремих сегментах фінансової 

системи, так і поза нею. 

Вона включає три складові: управлінську, інституційну й 

обслуговуючу. 

Управлінська фінансова інфраструктура представлена 

сукупністю фінансових органів . 

 Інституційна фінансова інфраструктура представлена 

сукупністю фінансових інституцій, що функціонують на 

фінансовому ринку та ринку фінансових послуг, виконуючи 

функції щодо мобілізації, переміщення та інвестування ресурсів. 

Обслуговуюча фінансова інфраструктура включає тих 

суб'єктів, які виконують функції організаційних посередників на 

фінансовому ринку (біржі, брокерські й дилерські контори та ін.). 

Визначимо сутність й основні функції деяких складових 

фінансово-кредитної інфраструктури.  

Фондова біржа - організований ринок цінних паперів, що 

виконує функцію мобілізації грошових засобів для довгострокових 

інвестицій в економіку та для фінансування державних програм.  

Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів. 

На первинному ринку відбувається розміщення щойно 

випущених цінних паперів. Емітентами можуть бути: державні 

органи влади різних рівнів, підприємства, організації, іноземні 

юридичні особи. 

Вторинний ринок забезпечує перепродаж раніше 

випущених цінних паперів через фондову біржу і позабіржовий 

оборот. Громадяни та юридичні особи, що купують цінні папери 

від свого імені й за свій рахунок, є інвесторами.  

Розпродаж акцій - це вільний маневр бірж, диверсифікація 

фінансових надходжень і можливість нагромаджувати значний 

обсяг інвестицій. 
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Цінні папери – це документи, що виражають майнові 

(боргові) зобов'язання. 

Акції (від лат. астіоп - дія, дозвіл)- це цінні папери, 

випущені акціонерними товариствами, які засвідчують вкладення 

певної кількості капіталу і дають право їхньому власникові на 

отримання певного доходу (дивіденду) з прибутку акціонерного 

товариства 

Облігація - документ, що засвідчує передачу грошей у 

борг на певний строк з правом отримання щорічного фіксованого 

доходу та зобов' язання про повернення суми боргу у визначений 

строк. 

Вексель - письмове боргове зобов'язання за встановленою 

законом формою, яке видається позичальником (боржником, 

векселедавцем) кредитору (векселеотримувачу), що надає 

останньому право вимагати від боржника повернення зазначеної у 

векселі суми в певний строк. 

Варрант - цінний папір, що випускається разом з 

облігацією чи привілейованою акцією і дає її власникові право на 

додаткові пільги у визначений час. 

Сертифікат (депозитний) - фінансовий документ, 

випущений банком, який засвідчує наявність грошового депозиту і 

зобов'язання виплатити цю суму тримачеві сертифіката у певний 

строк. Це цінний папір на пред'явника. Процент за депозитні 

сертифікати сплачується щорічно або одночасно із погашенням 

боргу.  

Купівля-продаж цінних паперів, облігацій, акцій на 

фондовій біржі здійснюється через відпрацьований тривалою 

практикою механізм. Залежно від попиту й пропозиції на них 

встановлюється біржовий курс.  

Валютна біржа — біржа, яка здійснює на регулярній та 

впорядкованій основі купівлю-продаж іноземної валюти за 

ринковими цінами. Біржовим валютним товаром є валюта і 

золото.  

Курс, який встановлюється на біржі, називають офіційним 

курсом. Він лежить в основі розрахунків комерційних банків із 

клієнтами. У роботі валютної біржі беруть участь представники 

держави. 
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Страхова компанія - комерційна, фінансово-кредитна 

організація, що ставить за мету отримання прибутку від здійснення 

страхових операцій.  

Страхові компанії здійснюють заходи, спрямовані на повне 

або часткове відшкодування застрахованим фірмам збитків, яких 

вона зазнала за непередбачених обставин: внаслідок стихійного 

лиха, аварії, невиконання зобов' язань збанкрутілими 

контрагентами тощо. Вони прагнуть залучити якомога більше 

клієнтів (фізичних і юридичних осіб), між якими й розподіляють 

суми відшкодувань збитків. Такі компанії  зменшують подібні 

труднощі й ускладнення, що можуть трапитися в кожного з 

клієнтів. Страхові компанії нейтралізують економічний ризик 

фізичних та юридичних осіб, покривають непередбачені збитки.  

Державно-регуляторна інфраструктура включає: 

законодавче регулювання ринкових відносин; біржі праці (служби 

зайнятості); ліцензування; оподаткування; митну систему; 

державні фонди сприяння ділової активності тощо  

Біржа праці — державна структура, яка опосередковує 

стосунки між роботодавцями і найманою робочою силою.  

Ринок робочої сили - це ринок особливого роду, його 

державне регулювання є об'єктивною необхідністю. 

Основними напрямами державного регулювання його є:  

- створення гнучкої системи сполучення зайнятості і професійної 

підготовки та перепідготовки робітників.  

- державна політика стимулювання створення нових робочих 

місць, організація проведення громадських робіт (будівництво 

автомагістралей, мостів та інших споруд). 

Даний напрям вимагає крупних капіталовкладень. Інші 

види громадських робіт, такі як сільськогосподарські, прибирання 

вулиць, площ, можуть використовуватися лише тимчасово, 

оскільки потребують низького рівня кваліфікації робочої сили. Й 

можуть бути використані тільки для певного коло безробітних.  

Поряд із сприянням працевлаштуванню, до основних напрямів 

державного регулювання ринку праці відносять соціальне 

страхування. 

 Фонд зайнятості створюється за рахунок обов'язкових 

внесків як фірм, так і самих найманих працівників. З цього фонду 

виплачуються допомога з безробіття та інша матеріальна 
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допомога. Питаннями зайнятості й безробіття безпосередньо 

займаються державні й недержавні служби зайнятості.  

Для України актуальною є організація та розповсюдження 

недержавних служб зайнятості.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ                               

ПО-НОВОМУ 
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Золочівський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: ст. викладач Хом’як Г.М. 

 
Анотація. У статті розглядається порядок визначення та 

обліку основних засобів згідно нових стандартів у бюджетних установах, 

сутність  зменшення їх корисності. 

Ключові слова: активи, активний  ринок, амортизація, вартість, 

яка амортизується, групи основних засобів, зменшення корисності, 

ліквідаційна вартість. 

Постановка проблеми. З 1.01.2015 року набули чинності 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

державному секторі. Серед них НС 121 «Основні засоби». У НС 

121 прописано основні правила обліку основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів і незавершених капітальних 

інвестицій в необоротні  матеріальні активи. 

Виклад основного матеріалу. Терміни, що 

використовуються в національних положеннях(стандартах) 

бухгалтерського обліку у державному секторі мають таке значення: 

- активи – ресурси, контрольовані суб’єктом державного 

сектору у результаті минулих подій, використання яких, як 

очікується, приведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому; 
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- активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови: 

предмети, що продаються і купуються на ньому, є однорідними; у 

будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; 

інформація про ринкові ціни є загальнодоступною; 

- амортизація – систематичний розподіл вартості 

необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх 

корисного використання( експлуатації); 

- вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена 

вартість необоротних активів, за вирахуванням їх ліквідаційної 

вартості; 

- група основних засобів – сукупність однотипних за 

технічними характеристиками, призначенням та умовами 

використання об’єктів основних засобів; 

- залишкова вартість – різниця між первісною 

(переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його 

накопиченого зносу; 

- зменшення корисності – втрата економічної вигоди або 

потенціалу корисності в сумі перевищення залишкової вартості 

активу над сумою очікуваного відшкодування; 

- знос основних засобів - сума амортизації об’єкта основних 

засобів з початку його корисного використання; 

- ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших 

активів, яку суб’єкт державного сектору очікує отримати від 

реалізації (ліквідації) необоротних активів після строку їх 

корисного використання (експлуатації); 

- основні засоби – матеріальні активи, які утримуються для 

використання їх у виробництві (діяльності) або при постачанні 

товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення 

поставленої мети та здавання в оренду і використовуються більше 

одного року; 

- первісна вартість - історична (фактична) вартість активів у 

сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 

сплачених (переданих, витрачених) для придбання (створення) 

активів; 

- переоцінена вартість – вартість активів після їх 

переоцінки; 

- справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив 

або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату; 
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- строк корисного використання(експлуатації) – очікуваний 

період у часі, протягом якого активи будуть використовуватися або 

з їх використанням буде виготовлено продукцію, роботи, послуги; 

- чиста вартість реалізації необоротного активу – 

справедлива вартість необоротного активу, за вирахуванням 

очікуваних витрат на його реалізацію. 

Як бачимо, деякі терміни змінили свою назву, деякі 

зберегли, але зазнали кардинальних змін. Те, що раніше називали 

балансовою вартістю тепер називаємо залишковою. 

Значно розширилося трактування терміну «первісна 

вартість» 

 Як і раніше , на баланс установи основні засоби 

оприбутковують ( і далі обліковують)  за первісною вартістю у 

гривнях і без копійок. 

Серед найістотніших змін в обліку основних засобів – зміна 

визначення їх первісної вартості. НС 121 «Основні засоби» 

детально пояснює, як формувати первісну вартість основного 

засобу в різних випадках. 

Якщо об’єкт придбано за оплату, то до первісної вартості 

включають суми сплачені постачальникам активів і підрядникам за 

виконання будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори, 

державне та ввізне мито, витрати зі страхування ризиків доставки 

,витрати на транспортування, установку, монтаж. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів може 

формуватися як за рахунок капітальних витрат, так і за рахунок 

поточних витрат(витрати на транспортування) згідно з 

економічною класифікацією витрат. Новим є також те, що витрати 

на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкція, 

реставрація, добудова, дообладнання) збільшують первісну 

вартість цього об’єкта, а витрати на утримання (витрати на 

проведення технічного нагляду, техобслуговування, ремонт) 

визнають витратами звітного періоду. 

Переоцінку основних засобів можна проводити, якщо 

залишкова вартість об’єкта суттєво відрізняється від його 

справедливої вартості на дату балансу. Поріг суттєвості в цьому 

випадку визначено у розмірі 10-%го відхилення залишкової 

вартості від справедливої, а рішення про необхідність переоцінки 

об’єкта  основних засобів ухвалює установа. 
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Для розрахунку індексу переоцінки справедливу вартість 

ділять на залишкову. 

Переоцінка може відбуватися як у більшу сторону 

(збільшення вартості активів), так і в меншу сторону (втрата 

активами потенціалу корисності). 

Мета оцінки корисності - визначити, чи не завищено 

вартість основних засобів в обліку (на відміну від переоцінки, 

результатом якої може бути як зменшення, так і збільшення 

вартості). На відміну від результатів переоцінки, сума втрат від 

зменшення корисності об’єкта основних засобів відображається 

збільшенням суми зносу основних засобів і витрат. 

Висновки і пропозиції. Значно розширилося трактування  

терміну « первісна вартість» 

Як і раніше, на баланс установи основні засоби 

оприбутковують (і далі обліковують) за первісною вартістю у 

гривнях і без копійок. Серед найістотніших змін в обліку основних 

засобів – зміна визначення їх первісної вартості. НС 121 «Основні 

засоби» детально пояснює, як формувати первісну вартість 

основного засобу в різних випадках. Раніше між поняттями 

індексація і переоцінка стояв знак рівності. 

У НС «Основні засоби» вони принципово відрізняються 

між собою. Уже не передбачена індексація основних засобів. У 

стандарті передбачено механізм переоцінки основних засобів, а 

також з’явилася нова процедура – оцінка зменшення корисності. 
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ВПЛИВ ДЕФОЛТУ ЕКОНОМІЧНО-СТРАТЕГІЧНИХ               

ДЕРЖАВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Власюк Ірина 

Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька 

Науковий керівник: викладач першої категорії Панасюк А.І. 

 
Анотація. Розглянуто причини та наслідки впливу дефолту 

економічно-стратегічних держав на економіку України. 

Ключові слова: дефолт, держава, економіка. 

Постановка проблеми. Загроза дефолту економічно-

стратегічних держав, може значно вплинути на економіку України, 

бо припиняться  фінансові допомоги і для нас стане ще більш 

актуальним питання загрози дефолту.  

Політика наших можновладців веде Україну до 

суверенного дефолту. Експерти сьогодні говорять, що небезпечним 

для України стане 2019 рік, адже до цього моменту державним 

підприємствам НБУ і Мінфіну доведеться виплатити за зовнішніми 

боргами близько $14 млрд. 

Виклад основного матеріалу. Дефо лт (англ. default — 

невиконання обов'язків) — стан у кредитних відносинах, що 

настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, 

порушення платіжних зобов'язань позичальника перед кредитором, 

нездатність проводити своєчасні виплати за борговими 

зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики. Цим 

терміном позначають будь-які види відмови від боргових 

зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття 

«банкрутство»), але, як правило, його використовують вужче, 

маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної 

влади від своїх боргів. 

Існує різниця між поняттями дефолт — невиконання 

фінансових обов'язків, неплатоспроможність — неможливість 

виплачувати зобов'язання, та банкрутство — визнана 

господарським судом фінансова неспроможність. 

Механізм, що приводить держава-боржника в стан дефолту, 

багато в чому схожий на циклічний процес росту і розриву 

«мильних бульбашок». На першому етапі уряд держави-

позичальника отримує порівняно легкий доступ до світових 

фінансових джерел в особі Міжнародного валютного фонду 

https://politeka.net/403224-ukraina-rezko-narastila-gosdolg/
https://politeka.net/403224-ukraina-rezko-narastila-gosdolg/
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(МВФ), Світового банку, Паризького клубу та великих приватних 

банків розвинених країн. Експерти МВФ рекомендують 

нужденним країнам для залучення інвесторів обіцяти їм високий 

відсоток за кредит. Очікування великого прибутку дійсно 

приваблює «гарячі» гроші – капітали міжнародних спекулянтів, 

легко переводять гроші по всьому світу в пошуках найбільш 

дохідних короткострокових вкладень. Вливання величезних коштів 

в економіку відстаючих країн, як правило, дає короткострокові 

позитивні результати, що переконають національну еліту в тому, 

що вона на правильному шляху. Зрештою, це приводить до 

фінансової ями і допомога від МВФ є лише тимчасовим способом 

подолання дефолту. 

А списання боргу – це взагалі випадок винятковий. У світі 

не так вже й багато прикладів. У 1992 році Польща і Єгипет 

отримали списання зовнішнього державного боргу наполовину. 

Однак, не варто забувати, що це було чисто політичним рішенням. 

Модель виходу країни з дефолту не досліджена до кінця і з 

економічного плану - це майже неможливо.  

Розглянемо наступну ситуацію: в результаті кризи 

збанкрутують основні стратегічні країни, що надають фінансову 

допомогу. В результаті ми отримаємо дефолт, з якого майже 

неможливо вийти, тому що майже всі країни-позичники є 

банкрутами , в результаті чого впаде вся економіка . Така ситуація 

не є неможливою. Наприклад, у 2011  році державний борг США 

перевищив 14 трильйонів доларів і лише вдалими політичними 

рішеннями вдалося уникнути дефолту. Схожа ситуація 

повторилася в 2014 році знову ж таки через ліміт держзапозичень 

США. Сьогодні Європу не перестає «штормити». Услід за Грецією, 

загроза дефолту нависла над Угорщиною. На тлі даної новини євро 

впав до чотирирічного мінімуму - 1,19 дол. Світові індекси 

втратили 1,5-4%, ціна нафти знову опустилася нижче позначки 70 

дол. за барель. Інвестори віддають перевагу долару, який на 

світових майданчиках продовжив зростання. "Вірусна" європейська 

фінансова лихоманка, природно, не пройде безслідно для 

українського фінансового ринку.  

Загроза дефолту існує завжди, особливо для тих країн, що 

перебувають в стані перехідної економіки. Це буде спричиняти 

міграцію, а та в свою чергу - кризи в економічно-розвинених 
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державах, через велику кількість безробіття серед переселенців, 

високий рівень злочинності та вливань в економіку країни, що є 

банкрутом (схожий приклад ми можемо спостерігати у сучасній 

Німеччині). «Євросоюз опинився на межі розвалу з уповільненням 

економічного зростання і з виходом кризи біженців з-під 

контролю» Джордж Сорос.  

Вирішення проблем дефолту - це політична проблематика, 

вирішити її зі сторони економіки майже неможливо, але я 

визначила деякі загальні рекомендації, спираючись на досвід країн, 

що пройшли шлях:  

- соціалізм та популізм – це «дорога в нікуди». Вигоди від 

них (наприклад, підвищення соціальних стандартів) є вкрай 

короткотерміновими, а от негативні наслідки (наприклад, інфляція 

та борг) – довготривалими та болісними; 

- єдиний спосіб вийти з того «глухого кута», куди заводить 

соціалізм та популізм, – послідовна ліберальна політика, яка 

включає приватизацію, відмову від субсидій, демонополізацію 

тощо.  

Висновки. Отже, держава повинна ділити обов’язки з 

соціального захисту з роботодавцями та самими громадянами. Для 

цього доцільно запровадити обов’язкове та добровільне пенсійне та 

медичне страхування. 

Призначення міжнародних кредитів та грантів – підтримати 

країну в критичний момент. Обов’язок проведення реформ лежить 

винятково на національному урядові. Допомога з-за кордону має 

короткотерміновий характер і не може замінити структурні 

перетворення.  

 
Список використаних джерел: 

1. http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2435&m

enu=119&Itemid=74 
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - 

ЯК ДЖЕРЕДО УТВОРЕННЯ АКТИВІВ   
Колесник Юрій 

Горохівський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач-методист Шелін С.В. 

 
Анотація. У статті розглянуто сутність дебіторської 

заборгованості, її виникнення, форми розрахунків, основні показники 

аналізу. 

Ключові слова: облік розрахунків, дебіторська заборгованість, 

покупці, замовники, активи, ресурси. 

Постановка проблеми. Дбаючи про поточну господарську 

діяльність, керівник підприємства, його власники, головні 

спеціалісти зобов’язані постійно дбати про перспективу 

підприємства. Тільки така система управління може бути основою 

успішного його розвитку. Чіткий облік розрахунків з покупцями і 

замовниками – це необхідний елемент управління підприємства. 

Метою написання статті є вивчення проблемних питань 

щодо обліку розрахунків з покупцями та замовниками на 

сучасному етапі розвитку економіки України. 

У нестабільних ринкових умовах дуже важко забезпечити 

високий рівень збуту продукції і її вчасну оплату покупцями. 

Кризовий стан економіки змушує підприємства надавати свою 

продукцію з умовою відстрочки оплати. Несплата призводить до 

виникнення дебіторської заборгованості, ефективне ведення 

обліку, внутрішнього контролю та управління якою стає одним з 

першочергових завдань підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Облік розрахунків з 

покупцями і замовниками є однією з найважливіших та найбільш 

досліджуваних ділянок бухгалтерської роботи, оскільки на цьому 

етапі формується основна частина доходів та грошових 

надходжень підприємства. 

Для організації обліку та аналізу розрахунків з покупцями 

та замовниками важливе місце посідає дебіторська заборгованість. 

Виникнення дебіторської заборгованості пов’язано з принципом 

нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від 

сплати в момент відвантаження продукції, передачі послуг чи прав 

власності на них підприємство відображає отримання доходу, а в 

разі відсутності оплати – одночасно і дебіторську заборгованість, 
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що призводить до ризиків під час розрахунків між контрагентами 

за результатами господарської операції. Для правильності 

відображення дебіторської заборгованості як активу, 

підприємствам варто звернути увагу на строки її погашення.  
Головною причиною зростання дебіторської заборгованості 

є відсутність коштів на рахунках підприємств. З метою запобігання 

втрат і визнання підприємства неспроможним, кожен 

господарюючий суб’єкт повинен прагнути до якнайбільшого 

скорочення дебіторської заборгованості. Але якщо з боку дебіторів 

починається уникання виконання своїх фінансових зобов’язань в 

повному обсязі та у встановлені терміни, це призводить до 

порушення розрахунково-платіжної дисципліни, сприяє 

уповільненню кругообігу грошових коштів, погіршенню 

фінансового стану підприємства-кредитора та неспроможності 

останнього відповідати за своїми фінансовими зобов’язаннями.  
Будь-яке підприємство в структурі своїх фінансових активів 

має дебіторську заборгованість, яка зазвичай займає досить питому 

вагу. Бажання мати значні обсяги реалізації змушує керівників 

підприємств погоджуватись на надання комерційного кредиту, 

цінових знижок, створювати більш сприятливі для покупців та 

замовників умови для купівлі продукції. Проте така стратегія, на 

наш погляд, може мати й досить негативний вплив – 

неконтрольоване зростання дебіторської заборгованості та 

зниження ліквідності підприємства, а згодом й платоспроможності. 

Отже, на нашу думку, дебіторською заборгованістю слід 

вважати певну суму коштів, яку фізична або юридична особа 

заборгувала іншому суб’єкту господарювання за передані їм 

раніше продукцію, товари, виконану роботу чи надані послуги. 

Важливо врахувати той факт, що дебіторська 

заборгованість паралельно є джерелом утворення активів  

боржника, який цим може користуватися і використовувати засоби 

без права на це. Тому необхідно проводити внутрішню звітність по 

кожному дебітору і отриману інформацію обов’язково 

оприлюднювати, оскільки це дасть можливість виявити 

непорядних боржників і завчасно відмовитися від співпраці. 

Необхідно приділити значну увагу вибору форм 

розрахунків з покупцями та замовниками. Серед усіх форм 

безготівкових розрахунків найнадійнішою є акредитив. Він 
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виставляється в банку постачальника і забезпечує своєчасність 

розрахунків за відвантажену продукцію. 

Для вдосконалення системи обліку та контролю 

дебіторської заборгованості можна: 

- збільшити кількість покупців і замовників 

підприємства, що дасть змогу мінімізувати ризик несплати 

заборгованості; 

- проводити моніторинг дебіторів, оцінку їх 

фінансового стану та платоспроможності; 

- створити резерв сумнівних боргів та виробити  

порядок його визначення в обліковій політиці підприємства; 

- своєчасно здійснювати контроль співвідношення 

дебіторської та кредиторської заборгованості; 

- постійний розрахунок лімітних і граничних сум 

дебіторської заборгованості на одного дебітора; 

- систематично проводити інвентаризацію 

заборгованості. 

Основними показниками для аналізу дебіторської 

заборгованості є: оборотність, період погашення, середній період 

інкасації дебіторської заборгованості; коефіцієнт простроченої 

дебіторської заборгованості; частка дебіторської заборгованості в 

загальному обсязі поточних активів; ефект отриманий від 

інвестування засобів у дебіторську заборгованість по розрахунках 

із покупцями та замовниками; коефіцієнт ефективності 

інвестування засобів у дебіторську заборгованість. 

Висновки і пропозиції. Підсумувавши результати 

проведення дослідження, необхідно зазначити, що на сьогодні 

існує певна недосконалість ведення обліку дебіторської 

заборгованості. Вітчизняні підприємства потребують побудови 

ефективного механізму внутрішнього контролю за дебіторською 

заборгованістю з метою попередження виникнення нової. 

Урахування та вирішення всіх зазначених проблем дасть змогу 

раціонально організувати облік та аналіз розрахунків з покупцями 

та замовниками на підприємстві.  

Вважаємо, що основними рекомендаціями щодо 

вдосконалення обліку, дебіторської заборгованості можуть бути 

такі: 
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1.   Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням 

дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення 

дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій 

стабільності підприємства і робить необхідним залучення 

додаткових джерел фінансування; 

2. Винаходити можливості збільшення кількості замовників 

з метою зменшення масштабу ризику несплати; 3.  Контролювати 

стан розрахунків за простроченими заборгованостями. В умовах 

інфляції будь – яка відстрочка платежу призводить до того, що 

підприємство реально одержує лише частину вартості виконаних 

робіт. Тому необхідно розширити систему авансових платежів; 

4.  Створювати резерв сумнівних боргів;  

5. Своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської 

заборгованості, до яких, передусім, відносяться прострочена 

заборгованість покупців понад три місяці.   

        Провідні фахівці в області управління фінансами 

пропонують наступні заходи щодо вдосконалення системи 

управління дебіторською заборгованістю: виключення з числа 

партнерів підприємств з високим ступенем ризику;   періодичний 

перегляд граничної суми кредиту; використання можливості 

оплати дебіторської заборгованості векселями, цінними паперами; 

формування принципів розрахунків підприємства з контрагентами 

на майбутній період та ін.. 

 
Список використаних джерел: 
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Анотація: У статті розглянуто суть перерахунку податку на 

доходи за 2016 рік. 

Ключові слова: ставки податку на доходи, оподатковуваний 

дохід, соціальна податкова пільга. 

Постановка проблеми. Кожен сумлінний бухгалтер знає, 

що нараховуючи зарплату за грудень, слід провести річний 

перерахунок податку на доходи, адже він допоможе виправити 

помилки в старому році та уникнути санкцій у новому. Декому 

може здатися, що проведення річного перерахунку під час 

нарахування зарплати за останній місяць звітного року стало 

атавізмом. Адже прогресуючі ставки податку на доходи - 15% 

(20%) – пішли в небуття. Однак це не так. Хоча роботи стало 

менше, проте перевірити треба багато чого.  

Виклад основного матеріалу. Тож слід здійснити такі 

кроки: 

1. перевірити правильність розрахунків відпускних, 

лікарняних та обкладення всіх зарплатних виплат працівників 

податком на доходи; 

2. розподілити по місяцях зарплатні доходи, зокрема 

віднести відпускні, лікарняні й інші зарплатні виплати до 

відповідних місяців, за які їх нараховували. Визначені суми 

зарплатного доходу дозволять перевірити працівників, які 

користуються соціальною пільгою. 

У загальному випадку у 2016 році розмір доходу, що дає 

право на соціальну пільгу, - 1930 грн, а якщо йдеться про пільги на 

дітей, то в одного з батьків, який користується нею, буде 

підвищений граничний розмір доходу – 1930 грн, - помножений на 

кількість дітей, стосовно яких надають пільгу. Тож, співставивши 

суми зарплати за відповідний місяць із планкою доходу, що дає 

право на соціальну пільгу, ви перевірите, чи справді працівник мав 

право на неї. Також слід перевірити наявність заяви й підтвердних 

документів із застосування соціальної пільги до відпускних та їх 

компенсації. 
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3. обчислити податок на доходи з розрахованих місячних 

доходів. Підсумувати визначені суми по кожному місяцю та 

дізнатися суму податку, яку мали отримати за рік. 

4. порівняти річну суму податку на доходи, визначену в 

п.3, із сумою податку, яку було утримано протягом року. Далі 

можливі такі варіанти розвитку подій: 

 Вийшли в нуль. У такому випадку слід скласти 

бухгалтерську довідку, в якій зазначили щось на кшталт: «В 

результаті річного перерахунку податку на доходи не виявлено 

недоутримання та надлишкового утримання податку на доходи з 

працівників підприємства у 2016 році»; 

 Виявили суму недоплати. Працедавець стягує її за 

рахунок будь-якого оподаткованого доходу (після оподаткування) 

за грудень, а якщо такої суми не вистачило – за рахунок 

оподаткованих доходів наступних місяців, до повного погашення 

такої недоплати. У бухгалтерському обліку така операція 

відобразиться записом Дт 661 Кт 641; 

 Виявили суму переплати. На неї  слід зменшити 

поточні зобов’язання з податку на доходи в грудні, а якщо сума до 

зменшення більша за них – то й за наступні місяці. Аби чітко знати, 

що це доутримання – результат річного перерахунку, робимо запис 

«червоним сторно»: Дт 661 Кт 641; 

5. для досягнення повного облікового консенсусу 

оформити результати перерахунку податку на доходи 

бухгалтерською довідкою; 

6. результати перерахунку відобразити у формі №1 ДФ за 

IV квартал. На суму недоплати або переплати слід відкоригувати 

показники граф 4і та 4а. 

Якщо ви перекласифікували неоподатковуваний дохід в 

оподатковуваний, слід подати уточнену звітність за формою. № 1 

ДФ за той квартал, у якому допустили помилки. У ній укажіть 

нараховану суму податку -  у кварталі 4а, а от суму сплаченого 

податку – у кварталі, коли це зробили. 

Висновки. Отож, здійснивши такі прості кроки та 

привівши все до ладу, ви отримаєте надійний захист від фінансових 

санкцій. Також радимо не забувати про інші обов’язкові 

перерахунки під час закінчення застосування соціальної пільги та 
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звільнення працівника. Хоча за великого бажання їх можна 

проводити щомісяця та за будь-який період. 

  
Список використаних джерел: 

1.Гарасим П.М. Система оподаткування та її інформаційно – облікове 

забезпечення / Гарасим П.М/. бухгалтерська газета «Все про 

бухгалтерський облік» 2016. № 117. 

2. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: 

Підручник /М. Ф. Огійчук, Л. О. Сколотій, М. І. Беленкова та ін./За ред. 

проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2016. – 

1040 с. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ 

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ                   

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Ніколаєць Вікторія 

Шацький лісовий коледж ім.В.В.Сулька 

Науковий керівник: викладач-методист вищої категорії 

Панасюк Н.В. 

 
Анотація. У статті розглянуто сутність облікової політики та 

оптимізація особливостей ведення обліку на підприємствах лісового 

господарства. 

Ключові слова: лісове господарство, облік, облікова політика. 
Постановка проблеми. В лісовому господарстві відсутні 

будь-які рекомендації на галузевому рівні щодо формування 

облікової політики об’єктів обліку. В зв'язку з цим актуалізується 

питання регулювання облікової політики на галузевому рівні, з 

метою визначення найсуттєвіших процедур і методів обліку для 

підприємств лісового господарства.  

Виклад основного матеріалу. Однією із обов’язкових 

умов для організації виробничого процесу в лісовому господарстві 

є наявність землі, яка, з одного боку, є предметом і засобом праці 

для людини, а з іншого – посередником між рослинами та 

природним середовищем. Особливістю земель лісогосподарського 

призначення є те, що на них розміщуються ліси (за винятком 

ділянок, тимчасово або постійно не вкритих лісовою рослинністю), 
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які безпосередньо впливають на їх оцінку і можуть розглядатися як 

нерухоме майно.  

У ринкових умовах виникає необхідність обліку лісового 

фонду у систему вартісного обліку за видами власності та 

лісокористувачів. Це дозволить підприємствам лісового 

господарства порівнювати доходи з витратами на створення та 

утримання лісів, що є основою для реалізації принципу 

самофінансування і самоокупності. Реалізація цього основного 

завдання є важливою умовою стійкого управління лісами. 

Окреслена проблема потребує визнання в лісовому господарстві 

таких об’єктів бухгалтерського обліку, як земля і лісові ресурси. 

Тому вважаємо за необхідне розробити галузеву методику 

бухгалтерського обліку земель лісового фонду, з урахуванням 

вартісної оцінки наявних на них лісових ресурсів, поточного 

приросту деревини або її виснаження внаслідок господарської 

діяльності чи інших факторів. Для цього необхідно визначатись з 

варіантами відображення землі та лісових ресурсів в 

бухгалтерському обліку. На нашу думку, можливі два варіанти: 1) 

земельні ділянки і наявні лісові ресурси, які перебувають у 

державній власності, відображати у складі нематеріальних активів 

як право користування майном; 2) землі лісогосподарського 

призначення, які закріплені за постійними користувачами, і лісові 

ресурси відображати у складі основних засобів за відповідними 

субрахунками (наприклад, 101 "Земельні ділянки" або 108 

"Багаторічні насадження"). Такій підхід не суперечить чинній 

нормативній базі, оскільки всі землі лісогосподарського 

призначення державної власності закріплені на правах постійного 

користування за спеціалізованими підприємствами, які діють в 

інтересах і від імені держави. Це дає підстави стверджувати, що 

лісові ресурси відповідають умовам визнання їх активами, а саме: 

отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх 

використанням, і передавання всіх ризиків та майнової 

відповідальності. Тому результати діяльності довготривалого 

виробничого процесу, пов’язаного безпосередньо із 

лісовідтворенням та лісорозведенням, доцільно розглядати як 

накопичення додаткового капіталу у вигляді деревного приросту та 

зміни вартості природних ресурсів, придатних для господарського 

використання.  
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Обліковий процес за часткової централізації здійснює як 

централізована бухгалтерія лісгоспів, так і обліковий персонал 

структурних підрозділів – лісництв. На рівні структурного 

підрозділу здійснюються документальне оформлення проведених 

операцій, обробка та групування первинних документів стосовно 

руху запасів, обліку використання робочого часу тощо. Згруповані 

та зведені дані у формі звітів у встановлені терміни надходять у 

центральну бухгалтерію, де їх ретельно перевіряють і 

відображають в системі синтетичного й аналітичного обліку.  

Висновки і пропозиції. Істотні особливості 

функціонування підприємств лісового господарства впливають на 

організацію та ведення обліку.  Елементи облікової політики 

визначаються за відповідними об’єктами бухгалтерського обліку, 

щодо яких існують альтернативні варіанти.  Розроблення і 

реалізація облікової політики залежать від досвіду облікового 

апарату і його структури, обсягів облікових і контрольних робіт, 

особливостей технології та організації виробництва, системи 

управління, організаційно - територіальної відокремленості. Вплив 

галузевих особливостей безпосередньо визначають об’єкти та 

елементи облікової політики. Ліси України переважно є державною 

власністю. Господарювання в державних лісах здійснюють 

підприємства лісового господарства, але планування 

лісогосподарської діяльності і обстеження лісів повністю 

централізовані. Проте не врегульованими залишаються теоретичні 

та правові підходи щодо визначення та обліку окреслених об’єктів, 

що потребує подальших наукових досліджень. Виникає потреба у 

розробленні методичних рекомендацій галузевої системи обліку та 

методологічного обґрунтування теорії і практики формування 

облікової політики підприємств лісового господарства з метою 

набуття досвіду. 
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Анотація. У статті розглянуто основні проблеми 

функціонування спрощеної системи оподаткування України та визначено 

напрямки її реформування. 

Ключові слова: мале підприємництво, спрощена система 

оподаткування, єдиний податок. 

Постановка проблеми. У розвинутих країнах світу 

діяльності малих підприємств приділяється особлива увага, адже 

саме завдяки активному розвитку малого підприємництва 

створюються нові робочі місця, зростає виробництво валового 

внутрішнього продукту та відповідно збільшуються надходження 

до бюджетної системи країни. Активізація діяльності цього сектору 

економіки є досить важливою і для України, адже  в умовах 

нестабільної економічної ситуації він може забезпечити вихід із 

тривалої рецесії економіки та наповнити місцеві бюджети 

фінансовими ресурсами, які дозволять реалізувати ряд ініціатив 

органів місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. З метою підтримки малого 

підприємництва в Україні було прийнято Указ Президента від 3 

липня 1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності суб’єктів малого підприємництва", яким запроваджено 

справляння єдиного податку суб’єктами малого підприємництва. 

Сьогодні функціонування спрощеної системи оподаткування 

регулюється Податковим кодексом України (Розділ XIV Спеціальні 

податкові режими). Практичний досвід її застосування в Україні 

дає достатньо підстав говорити про позитивний вплив цього 

режиму оподаткування на сектор малого підприємництва, що 

дозволяє максимально спростити облік і контроль за діяльністю 
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суб’єктів підприємництва і забезпечує стабільні надходження в 

бюджет. [1] 

З кожним роком спостерігалася тенденція зростання 

основних показників діяльності суб’єктів спрощеної системи 

оподаткування. Зокрема, якщо аналізувати надходження єдиного 

податку до місцевих бюджетів протягом останніх 5-ти років, то 

можна побачити позитивну динаміку як суми надходжень так і 

частки цих надходжень у структурі усіх доходів місцевих 

бюджетів. У 2016 році єдиного податку надійшло 17,2 млрд. грн., 

що на 56,0 % більше за обсяги надходжень 2015 року. Таке 

зростання відбулося, в основному, через збільшення кількості 

платників податку та віднесення до єдиного податку фіксованого 

сільськогосподарського податку.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.1. Динаміка надходжень єдиного податку до місцевих 

бюджетів за 2012-2016 роки. 

 

Якщо аналізувати структуру платників єдиного податку, то 

понад 70% податкових надходжень спрощеної системи складають 

надходження від фізичних осіб-підприємців. 

Незважаючи на ці позитивні тенденції, протягом останніх 

років ряд проблем функціонування цієї системи оподаткування 

знизили її ефективність.  
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Рис. 2. Динаміка надходжень єдиного податку з юридичних і               

фізичних осіб-підприємців до місцевих бюджетів за                                    

2012-2016 роки 

 
До них можна віднести: 

1. Зловживання великого і середнього бізнесу  спрощеною 

системою. Співіснування двох систем оподаткування з принципово 

різними базами в одній економіці майже неминуче створює 

можливості для законної мінімізації податків. Зокрема, більшим 

компаніям іноді буває вигідніше розділитися на декілька, щоб 

скористатися відносно низькими ставками єдиного податку. 

2. Реєстрація працівників суб’єктами підприєм-ницької 

діяльності, адже для роботодавців це може бути вигідніше ніж 

офіційне працевлаштування. 

3. Недобросовісна конкуренція, оскільки податкове 

навантаження на малі підприємства є значно нижчим, ніж в 

середньому по економіці. 

Всі ці недоліки у функціонуванні спрощеної системи 

оподаткування призводять до дискусій щодо доцільності її 

застосування, адже як наслідок бюджети недоотримують частини 
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доходів. Останніми роками цій проблемі приділяється дедалі 

більше уваги і у звітах фахівців Міжнародного валютного фонду 

та інших потенційних зарубіжних кредиторів України, які 

рекомендують збільшити податкове навантаження на платників 

єдиного податку. [3] 

Висновки та пропозиції. На нашу думку, повністю 

відміняти спрощену систему оподаткування буде економічно не 

виправдано. Адже в умовах високого безробіття, стагнації 

економіки саме пільгове оподаткування здатне стимулювати 

діяльність економічних суб’єктів, а це в свою чергу може 

покращити ситуацію із зайнятістю населення. Її потрібно 

правильно та виважено реформувати, щоб не допустити переходу 

діючих малих підприємств у тіньову економіку. Ми підтримуємо 

думку старшого експерта Програми USAID "Лідерство в 

економічному врядуванні" В. Дубровського  про те, що можлива 

реформа ССО має розглядатися тільки після успішного 

впровадження податкової реформи загальної системи 

оподаткування. [4] 

Також, з огляду на українські реалії формального поділу 

великих та середніх підприємств на малі для оптимізації 

оподаткування, необхідно законодавчо закріпити критерії для 

визначення реального власника для цілей оподаткування, 

удосконалити загальні правила проти ухилення від сплати 

податків. Адже фактичні працівники підприємця, оформлені як 

спрощенці, будуть належати до єдиного платника податку. У 

такому разі унеможливлюється значна кількість зловживань із 

спрощеною системою — група осіб може бути платником єдиного 

податку, лише якщо всі учасники групи у сукупності відповідають 

критеріям для обрання спрощеної системи. 

Отже, не лише спрощена, а й загальна система 

оподаткування України потребує виваженого реформування, яке 

можна здійснювати при умові забезпечення сприятливого 

інвестиційного клімату в країні.  
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Анотація. Розглянуто стан та перспективи розвитку 

державного фінансового контролю в Україні. 

Ключові слова: контроль, державний контроль, 

Держаудитслужба. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в умовах 

фінансово-економічної кризи, яка торкнулась усіх сфер нашого 

життя, питання фінансового контролю є першочерговим завданням 

перших осіб нашої держави. Від того, наскільки дієвим буде 

механізм заощадження, використання бюджетних коштів усіх 

рівнів, буде залежати вихід України з світової економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу.Фінансовий контроль – це 

важлива функція управління фінансами. На сучасному етапі 

пріоритетне та основне місце серед органів, які здійснюють 

державний фінансовий контроль в Україні, займає Державна 

аудиторська служба України, яка створена відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року 

“Про утворення Державної аудиторської служби в Україні” та 

Положення про Державну аудиторську службу в Україні.  

Держаудитслужба покликана здійснювати внутрішній 

державний контроль за використанням коштів затвердженого 

бюджету, грошових потоків (у тому числі місцевих органів влади) і 

цільових фондів. Безумовно, у період, коли Україна розбудовує 

ринкові відносини, не можна недооцінювати роль фінансового 

контролю держави, яка полягає в забезпеченні фінансової 

дисципліни. Слід пам’ятати, що фінансовий контроль — це один із 

http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/3018?issue=288
http://lb.ua/economics/2016/01/03/324990_sproshchena_sistema_%20opodatkuvannya.html
http://lb.ua/economics/2016/01/03/324990_sproshchena_sistema_%20opodatkuvannya.html
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способів наповнення державного бюджету, що є важливим для 

такої країни, як наша. Це також інструмент боротьби зі злочинами 

у сфері фінансових відносин, спосіб збереження державного майна 

і коштів, що вкрай актуально останнім часом в Україні. Крім того, 

ефективність здійснення контрольних функцій є чинником 

підвищення авторитету держави у світовому співтоваристві. 

Існують проблеми нормативно – правового характеру у 

сфері державного фінансового контролю. В цілому ці проблеми 

умовно можна розділити на дві групи. Перша стосується недоліків 

у законодавстві, друга – нормативно – правових актів. 

Від правильного проведення контролю за раціональним та 

ефективним використанням державних фінансових ресурсів 

залежить зміцнення фінансового становища нашої держави, її 

економічне зростання,  рівень життя кожного громадянина 

України. 

Для досягнення позитивних результатів ревізій і перевірок 

слід посилити взаємодію Державної аудиторської служби з 

податковими, фінансовими, правоохоронними та іншими органами 

контролю. Тільки чітко організована система контролю за 

суб’єктами господарювання державного сектору економіки, 

іншими сферами суспільного життя дає змогу своєчасно виявити й 

усунути фактори , які створюють перепони для ефективного, 

законного, цільового, результативного використання та збереження 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших ативів, 

досягнення економії бюджетних коштів та досягнення поставленої 

мети. Добре організований контроль формує у працівників усіх 

ланок управління діловитість, компетентність, і оперативність, що 

є важливим фактором вирішення завдань економічного і 

соціального розвитку. 

Висновки. Отже, від правильного проведення контролю за 

раціональним та ефективним використанням державних 

фінансових ресурсів залежить зміцнення фінансового становища 

нашої держави, її економічне зростання, рівень життя кожного 

громадянина України. 
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ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ ТА ДЕКЛАРАЦІЯ ДЛЯ 
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Анотація. Окреслено перспективи запровадження електронної 

звітності в Україні. 

Ключові слова: електронна звітність, декларація, декларування 

доходів. 

Постановка проблеми. Зважаючи на теперішню ситуацію 

в нашій країні ця тема є для нас дуже актуальною. Недавно ми 

могли спостерігати, як подають еклектронні декларації наші 

депутати Верховної Ради. 

Як свідчить практика, професіонали, які «всі зуби сточили» 

об граніт бухгалтерських проблем, не завжди можуть бути 

фахівцями в інших галузях. Візьмімо електронну звітність. 

Здавалося б, вона мала би спростити роботу бухгалтерів, а 

насправді часто-густо заводить у глухий кут. 

Виклад основного матеріалу. В останній рік-два подання 

електронної звітності стало однією з найбільш обговорюваних тем 

на бухгалтерських «посиденьках», адже обсяг щомісячної звітності 

зростає. 

Запровадження такої сучасної форми звітності, як 

електронна, здійснюється на підставі законів №851 та №852. В 

електронній звітності інформація зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, 

до яких належать, зокрема, назва організації, назва виду документа, 

дата, текст документа, підпис. Автором електронного документа є 

особа (фізична або юридична), яка його створила. Будь-який 

документ створюється не просто так, а комусь адресується. 

Звітність, створена в електронному вигляді, також має конкретних 

адресатів. Вона призначена, зокрема, для органів Державної 

податкової служби, Пенсійного фонду, відділу статистики. 

Підписує таку звітність та особа, яка її сформувала. При цьому 

такий документ може бути створений, переданий, збережений та 

перетворений електронними засобами у візуальну форму. Його 

оригіналом вважається електронний примірник з обов'язковими 

реквізитами. Підприємство може подавати електронну звітність 
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самостійно («OPZ-звітність» та «Бест-Звіт») або через операторів 

електронної звітності. 

Водночас податкова звітність повинна мати обов'язкові 

реквізити, визначені пунктом 48.3 ПКУ, бути підписана 

посадовими особами (з дотриманням вимог п. 48.5 ПКУ), на неї 

має бути накладена печатка підприємства. Порядок подання 

звітності встановлено статтею 49 ПКУ, і за умови дотримання 

вимог ст. 48 і 49 податкова звітність повинна бути прийнята 

посадовою особою органу ДПС. До речі, п. 49.3 ПКУ висуває 

додаткову вимогу до «електронки»: вона може бути передана з 

дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП підзвітних осіб у 

порядку, визначеному законодавством. 

Фактичне прийняття підтверджується відповідно до 

положень Методрекомендацій №827 квитанціями: 

1) квитанція №1 (формується програмним 

забезпеченням ЦОЕЗ або оператора) засвідчує факт і час 

одержання звіту в електронній формі. У ній зазначаються назва і 

код ЄДРПОУ платника, формат і назва звіту, період, за який 

подається звіт, дата і час доставки звіту до центрального рівня 

ДПАУ, але у ній немає позначки часу отримання документа 

органом ДПI за місцезнаходженням платника. Цю квитанцію 

платник завжди отримує після надсилання звіту. Квитанція №1 

містить застереження, що результати перевірки та факт прийняття 

чи неприйняття звітності засвідчуються квитанцією №2. 

2)   квитанція №2 (також формується у ЦОЕЗ) — 

свідчить про факт і час приймання (неприймання) звіту в 

електронній формі та внесення його даних до БДАЗ. Вона містить 

назву і код ЄДРПОУ платника, формат файла звітності, назву звіту 

і період подання, дату і час доставки звіту до органу ДПС 

районного рівня, а також (і це найголовніше!) у квитанції 

зазначається реєстраційний номер звіту, за яким документ 

прийнято на районному рівні. Крім того, у ній розшифровуються 

підписи документа; 

3)  квитанція №3 (повідомлення про отримання 

звітності) формується програмним забезпеченням АЗ — свідчить 

про доставку звіту адресату звітності в електронній формі і 

внесення до бази даних АЗ. Це повідомлення надсилається услід за 

квитанцією №1 і є повідомлення про вручення кореспонденції. 
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Отже, тільки з отриманням усіх трьох квитанцій бухгалтер 

зможе полегшено зітхнути. 

Широкі можливості і більше зручностей передбачено у 

програмі «Бест-Звіт», але вона є платною і не завжди по кишені 

маленьким підприємствам. 

Дуже зручно користуватися можливостями формування 

податкової звітності, які передбачено у програмі «1С:Підприємство 

8». Вона формує податкову звітність як у паперовому вигляді, так і 

у форматі хml. Насправді це дуже спрощує роботу, бо не потребує 

додаткових зусиль при формуванні звітності до органів ДПС. При 

цьому, наприклад, на відміну від «OPZ-звіту», декларація з ПДВ 

формується на підставі і відповідності до реєстру податкових 

накладних та додатків, якщо їх заповнення передбачено 

законодавством. Відповідність складеної декларації реєстру та 

додаткам перевіряється під час камеральної перевірки звіту в самій 

програмі. 

Висновки. Електронне декларування доходів юридичних, 

або фізичних осіб в даний час є надзвичайно необхідним. Адже 

людина з легкістю може побачити всі доходи, нематеріальні активі, 

корпоративні права, якими володіє фізична особа. Таким чином 

електронна декларація – це  «дзеркало», яке показує усі шляхи 

витрачання коштів. 
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Постановка проблеми.Держава неспроможна існувати 

без податків. Це знали ще з давнини. Винаходились  самі 

вигадливі форми оподаткування . Основи оподаткування було 

сформульовано ще Адамом Смітом: податки повинні відповідати 

стану платника; спосіб життя і час стягування би мало бути 

заздалегідь і відомий і зручні для платника; процес оподаткування 

потрібно провести з мінімальними витратами. Сучасна систему 

оподаткування багатоступінчаста, національно і регіонально 

специфічна. 

 Нині економісти найрізноманітніших шкіл беззастережно 

визнають, що фіскальна політика справляє надзвичайно сильний 

вплив кожну економічну систему. 

 Метою дослідження є визначення ролі податків у 

економіці та розглянуті цілі й структура, і навіть податкова 

політика. Ця тема дуже актуальна сьогодні, оскільки наша 

економіка і податкова сфера, перебувають ще нестійкою 

формування. У  роботі розглядається концепція реформування 

податкової системи і її зв'язку з впливом податків на національну 

економіку.  Повністю розкриває податкову структуру (функцію, 

види й класифікацію податків). Також у ній розглядаються 

принципи оподаткування. Я розглянула структуру бюджетно-

податкової політики і її впливу на всю економіку. 

Виклад основного матеріалу.Забезпечення високого 

рівня конкурентоспроможності національної економіки більшою 

мірою визначається ефективністю системи оподаткування. 

Відповідно до Концепції реформування податкової системи , 

вдосконалення системи оподаткування має здійснюватися з 

стратегічних цілей нашої держави – побудови 

конкурентоспроможної соціально орієнтованій ринковій 

економіки та інтеграції у європейське співтовариство. 

Питанням теорії та практики впливу бюджетно-

податкових важелів економічний розвиток країни присвячені 

наукові праці вітчизняних і закордонних вчених. 

 Метою цього підрозділу є аналіз окремих галузей 

Концепції й розробка цій основі    конкретних пропозицій з 

посиленню регулятивного впливу податкової політики держави 

щодо підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки. 
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Як знаємо з економічної теорії, існують чотири стадії 

конкурентних переваг національної економіки, відповідні 

основним рушійним силам, визначальним її розвиток в окремі 

періоди: чинники виробництва, інвестиції, нововведення і 

багатство.Відповідно до такого підходу здійснюють класифікацію 

країн за рівнем конкурентоздатності їхніх економік у світовому 

господарстві. 

Сама Україна знаходиться на першого з цих стадій, де 

підприємства досягають переваг в конкурентної боротьби лише 

завдяки основним чинникам виробництва: природних ресурсів 

або надлишкової та виробництва дешевої робочої сили. 

Друга стадія характеризується готовністю та здібністю 

господарюючих суб'єктів до інвестування. Україна демонструє 

готовність іти таким шляхом, але ще помітних успіхів домогтися 

зірвалася. 

Особливість третьої стадії полягають у тому, що 

національні підприємства як застосовують та вдосконалюють 

існуючу техніку й технологію, а й створюють нові. Україна за 

деякими параметрами перебуває в третьої стадії, через що 

імовірним і має суттєві переваги є перехід вітчизняної економіки 

до третьої стадії конкурентоспроможності поруч із максимальним 

використанням конкурентних переваг її першої стадії, що й має 

зумовлювати вибір пріоритетних та напрямів і методів 

державного регулювання процесу підвищення їх 

конкурентоздатності національної економіки, серед яких однією з 

впливових є податкова політика. 

З огляду на таку тенденцію, Уряд України прийняв 

постанову по істотному зниженні податкового навантаження на 

вітчизняну економіку й перегляді співвідношення діючих 

податкових регуляторів.  

За сучасних умов податки виконують дві основні 

функції:фіскальну і економічну. 

Фіскальна функція - основна, характерна усіх держав. З її 

допомогою створюються державні грошові кошти та матеріальні 

умови для функціонування держави. 

Економічна функція означає, що як учасник 

перерозподільних відносин надають серйозний вплив на 

відтворення, стимулюючи чи стримуючи його темпи, посилюючи 
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чи ослаблюючи нагромадження капіталу, розширюючи чи 

зменшуючи платоспроможний попит населення. Розширення 

податкового методу в мобілізації державі національного доходу 

викликає постійне зіткнення держав з учасниками виробництва, 

що забезпечує йому реальні можливості впливу на економіку, 

попри всі стадії відтворювального процесу. 

 Сучасна податкову систему включає різні види податків. 

Основну їх групу становлять безпосередні й опосередковані 

податки. 

Прямі податки встановлюються безпосередньо з доходу чи 

майна. 

Непрямі податки (непрямі)— це податки на товари та, 

оплачувані цінується товару чи включені до тарифу. Власник 

товару чи послуг за її реалізації отримує податкові суми, які 

перераховує державі. У разі зв'язок між платником й державою 

опосередкована через об'єкт оподаткування. 

За сучасних умов у зв'язку з розширенням соціальних 

функцій держави широкого розповсюдження набули внесок у 

фонд соціального страхування. Вони зі своєї сутності є цільовими 

податками, бо мають певне призначення. 

Залежно від органу, який стягує податок, і 

розпоряджається його сумою, розрізняють державні та місцеві 

податки. Державні податки стягуються центральним урядом 

виходячи з державного законодавства і направляють  до 

державного бюджету. Податки з використання поділяються на 

загальні, вони вступають у єдину касу держави, і спеціальні 

(цільові) (наприклад, податку продаж бензину, палива, мастил 

США направляють у дорожній фонд). 

Залежно від характеру стягування податкових ставок 

податки поділяються на: пропорційні, прогресивні і регресивні. 

Пропорциональний податок - це податок, ставка якого 

однакова всім оподатковуваних сум. Податок, середня ставка 

якого підвищується зі зростанням суми, називається 

прогресивним. Регресивний податок передбачає зменшення 

відсотка вибуття із суми принаймні його зростання. 

До останнього виду податків ставляться, зазвичай, непрямі 

податки. 
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Структура податкової системи, у якій щодо великій ролі 

грають непрямі податки, загалом відповідає загальним 

закономірностям, властивих розвитку податкових систем. 

У разі падіння реальних доходів підприємств, збільшення 

кількості збиткових підприємств, недосконалості податкового 

законодавства, низького рівня доходів громадян, неможливо 

забезпечити переваги у структурі податкової системи прямих 

податків. 

Висновки. Отже, можна дійти невтішного висновку, що 

податкову систему великою мірою визначає формування 

вітчизняні господарюючих суб'єктів конкурентних переваг. Це 

зумовлює особливу роль оподаткування забезпеченні стійкою 

конкурентної позиції національних товаровиробників. Сьогодні ж 

податкову систему не є інструментом підвищення їх 

конкурентоздатності держави й не сприяє зростанню інноваційно-

інвестиційної активності господарюючих суб'єктів. Тому метою 

податкової реформи, у Україні до приведення вітчизняної системи 

оподаткування відповідність до пріоритетами державної політики 

економічного розвитку, однією із виступає підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки.  
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Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану 

підприємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків 

до нього (форма 2), статистична та оперативна звітність. 

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану 
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підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та 

закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та 

статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є 

відкритою. 

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні 

показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки 

та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить 

комерційну таємницю, а іноді й "ноу-хау". Відповідно до чинного 

законодавства України підприємство має право тримати таку 

інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства 

[1]. 

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності 

взаємозв'язані один з одним. Їх цінність для своєчасної та якісної 

оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої 

вірогідності та дати складання звіту. 

На основі аналізу звітних даних визначаються основні 

тенденції формування й використання фінансових ресурсів 

підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони 

підприємства та резерви для поліпшення фінансового стану в 

перспективі. 

Ліквідність підприємства — це його здатність швидко 

продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. 

Ліквідність підприємства характеризується 

співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові 

кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і 

короткострокової заборгованості. 

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні 

суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності. 

Про незадовільний стан ліквідності підприємства 

свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах 

перевищує їх реальні надходження. 

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для 

погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати 

процес надходження коштів від господарської діяльності і 

формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед 

бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати 

дивідендів [2]. 
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Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу 

структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно 

визначити, чи є вона "стійкою" (наприклад, борг постачальнику, з 

яким існують довгострокові зв'язки), чи є простроченою, тобто 

такою, термін погашення якої минув. 

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння 

обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. 

Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за 

інформацією з відповідної фінансової звітності [3]. 

Найважливішим показником фінансового стану 

підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості 

підприємства в будь-який момент розрахуватися за своїми 

зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна 

(активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство 

може продати свої активи, отримати грошові кошти і погасити 

заборгованість перед постачальниками, і банком щодо повернення 

кредитів, перед бюджетом та позабюджетними централізованими 

фондами із сплати податків та платежів, перед працівниками з 

виплати заробітної плати тощо. 

Ліквідність суб'єкта господарювання визначається 

відношенням вартості ліквідного майна, тобто активів, які можуть 

бути використані для оплати заборгованостей, до короткострокової 

заборгованості. По суті, ліквідність суб’єкта господарювання є 

ліквідністю його балансу. Ліквідність же балансу підприємства 

характеризує зв’язок можливості продажу його активів з 

одночасною оплатою пасивів. Ліквідність балансу визначається 

рівнем покриття зобов’язань підприємства його активами, строк 

перетворення яких на грошові кошти відповідає строку погашення 

зобов’язань. 

Залежно від того, якими платіжними коштами підприємство 

може погасити свої зобов’язання, розраховують кілька показників 

ліквідності (платоспроможності). 

Аналіз ліквідності доповнюється аналізом 

платоспроможності, яка характеризує спроможність підприємства 

своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які 

випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, 

що мають певні терміни сплати. 
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Таким чином, практичне застосування методики аналізу 

ліквідності та запропонованих заходів щодо її оптимізації буде 

сприяти успішному вирішенню завдань управління ліквідністю 

підприємства, зокрема, та фінансового стану підприємства  у 

цілому. 
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА:СУТЬ І ВИДИ 

 Липка Марія 

Тлумацький коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: к.е.н., викладач Неміш Ю.В.  

 

Для сільськогосподарського підприємства актуальним є 

питання переорієнтації підприємств на ринкові форми їх 

фінансування, однією з яких є мобілізація ресурсів на основі 

залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані 

юридичною особою. Спокусливим для фінансистів є те, що для 

залучення коштів на основі збільшення статутного капіталу не 

потрібні ні застава майна, ні гарантії третіх осіб; ресурси, вкладені 

у власний капітал підприємства, залишаються в його 

розпорядженні протягом довгострокового періоду. Проблема 

адекватного відображення власного капіталу у відповідності з 

потенціалом підприємств сільського господарства є важливою як з 

наукового, так і практичного погляду, бо вона поки що не 

вирішена. Зокрема, як неодноразово підкреслює акад. П.Т. Саблук, 

у складі функціонуючого капіталу не рахується вартість землі [1; 

с.34]. 

Власний капітал підприємства — це підсумок першого 

розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості 

активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними 
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складовими власного капіталу є статутний (зареєстрований) 

капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. 

Відомості про розміри статутного і резервного капіталу містяться у 

статуті підприємства. Показник власного капіталу є одним з 

головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він — 

основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його 

фінансової стійкості та стабільності. 

 Власний капітал – це власні джерела фінансування 

підприємств, які без визначення строку повернення внесені його 

засновниками (учасниками), або залишені ними на підприємстві із 

чистого прибутку. 
Формується власний капітал за рахунок внесків грошових 

коштів засновниками (власниками) підприємства, або інших 

активів, за рахунок суми прибутку, що залишаються на 

підприємстві. 
Впливає на власний капітал багато факторів, в тому числі 

дооцінка необоротних активів, сума дарчого капіталу, виробнича, 

маркетингова та фінансова діяльність підприємства. 

З 1 січня 2013 року відбулися зміни щодо основних форм 

фінансової звітності. Так, власний капітал у балансі відображається 

у першому розділі пасиву «Власний капітал» і до 2013 року 

включав у себе такі статті: статутний капітал, пайовий капітал, 

додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, 

резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 

неоплачений капітал, вилучений капітал. Згідно змін, що відбулися 

в 2013 році 40 рахунок називається «Зареєстрований капітал», 41 

рахунок «Капітал у дооцінках», 42 рахунок «Додатковий капітал», 

43 рахунок «Резервний капітал», 44 «Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений 

капітал». 

Зареєстрований капітал – це юридично оформлена, 

офіційно об’явлена і належним чином зареєстрована частина 

внесків власників до капіталу підприємства. Зареєстрований 

капітал включатиме статутний капітал господарських товариств, 

державних і комунальних господарств, який призначений для 

заснування та введення підприємства в дію, виконує захисну 

функцію та функції управління і контролю, що дасть можливість 

власникам контрольного пакета акцій підприємства проводити 
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стратегічну політику, формувати дивідендну політику та 

контролювати кадрові питання. Статутний капітал передбачає 

забезпечення фінансування і забезпечення ліквідності та є базою 

для нарахування дивідендів. Отже, він повинен бути направлений 

на реалізацію інвестиційних проектів, поліпшення ліквідності та 

платоспроможності, модернізації чи розширення виробництва, 

оптимізації дивідендної політики тощо. Розмір статутного капіталу 

не може бути меншим за встановлену законодавством суму. 

Рішення про його збільшення або зменшення мають бути 

зареєстровані у Державному реєстрі господарських одиниць і 

відповідати за вартістю даним фінансової звітності і балансу. Тобто 

фіксується у балансі та сума капіталу в межах якої засновники 

несуть матеріальну відповідальність перед кредиторами. 

 Пайовий капітал по своїй суті є сукупністю коштів 

фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві 

для здійснення його господарської діяльності. Це внески членів 

споживчого товариства, колективного сільськогосподарського 

підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної 

спілки та інших підприємств, що передбачені установчими 

документами. Також для збільшення власного капіталу пайовики 

можуть здійснювати на добровільних засадах додаткові внески. [2] 

 На балансі підприємства до 2013 року виділявся окремо 

рахунок «Інший додатковий капітал» на якому відображалась 

дооцінка основних засобів, їх індексація, дооцінка нематеріальних 

активів, одержання у безкоштовному порядку різних активів від 

сторонніх організацій та фізичних осіб тощо. З 2013 р. введена в 

дію така стаття балансу, як «Капітал у дооцінках», на якому 

відображатиметься інформація про дооцінку (уцінку) необоротних 

активів і фінансових інструментів, які відповідно за НП(С)БО 1 

відображаються у складі власного капіталу, але розкриватимуться 

не у звіті про власний капітал, як раніше, а у звіті про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід) (форма 2)). На рахунку 

«Капітал у дооцінках» узагальнюватиметься інформація про 

дооцінки об’єктів основних засобів і нематеріальних активів, 

уцінки таких об’єктів в межах сум раніше проведених дооцінок. 

Такі суми дооцінки основних засобів і нематеріальних активів 

відноситемуться до нерозподіленого прибутку. 
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У статті «Додатковий капітал» відображається емісійний 

дохід, вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума 

капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, 

накопичені курсові різниці, які відповідно за національними 

положеннями (стандартами) відображаються у складі власного 

капіталу. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

Тучапська Вікторія 

Тлумацький коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: к.е.н., викладач Неміш Ю.В.  

 

У бухгалтерському обліку активи поділяються на оборотні 

та необоротні. Оборотні активи – це грошові кошти необмежені у 

використанні, а також інші активи, які реалізовуються чи 

споживаються протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців 

з дати балансу. Всі інші активи необоротні і  згідно з Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", "необоротні 

активи – всі активи, що не є оборотними"[1]. Тобто, необоротні 

активи – це матеріальні та нематеріальні активи термін корисного 

використання, яких більше дванадцяти місяці чи одного 

операційного циклу, а також активи вартість яких можна 

достовірно визначити. Ефективність використання необоротних 

активів відображається безпосередньо на процесі виробництва. 

Недостатня кількість необоротних активів на підприємстві буде 

негативно впливати на господарську діяльність підприємства, цим 

самим роблячи його менш конкурентним, а надлишок призведе до 

перевитрат пов’язаних з утриманням матеріально-технічної бази.  
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Питаннями класифікації та обліку необоротних активів 

підприємства займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як: 

І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, О.П. Гаценко, Л.Л. 

Горецька, А.Г. Загородній, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, Н.М. 

Малюга, М.В. Півтора, В.Є. Ванкевич, Л.В. Зубарева, І.П. Ламанов, 

Б. Нідлз, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, Н.М. Поташкова, Я.В. 

Соколов, тощо.  Однак незважаючи на значні напрацювання окремі 

аспекти залишаються дискусійними та невирішеними.  

Необоротні активи підприємства являються матеріальною 

базою, без яких не може здійснюватися будь-який виробничий 

процес. Точна класифікація та обґрунтованість місця призначення 

необоротних активів сприяє вирішенню низки проблем пов’язаних 

з фондооснащеністю та фондоозброєністю всіх виробничих 

процесів.  

Дослідивши праці згаданих науковців узагальнимо види 

оборотних активів за основними класифікаційними ознаками: 

 1. За відображення в статтях балансу, необоротні активи 

поділяються на: нематеріальні активи – вартість прав користування 

природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для 

товарів і послуг, місцем на товарній і фондовій біржі, вартість 

програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів 

промислової та інтелектуальної власності, ноу-хау, гудвілу, прав 

користування будинками, спорудами, внесених вкладів у статутний 

фонд, а також придбаних у процесі діяльності підприємства, 

вартість прав на здійснення окремих видів діяльності й оренду 

будівель (споруд, помешкань); 

 незавершене будівництво – вартість незавершеного 

будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що 

здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові 

платежі для фінансування такого будівництва; 

 основні засоби – вартість власних і одержаних на умовах 

фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових 

комплексів, що належать до складу основних засобів згідно з 

відповідними положеннями (стандартами): 

 довгострокові фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на 

період понад один рік, а також усі інвестиції, що не можуть бути 

вільно реалізовані в будь-який момент; 
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 довгострокова дебіторська заборгованість, яка включає 

заборгованість фізичних і юридичних осіб, що не виникає в процесі 

нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців 

від дати балансу; 

 відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, 

що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок 

тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки; 

 інші необоротні активи – наводяться суми необоротних 

активів, що не можуть бути включені до наведених вище статей 

розділу "Необоротні активи". 

2. За функціональними видами: матеріальні активи – ті які 

мають матеріальну форму та нематеріальні активи, які не мають 

матеріальної форми. 

3. За характером обслуговування виробничих процесів: 

активи, які використовуються в процесі виробництва продукції; 

активи, які використовуються в процесі реалізації продукції; 

активи, які використовують у процесі управління. 

4. За приналежністю: власні, позичені, орендовані, 

лізингові. 

5. За формами забезпечення заставного кредиту: рухомі та 

нерухомі 

6. За характером відображення зносу: необоротні активи, 

що амортизуються; необоротні активи, що не амортизуються. 

7. За функціональним призначенням: виробничі та 

невиробничі. 

8. За галузевою ознакою: промислові, сільськогосподарські, 

транспортні, будівельні. 

9. За використанням: діючі та недіючі. 

Для цілей бухгалтерського обліку та з метою покращення 

прийняття управлінських рішень розроблено класифікацію 

необоротних активів за їх видами. Дана класифікація включає 

класифікаційні групи, які, в свою чергу, поділяються на підгрупи. 

Таке групування об’єктів необоротних активів дозволить дослідити 

структуру ресурсного потенціалу підприємства в частині 

необоротних активів; підвищити ефективність інформаційного 

забезпечення управління нематеріальними активами; визначити 

ступінь впливу даного виду активів на результати діяльності 

підприємства. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

На 25-му році життя раптово 

обірвалося життя молодої людини, 

випускниці Львівського НАУ – магістра 

спеціальності «Облік і аудит»,  

талановитого молодого науковця  Пелих 

Мар’яни Ярославівни (23.02.1993 - 

01.08.2017). 

Ця людина для багатьох наставників, 

знайомих і друзів уособлювала високу 

порядність, відданість справі  та нестримний 

дух наукового пошуку. Вона була відкритою і чесною у  

відстоюванні істини, чуйним другом та відповідальною 

особистістю. 

Пелих Мар’яна Ярославівна народилась у м. Кам’янка-

Бузька Львівської області. Проживала разом із матір’ю та братом у 

с. Тадані Кам’янка-Бузького району. Ще будучи ученицею 

Кам’янка-Бузької ЗОШ, проявила себе старанною 

індивідуальністю. У 2011 році після закінчення Вищого 

професійного училища №71 (м. Кам’янка-Бузька) вступила до 

Львівського національного аграрного університету на економічний 

факультет спеціальність  «Облік і аудит». За час навчання у ЛНАУ 

брала активну участь у студентському житті факультету та 

науковій роботі випускової кафедри. Зокрема, була учасницею 

студентського  наукового гуртка «Облік – мова бізнесу».  

Результатами її наукових здобутків стали такі публікації:  

1 Пелих М. Проблеми сучасного аудиту – об’єктивні реалії 

та суб’єктивне визнання //  Збірник матеріалів за результатами 

наукових досліджень студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» / за заг. ред. І.Г. Костирка.  – Львів : СПОЛОМ, 

2016. С. 98-101. Науковий керівник: д.е.н., професор Костирко І.Г. 

2 Пелих М. Розробка стратегії розвитку 

сільськогосподарського підприємства // Збірник матеріалів за 

результатами наукових досліджень студентів спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» / за заг. ред. І.Г. Костирка.  – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. С. 98-101. Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента 

Гром’як Т.Д. 
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3 Пелих М. Оцінка фінансового стану та діяльності 

сільськогосподарських підприємств Камянка-Бузького району 

Львівської області. Обліково-аналітичне забезпечення операційної 

діяльності підприємств АПК: колективна студентська монографія / 

за заг. ред. І.Г. Костирка. – Львів: СПОЛОМ. 2017.   С. 83-90. 

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

4 Пелих М. Вдосконалення обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів в умовах автоматизації. Обліково-

аналітичне забезпечення операційної діяльності підприємств АПК: 

колективна студентська монографія / за заг. ред. І.Г. Костирка. – 

Львів: СПОЛОМ. 2017.   С. 214-221. Науковий керівник: к.е.н., 

доцент  Петришин Л.П. 

У лютому  2017 р. на відмінно захистила дипломну роботу, 

під керівництвом к.е.н., доц. Петришин Л.П., на тему «Організація 

обліку фінансових результатів, їх формування та використання у 

сільськогосподарських підприємствах Кам’янка-Бузького району 

Львівської області» і отримала диплом магістра за спеціальністю 

«Облік і аудит» з відзнакою. 

Декан економічного факультету  ЛНАУ в.о. професора  

Я.С. Янишин, професорсько-викладацький склад кафедри обліку та 

оподаткування, студенти і куратор групи ОА-71 доцент Р.П. 

Андрушко глибоко сумують з приводу раптової смерті Мар’яни  

Пелих. 

Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто любив і знав Мар’яну, і 

висловлюємо глибокі співчуття її родині.  

 

Вічна пам'ять! 
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