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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 

АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті проаналізовано різноманітність поглядів на економічну суть 

категорії «фінансові ресурси». Розкрито якісні ознаки та особливості 

фінансових ресурсів, що дають змогу їх ідентифікувати та визначити 

економічну суть як об’єкта функціонального управління.  

Ключові слова: фінансові ресурси, облік, аналіз, формування фінансових 

ресурсів, підприємства  

В умовах посилення впливу фінансової та політичної кризи національної 

економіки найважливішими чинниками успішного розвитку підприємств у 

довгостроковій перспективі є наявність фундаментальної мети розвитку і 

побудова ефективної системи управління їх фінансами, орієнтованої на 

досягнення цієї мети.  

Досвід розвинених країн, розвиток управлінських технологій, 

упровадження вартісного підходу до управління бізнесом на українських 

підприємствах переконливо довели, що пріоритетною метою розвитку 

підприємства є максимізація його вартості. Управління фінансовими ресурсами 

в ринкових умовах спрямоване на підвищення ринкової вартості й 

інвестиційної привабливості підприємства. Ефективне фінансове управління 

вимагає безперервності, послідовності і комплексності використання методів і 

важелів, завдяки яким фінансовий механізм підприємства найкраще 

пристосовується до змін в умовах утвердження ринкової економіки. 
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Для формування механізму якісного та ефективного управління 

фінансовими ресурсами підприємства, необхідно дотримуватися принципів 

системності та комплексності, що стає особливо актуальним є у зв‘язку із 

економічною та політичною нестабільністю у світі, глобалізацією бізнесу, 

збільшенням підприємницьких ризиків та жорсткістю конкуренції. Рівень 

фінансового потенціалу й умови фінансових ринків розширюють або 

обмежують можливості формування підприємствами достатнього обсягу 

фінансових ресурсів. Все це зумовлює необхідність розробки ефективної 

політики управління фінансовими ресурсами як одного з найважливіших 

елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку підприємств.  

Значний внесок у розвиток теорії управління фінансовими ресурсами 

підприємств зробили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а саме: І.Ю. Бланк, 

Ю.Ф. Брігхем, Д.К. Ван Хорн, І.С. Гуцал, О.Д. Василик, О.Д. Заруба, 

О.Р. Квасовський, О.В. Кнейслер, В.В. Костецький, О.І. Кулинич, Д. Коллис, 

Л.О. 4 Лігоненко, А.А. Мазаракі, С. Монтгомери, К.В. Павлюк, В.Ф. Палій, 

А.М. Поддєрьогін, Ж. Рішар, Д.Г. Сігел, Н.Я. Спасів, В.І. Терьохін, О.О. Орлов, 

Р.Н. Холт та ін.  

Проте, і на сьогодні залишаються актуальними питання, пов‘язані з 

дослідженням економічної сутності та тактики управління фінансовими 

ресурсами, як цілісної системи, підпорядкованої єдиній фінансовій і 

генеральній стратегії функціонування та розвитку підприємства в сучасних 

умовах невизначеності та ризиків, що притаманні мінливому ринковому 

середовищу. 

Мета дослідження полягає у визначенні сутності фінансових ресурсів 

підприємства як об‘єктів обліку та аналізу на основі узагальнення теоретичних 

та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики. 

Дефініція «фінансові ресурси» – одна із найбільш уживаних економічних 

категорій. Саме тому не існує одностайної думки щодо змісту та економічної 

інтерпретації фінансових ресурсів.  
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Науковцями розглядається безліч визначень дефініції «фінансові ресурси». 

Аналіз публікацій свідчить, що питання досі залишається дискусійним. 
Юрій С.І. стверджує, що загалом до фінансових ресурсів належать: 1) 

фінансові ресурси, утворені за рахунок доходів від звичайної діяльності: чистий 

прибуток, амортизаційні відрахування, частина витрат на капітальний ремонт і 

поліпшення основних засобів та нематеріальних активів, які відносять у 

встановлених законом розмірах до витрат підприємства; 2) кошти акціонерних 

товариств, одержані від додаткової емісії акцій та емісійного доходу, 

призначені для фінансування витрат зі збільшення активів суб‘єкта 

господарювання; 3) кошти державного (місцевого бюджету), інвестовані в 

підприємство на безоплатній основі, що одержують зазвичай державні та 

комунальні підприємства [1]. 
Поддєрьогін А.М., Білик А.М., Буряк Л.Д. під фінансовими ресурсами 

розуміє всі грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства, до яких 

належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в 

нефондовій формі [2]. 
За Андрусяк Н.О., фінансові ресурси – це система грошових фондів, які 

забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках даного підприємства 

та сукупність форм і методів їх витрачання. Вони, зазвичай, виступають у 

формах основних і оборотних фондів (капіталу) та прибутку [3]. 
На думку Опаріна В.М., фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих 

в основні засоби та обігові кошти підприємства. Це –авансовані кошти, що 

вкладаються в обіг і мають обов‘язково повернутися. Але це не всі грошові 

кошти, а тільки ті гроші, які роблять гроші, тобто, на основі використання яких 

формується додана вартість [4]. Він вважає, що результат відображається не в 

ресурсах, а в отриманих доходах, тому фінансові ресурси з позиції їх 

продуктивного використання є передумовою виробництва, а, отже, – створення 

ВВП. 
Косарєва І.П. та Пономаренко І.О. під фінансовими ресурсами розуміють 

сукупність грошових доходів і надходжень, що залучені підприємством з 

внутрішніх і зовнішніх джерел у процесі здійснення операційної, інвестиційної 

та фінансової діяльності з метою забезпечення його потреб [5]. 



14 

Козачок І.А. трактує фінансові ресурси як наявні в розпорядженні 

підприємства кошти, які поділяються за двома ознаками: 1) за видами та 

складом; 2) за джерелами виникнення (формування). Вони призначені для 

здійснення витрат на розширене відтворення, виконання фінансових 

зобов‘язань перед фізичними та юридичними особами, економічного 

стимулювання [6]. 

Шестова О.О. визначає фінансові ресурси як запас реальних грошових 

коштів, якими підприємство може скористатися негайно для виконання 

фінансових зобов‘язань та здійснення витрат у процесі операційної та 

фінансово-інвестиційної діяльності [7]. 

У фінансовій енциклопедії дається таке визначення фінансових ресурсів: 

«Фінансові ресурси (англ. financial resources, від фр. resources – кошти, запаси) 

– сукупність фондів коштів, що утворюються при розподілі й перерозподілі 

сукупного суспільного продукту й національного доходу та перебувають у 

розпорядженні держави, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

організацій різних форм власності. Фінансові ресурси підприємств – кошти, що 

перебувають у розпорядженні підприємств, у тому числі: грошові фонди, 

частина грошових коштів, що використовуються у не фондовій формі, цінні 

папери, валютні цінності» [8, с. 436]. 

У Фінансово-економічному словнику фінансові ресурси визначаються як 

«сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб‘єктів 

господарювання і є їх джерелом виробничого і соціального розвитку» [9, с. 

496]. В Економічному енциклопедичному словнику фінансові ресурси 

трактуються як «сукупність грошових коштів, створених у процесі формування, 

обміну, розподілу (в тому числі перерозподілу) і використання валового 

внутрішнього продукту різними економічними суб‘єктами» [10, c. 509]. 

Аналізуючи наведені визначення поняття «фінансові ресурси», зазначимо, 

що серед вчених-економістів досі не має одностайної думки стосовно 

визначення даної дефініції. Твердження щодо існування фінансових ресурсів 

лише у грошовій формі є найбільш розповсюдженим. 
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Фінансові ресурси трансформуються у діловий оборот через відповідні 

джерела. Вони можуть бути розглянуті з двох точок зору: як сукупність 

інструментів, що використовуються для залучення фінансових ресурсів, 

необхідних для обслуговування виробничих та інших витрат організації; і як 

сукупність способів фінансового забезпечення діяльності організації, 

потенційно доступних і фактично використаних в процесі створення, 

становлення і розвитку організації, що забезпечують певну величину 

фінансових ресурсів [11, с. 134]. 

Вивчення різних точок зору науковців щодо визначення природи 

«фінансових ресурсів» дозволяє виділити такі основні ознаки фінансових 

ресурсів: 

- джерело формування; 

- мета формування; 

- цільове призначення (напрями і мета використання). 

Отже, синтезувавши всі наведені вище визначення, можна представити 

загальне бачення цього поняття. Фінансові ресурси підприємств – це частина 

грошових коштів підприємства, що формуються в процесі розподілу і 

перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту і 

національного доходу, які акумулюються за рахунок власних, позичених та 

залучених коштів та перебувають у розпорядженні суб'єкта господарювання і 9 

необхідні для виконання ним фінансових зобов'язань, здійснення витрат з 

метою забезпечення процесу розширеного відтворення, а також з метою 

одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської діяльності. 

Фінансові ресурси підприємства мають виконувати наступні функції: - 

забезпечення процесу виникнення підприємства; - формування його стартового 

капіталу; - формування ресурсного потенціалу; - забезпечення безперервності і 

відтворення торговельного процесу; - виконання фінансових зобов‘язань; - 

забезпечення його фінансової стійкості, платоспроможності, 

конкурентоспроможності і ефективності господарської діяльності. 

Специфічний зміст фінансових ресурсів досить повно визначається 

наявністю певних ознак.  
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По-перше, це фонди коштів акумуляційного характеру, що утворюються в 

результаті виробництва, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного 

продукту і національного доходу.  

По-друге, це кінцеві прибутки, тобто кошти, призначені для обміну на 

товари. По-третє, це прибутки після реалізації товарів. Фінансовим ресурсам 

підприємств притаманні такі властивості:  

- фінансові ресурси мають стадію утворення;  

- фінансові ресурси відображають відношення до власності;  

- фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;  

- від джерел формування та напрямів використання залежить структура 

фінансових ресурсів [12]. 

Склад та структура фінансових ресурсів, їхні обсяги залежать від виду та 

розміру підприємства, роду його діяльності, обсягів виробництва. При цьому 

обсяг фінансових ресурсів тісно пов‘язаний з обсягом виробництва, 

ефективною роботою підприємства. Чим більший обсяг виробництва і вища 

ефективність роботи підприємства, тим більше обсяг власних фінансових 

ресурсів, і навпаки. Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їхнє 

ефективне використання визначають добрий фінансовий стан підприємства: 

платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв‘язку 

найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних 

фінансових ресурсів і найефективніше їх використання з метою підвищення 

ефективності роботи підприємства загалом.  

Формування з різних джерел фінансових ресурсів дає можливість 

підприємству вчасно інвестувати кошти в нове виробництво, забезпечувати 

розширення й технічне переозброєння діючих основних засобів, фінансувати 

наукові дослідження, розробки та їхнє впровадження та ін. 

Отже, фінансові ресурси є основою діяльності підприємства. Адже саме 

вони створюють ту необхідну матеріальну базу для здійснення підприємством 

своєї функції на ринку – забезпечувати потреби споживачів. Їх нестача для 

підприємства може стати дуже потужним стримуючими фактором розвитку. 
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Всі класифікації фінансових ресурсів підприємств мають деякі відмінності, які 

полягають в понятійно-категорійному апараті та ознаках за якими групуються 

різні види фінансових ресурсів підприємств. Але більшість авторів в складі цієї 

класифікації виділяють поділ за джерелами на три основні групи: власні, 

позикові та залучені. 

Список використаних джерел: 

1. Юрій С. І. Фінанси : навч. посіб. / С. І. Юрій, В. М. Федосов,  

Л. М. Алексеєнко та ін. – Київ : Знання, 2008. – 611 с. 

2. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підруч. / А. М. Поддєрьогін,  

А. М. Білик , Л. Д. Буряк . – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : КНЕУ, 2004. – 

546 с. 

3. Андрусяк Н. О. Фінансові ресурси підприємств – основа формування 

фінансової бази регіону / Н. О. Андрусяк // Формування ринкової економіки в 

Україні. – 2009. – № 9. – С. 130 – 134. 

4. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) 

: монографія / В. Опарін. – Київ : КНЕУ, 2005. – 240 с. 

5. Косарєва І. П. Формування ефективної системи управління фінансовими 

ресурсами підприємства [Електронний ресурс] / І. П. Косарєва,  

І. О. Пономаренко // Ефективна економіка. – 2013. - № 7. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2724. 

6. Козачок І. А. Економічна сутність та джерела формування фінансових 

ресурсів підприємства / І. А. Козачок // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2011. –  

№ 47. – С. 277 – 283.  

7. Шестова О. О. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в 

умовах ризикового ринкового середовища / О. О. Шестова // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. – 2011. – № 6/2. – С. 194 – 197. 

8. Орлюк О. П. Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова,  

І. Б. Заверуха та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с. 

9. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, 

Г. Л. Вознюк. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 714 с. 



18 

10. Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. – Т. 2: 

О–Я / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. / за ред.  

С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с. 

11. Бердар М. М. Управління процесом формування і використання 

фінансових ресурсів підприємства / М. М. Бердар // Актуальні проблеми 

економіки. – 2008. – №5. – С. 133-138. 

12. Кірданов М. Г. Відображення в бухгалтерському обліку формування і 

використання фінансових ресурсів підприємства / М. Г. Кірданов // Фінанси, 

облік і аудит . – 2013. – Вип. 20. – С. 281-288. 

 

УДК 657.424(045) 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ І 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

У статті розглянуто оцінку фінансових інвестицій для цілей бухгалтерського 

обліку за національними та міжнародними підходами, визначено основні 

відмінності оцінки за національними та міжнародними стандартами. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, оцінка, стандарт, 

інвестиційні ресурси.  

Розвиток вітчизняної економіки на шляху ринкових перетворень, її 

інтеграція у світовий економічний простір значною мірою спирається на 

фінансово-інвестиційні процеси у державі. Поліпшення інвестиційної 

привабливості, розширення обсягів і форм участі іноземного та вітчизняного 

капіталу в діяльності суб'єктів бізнесу, вихід на міжнародні фінансові ринки 

вимагають формування та вдосконалення адекватного методичного 

забезпечення з боку бухгалтерського обліку та наближення його до 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 



19 

На сьогодні формування звітності відповідно до МСФЗ є одним з 

важливих кроків, які відкривають українським організаціям можливість 

залучення до міжнародних ринків капіталу. Загальновідомо, що капітал , 

особливо іноземний, вимагає прозорості фінансової інформації про діяльності 

компаній та звітності менеджменту перед інвесторами. До тих пір, поки 

іноземний інвестор не буде мати можливість простежити і зрозуміти через 

фінансову звітність, як використовується представлений ним капітал, Україна 

залишиться зоною підвищеного ризику і, відповідно, буде програвати іншим 

країнам у залученні фінансових ресурсів з міжнародних ринків. 

Проблемам розуміння сутності, класифікації, оцінки та обліку фінансових 

інвестицій присвячені наукові дослідження таких вітчизняних вчених, як 

М. І. Бондар, С. Ф. Голов, О. В. Небильцова, В. К. Орлова, П. Сук, О. Криворот 

та інші. 

Проте подальшого дослідження потребує оцінка фінансових інвестицій 

підприємства та розробка пропозицій щодо максимального її наближення до 

вимог міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності. 

Метою дослідження є порівняння методів оцінки інвестицій за 

національними та міжнародними стандартами. 

Оцінка фінансових інвестицій відіграє важливе значення, адже призвана 

забезпечити інтереси інвесторів, кредиторів та інших користувачів в правдивої 

інформації. Створення умов для залучення іноземних інвестицій, інтеграція 

українського бізнесу в світову економіку - всі ці процеси диктують 

необхідність застосування міжнародного досвіду оцінки фінансових інвестицій. 

Оцінка фінансових інвестицій в Україні здійснюється згідно П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції». У міжнародних стандартах фінансової звітності 

питання фінансових інвестицій відзначені у цілому ряді документів: МСФЗ 27 

«Консолідована та окрема фінансова звітність», МСФЗ 28 ―Інвестиції в 

асоційовані підприємства‖, МСФЗ 31 ―Частки у спільних підприємствах‖, 

―МСФЗ 32 ―Фінансові інструменти: подання‖ та МСФЗ 39 ―Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка‖. На заміну МСБО 39 «Фінансові 
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інструменти» розроблений МСФЗ 9 «Фінансові інструменти. У зв‘язку з цим 

дослідження оцінки фінансових інвестицій вимагають детального висвітлення 

вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» [1]. 

Методики оцінки фінансових інвестицій напряму залежать від форми 

інвестування, здійснюваної суб'єктами підприємницької діяльності. Для 

правильного відображення фінансових інвестицій підприємством в 

бухгалтерському обліку, як за національним так і за міжнародним досвідом, 

оцінка передбачається на дві дати: первісна оцінка фінансових інвестицій та на 

дату балансу. 

Щодо оцінки фінансових інвестицій на дату їх придбання, слід відзначити, 

що згідно національним стандартам бухгалтерського обліку оцінка фінансових 

інвестицій залежить, насамперед, від способу надходження: 

- за плату; 

- в обмін на цінні папери власної емісії; 

- в обмін на інші активи. 

У випадку придбання фінансових інвестицій за плату собівартість 

складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, 

обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням 

фінансової інвестиції. 

Згідно, п.5 ПСБО 12 «Фінансові інвестиції» якщо придбання фінансової 

інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то 

собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю 

переданих цінних паперів. Собівартість придбання фінансової інвестиції в 

обмін на інші активи регулюється п. 6. ПСБО 12 і визначається за 

справедливою вартістю цих активів [2]. 

Щодо первісного визнання за міжнародними стандартами фінансової 

звітності, згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», фінансові інвестиції 

повинні оцінюватися за їх справедливою вартістю плюс чи мінус витрати по 

угоді, які безпосередньо відносяться до його придбання або випуску. 
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Спираючись на МСФЗ 28 ―Інвестиції в асоційовані підприємства‖, МСФЗ 

31 ―Частки у спільних підприємствах‖ за методом участі у капіталі інвестиція 

первісно визначається за собівартістю і згодом її балансова вартість 

збільшується або зменшується для визнання частки інвестора у прибутку або 

збитку об'єкта інвестування після дати придбання. 

Оцінка фінансових інвестиції на дату балансу за ПСБО 12 «Фінансові 

інвестиції» передбачає застосування трьох основних методів оцінки: 

1) оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю; 

2) оцінка за амортизованою собівартістю; 

3) метод участі в капіталі. 

Варто зауважити, що оцінка фінансових інвестицій згідно із 

національними стандартами бухгалтерського обліку, насамперед, залежить, як 

від виду фінансових інвестицій так і від терміну на який вони придбані і будуть 

утримуватись на підприємстві. 

Згідно п.8 ПСБО 12 – фінансові інвестиції, крім тих, що утримуються 

підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі, 

на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові 

інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, 

відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення 

корисності інвестиції. 

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, 

відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових 

інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових 

інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором 

протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом 

ефективної ставки відсотка [2]. 

За МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» після первісного визнання суб'єкт 

господарювання може оцінювати фінансові інвестиції (окрім інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства) за двома методами: 

1) амортизованою вартістю; 
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2) справедливою вартістю. 

Обрання методу оцінки залежить від бізнес-моделі конкретного 

підприємства, і від того, чи є грошові потоки інструменту лише виплатою 

основного боргу та відсотків. 

Так, фінансова інвестиція оцінюється за амортизованою собівартістю, 

якщо вона є борговим інструментом, а також: а) бізнес-модель компанії 

орієнтована на утримання цього активу для цілей отримання договірних 

потоків грошових коштів; б) одночасно договірні потоки грошових коштів за 

цим активом є тільки виплатами основної суми і відсотків. Решта боргових 

фінансових інвестицій повинна оцінюватися за справедливою вартістю. 

Усі дольові фінансові інвестиції в рамках МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» мають оцінюватися за справедливою вартістю. Інструменти 

капіталу, що утримуються для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою 

вартістю з подальшим відображенням її змін у прибутках та збитках. 

У випадку, якщо дольові фінансові інвестиції не призначено для торгівлі, 

при первісній їх оцінці може бути прийнято нескасоване рішення оцінювати 

такі інструменти за справедливою вартістю з подальшим відображенням її змін 

в іншому сукупному доході. Дивідендний дохід буде визнаватися у прибутках 

та збитках [1]. 

Суттєве значення для оцінки також має відношення інвестицій до 

власності. Методики оцінювання інвестицій, які дають право власності, і ті , що 

не дають такого права, відмінні. 

Згідно п. 11 ПСБО 12 «Фінансові інвестиції», оцінка довгострокових 

фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну 

діяльність (окрім інвестиції, які утримуються виключно з метою їх подальшого 

продажу протягом дванадцяти місяців або умови в яких ведуть діяльність 

підприємства обмежують їх здатність передавати кошти інвестору (учаснику) 

підприємства протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців) на дату 

балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі. 

Облік за методом участі в капіталі передбачає урахування зміни загальної 
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величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім тих, що є результатом 

операцій між інвестором і об'єктом інвестування) в балансовій вартості таких 

фінансових інвестицій. 

Згідно МСФЗ 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», МСФЗ 28 

―Інвестиції в асоційовані підприємства‖, МСФЗ 31 ―Частки у спільних 

підприємствах‖ оцінка фінансових інвестицій у підприємства, на які інвестор 

здійснює суттєвий вплив або вирішальний контроль, може здійснюватися за 

такими методами: 

1) метод участі в капіталі; 

2) метод пропорційної консолідації. 

Оцінка інвестицій в асоційоване підприємство за МСФЗ 28 ―Інвестиції в 

асоційовані підприємства‖ здійснюється із застосуванням методу участі в 

капіталі. Однак, цим же стандартом п. 13 наведений перелік випадків коли 

інвестиції повинні оцінюватися відповідно МСФЗ 5 «Непоточні активи 

утримувані для продажу та припинена діяльність». 

Відображення інвестицій у спільну діяльність контролюючим учасником, 

згідно з МСФЗ 31 «Частки в спільних підприємствах», відбувається за методом 

пропорційної консолідації або ж методом участі в капіталі. 

Регламентація обліку фінансових інвестицій у спільну діяльність, у 

вітчизняних нормативних документах, передбачають тільки один метод для 

визначення балансової вартості фінансових інвестицій напротивагу 

міжнародним нормативним актам. 

Таким чином, інтеграція українського бізнесу в світову економіку, 

збереження традиційних та пошук нових ринків збуту продукції українського 

виробництва, створення умов для залучення іноземних інвестицій в країну - всі 

ці процеси диктують необхідність застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності для обліку фінансових інвестицій. 

У зв‘язку з тим, що на сьогодні існують суттєві розбіжності між 

національними та міжнародними вимогами до оцінки фінансових інвестицій 

виникає об‘єктивна потреба у наближенні нормативно-правової бази України з 
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бухгалтерського обліку до міжнародного бухгалтерського законодавства. Все 

це надасть можливість українським компаніям підвищити довіру іноземних 

інвесторів за рахунок підвищення прозорості та надійності фінансової звітності. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА РОЗРАХУНКІВ З 

ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 

В статті обґрунтовано суть фінансового контролю за касовими операціями 

та грошовими коштами на підприємстві. Наведено порядок проведення та 

зміст ревізії касових операцій з виділенням основних завдань та методів ревізії. 

Розглянуто контроль грошових коштів та розрахунків з підзвітними особами, 

експертна перевірка документів, порядок оформлення касових документів. 

Досліджено проблеми організації контролю та ревізій грошових коштів, а 

також шляхи розв`язання наведених проблем.  
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Як би в наш час безготівкові розрахунки не витісняли готівкові, «живі 

грошенята», як і раніше, є активним учасником господарських операцій 

суб‘єктів підприємницької діяльності. Законодавство вимагає ретельного 

документального оформлення операцій з готівкою, так ще й установлює низку 

обмежень при роботі з нею. При цьому недотримання правил готівкового обігу 

загрожує штрафними санкціями. Операції з грошовими коштами відіграють 

важливу роль у діяльності підприємства. Ревізія грошових коштів є важливою 

та необхідною процедурою, незважаючи на відносно невелику кількість 

документів, що підлягають перевірці, та невеликий час, який на неї відводиться.  

Актуальною проблемою в Україні є, обмеження готівково-грошового 

обігу, що дозволяє уникнути надмірного контролю держави за діяльністю 

юридичних і фізичних осіб. Цим пояснюється і підвищений інтерес до стану 

готівкових розрахунків з боку контролюючих органів. Однак, готівкові 

розрахунки в практиці вітчизняних суб‘єктів господарювання досить 

розповсюджені. І хоча останнім часом спостерігається їх значне скорочення, в 

порівнянні з безготівковими, законодавчі обмеження та інші фактори роблять 

актуальною проблему організації, контролю, а також аудиту операцій з 

готівкою. Контроль грошових коштів є важливою складовою перевірки 

фінансово-господарського стану підприємства.  

Дослідженням особливостей відображення в обліку касових операцій 

підприємств України займались такі вчені, як С. Черкасова, В.Панасюк, 

І.Альшум, В. Завгородній, С. Бобрівець та ін. У роботах науковців багато уваги 

приділяється саме процесу обліку касових операцій, водночас, питання 

контролю та ревізії касових операцій на сучасному етапі розвитку залишаються 

не зовсім висвітленими. Проведення ревізії готівкових коштів розглядались у 

працях М. А. Тарасова, С. М. Щербини, Л. М. Леонідова, М. Ф. Огійчка,  

І. І. Ратуліна та інших. Також внесли свій вклад в наукові роботи відомі 

податкові експерти Н. Чернишова та М. Нестеренко.  
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Мета статті – дослідження теоретичних та практичних аспектів здійснення 

фінансового контролю грошових коштів та касових операцій на підприємстві та 

розробка пропозицій, заходів щодо удосконалення даного процесу. 

Об'єктами контролю коштів у касі та касових операцій є: стан збереження 

готівки, бланків суворого обліку в касі, операції з руху готівки та їх 

відображення в обліку підприємства. 

Касові операції – операції підприємств, закладів та організацій, пов'язані з 

оприбуткуванням та видачою готівкових грошей. Джерелами надходження 

готівкових грошей до кас підприємств та організацій є: 

- надходження торговельної виручки; 

- надходження торговельної виручки від усіх видів транспорту; 

- надходження на рахунки колективних сільськогосподарських 

підприємств; 

- вклади громадян. 

Надходження готівкових грошей оформляють прибутковими касовими 

ордерами. Підприємства, організації отримують готівку з банків на здійснення 

видаткових операцій для розрахунків з населенням (оплата праці, грошові 

виплати й заохочення, інші виплати, що не входять до складу коштів, виділених 

на споживання, допомогу, компенсації, гонорари, стипендії, пенсій, витрати на 

відрядження, закупівлю сільськогосподарської сировини дикорослих плодів і 

ягід, лікарських рослин, макулатури, ганчір'я, склотари, брухту страхові 

відшкодування (якщо страхові внески за страховими угодами здійснювалися 

готівкою або перерахуваннями із заробітної плати працівників), з ломбардів, 

що здійснюють тільки ломбардні операції згідно з чинними нормативними 

актами. Видається готівка на поточні потреби диференційовано у розмірі до 

тридцятикратного неоподатковуваного мінімуму на місяць. Видача та 

надходження грошей по кожному касовому ордеру або інших касових 

документах здійснюється згідно з касовими книгами. Ревізію каси провадять не 

рідше як один раз на місяць. Порядок здійснення касових операцій, форми 
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документів, правила зберігання грошових та інших цінностей каси передбачені 

спеціальним Положенням про ведення касових операцій в народному 

господарстві. В установах банків касові операції залежно від їх характеру та 

обсягів грошових оборотів виконують видаткові та прибуткові касири. Під час 

касових операцій банки контролюють дотримання підприємствами, 

організаціями встановлених правил зберігання готівкових грошей, здавання 

готівки до банків та використання коштів, отриманих з банків [1, с. 523]. 

Ліміт каси з 5 січня 2018 року регулюється Положенням №148 (Положення 

про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджено 

Постановою НБУ №148 від 29.12.2017) [2, с. 8]. Згідно пп. 16 п. З Положення № 

148 ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, яка може 

залишатися в касі у неробочий час і забезпечити роботу на початок наступного 

робочого дня. Тобто, ліміт каси — це можливий залишок готівки на кінець 

робочого дня в будь-якому місці, що підпадає під визначення поняття «каса» 

(згідно пп. 8 п. З Положення № 148 каса — це приміщення або місце здійснення 

готівкових розрахунків, приймання, видачі, зберігання готівки і касових 

документів). Не встановлюється ліміт каси (згідно п. 14 та п. 51 Положення № 

148) банкам, фізичним особам - підприємцям, релігійним організаціям (що не 

здійснюють виробничої або іншої підприємницької діяльності). Такі суб‘єкти 

мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним 

або кількома платіжними документами: між собою — у розмірі до 10 000 грн 

включно; з фізичними особами — у розмірі до 50 000 грн включно. 

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою 

за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у 

розмірі до 50 000 грн включно. Платежі на суму, яка перевищує 50 000 грн, 

здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний 

рахунок; внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на 

депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті). 

Водночас визнано такими, що втратили чинність, власні постанови: від 
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15.12.2004 р. № 637, від 10.08.2005 р. № 277, від 13.12.2006 р. № 454, від 

29.04.2009 р. № 252, від 22.12.2010 р. № 573, від 25.11.2016 р. № 407. Грошові 

кошти – це найліквідніші активи, які постійно перебувають в обігу. Правильне 

відображення грошових коштів у фінансовій звітності має велике значення для 

осіб, які приймають рішення на підставі інформації, що в ній наводиться. 

Дослідження операцій із грошовими коштами є найбільш характерною 

ділянкою експертної роботи.   

Експертну оцінку застосовують під час дослідження документів, 

господарських операцій, якості виконаних робіт. Вона здійснюється 

спеціалістами різних галузей знань за дорученнями ревізора. Експерт повинен 

давати правову, достовірну та об‘єктивну оцінку, яка залежить від наданих 

йому матеріалів, правильного формулювання поставлених йому питань. 

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з коштами у касі 

містять у собі розрахунково-аналітичні методи, документальні, прийоми 

узагальнення й реалізації результатів експертизи, аналітичного групування 

доказів правопорушень та ін.  Під час проведення експертизи грошових і 

касових операцій відповідно до завдань експертної установи та постанови 

правоохоронних органів експерт-бухгалтер визначає перелік об`єктів 

експертного дослідження. 

Об‘єктами судово-бухгалтерської експертизи грошових коштів у касі є:  

- касові книги і звіти касира з доданими до них прибутковими і 

видатковими;  

- книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки;   

- виписки установ банку з розрахункового, валютного та інших рахунків; 

- платіжні відомості на виплату заробітної плати; 

- журнали-ордери і відомості № 1, № 2; 

- акти внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок [3, с. 128].  

Особлива увага при перевірці касової дисципліни має приділятись 

цільовому використанню готівки. При цьому використовуються банківські 
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виписки, касові книги, звіти касира, видаткові касові ордери, Журнал-ордер 1 

с.-г. по кредиту 301 рахунку, книги обліку придбання і т. д., а також всі інші 

документи, які підтверджують факт витрачання готівки за призначенням. 

Джерелами даних для такої перевірки також можуть бути товарні чеки, касові 

чеки, розрахункові квитанції, корінці касових ордерів, проїзні документи, інші 

розрахункові документи, а також акти на закупівлю товарів, відомості, рахунки-

фактури, товарно-транспортні накладні, авансові звіти і т. д. 

Суми і напрямки використання готівки одержаної в касу з банку, 

порівнюють з показниками фактичного використання, при цьому слід залучати 

всі наявні виправдні документи (видаткові касові ордери, авансові звіти, 

платіжні відомості та ін.). По результатам перевірки встановлюють факти 

нецільового використання і з‘ясовують причини цих порушень. Використання 

отриманої в банку готівки не за цільовим призначенням тягне за собою 

фінансову санкцію в розмірі витраченої не за призначенням готівки. При 

перевірці видачі готівки під звіт, в тому числі на відрядження слід керуватися 

вимогами Положення № 637 та Інструкція про службові відрядження в межах 

України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 

13.03.98 р. № 59. 

При перевірці аналізується порядок видачі готівки під звіт, їх цільове 

використання, з‘ясовуються факти неправомірної видачі готівки під звіт 

працівникам, які не розрахувались за раніше одержаними коштами, невчасного 

звітування, а також випадки передачі підзвітних коштів одних працівників 

іншим. Для цього слід проаналізувати бухгалтерські регістри, а саме Журнал –

ордер 3А с.-г. по рахунку 372, де дебетове сальдо вказує на борг працівників 

перед підприємством, а кредитове – перевитрату підзвітних сум. Такий аналіз є 

обов‘язковим, адже він дає змогу визначити напрямки використання підзвітних 

сум та вказати на порушення при їх видачі [4, с. 469]. 

Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що відбуваються в 

економіці України, ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових 
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коштів для забезпечення фінансово-господарської діяльності суб‘єктів 

господарювання. Тому до прикладу, на підприємстві ТОВ «САМАРА-АГРО» 

створилися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачою 

та рухом грошових коштів та розрахунками з підзвітними особами. Ревізія 

касових операцій передбачає перевірку операцій бюджетної установи 

пов'язаних з обігом готівки у процесі здійснення фінансово-господарської 

діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства. З 

метою усунення порушень в обліку грошових коштів здійснює постійні, 

позапланові інвентаризації. Інвентаризація є одним із дієвих, а тому й 

актуальних способів контролю за збереженням готівки в касі та станом активів 

підприємства ТОВ «САМАРА-АГРО», що дозволяє виявити всі наявні 

невідповідності, встановити винних у їх виникненні осіб та відшкодувати їхнім 

коштом заподіяну підприємству шкоду. Особлива увага зосереджена на 

правильності оформлення касових документів: справжності підписів 

одержувачів, можливі виправлення, правильність віднесення операцій на 

кореспондуючі рахунки, наявність підпису керівника. Також під час 

проведення ревізії грошових коштів застосовується експертне дослідження 

стосовно повноти оприбуткування готівкових коштів та цільового їх 

використання.  
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В статті розглянуто сутність позикового капіталу підприємства. 

Проаналізовано основні шляхи залучення  позикового капіталу підприємства в 

процесі формування обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень поточного й стратегічного характеру.   
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Фінансово-господарська діяльність підприємств в сучасних умовах 

розвитку економіки потребує значних фінансових ресурсів, які є однією із 

найважливіших складових для існування, розвитку та подальшої ефективної 

діяльності, тому питання формування, залучення та особливо правильне 

використання фінансових ресурсів посідає одне з найголовніших завдань у 

здійсненні своєї діяльності суб‘єктами господарювання, через що завжди було 

актуальним у дослідженнях економістів вітчизняних та зарубіжних 

економічних шкіл. А тому побудова ефективної системи облікового 

забезпечення системи управління  формуванням та ефективним використанням 

позикових коштів є однією з важливих функцій, яка спрямовується на 

забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської 

діяльності підприємств. 

Широке коло питань, пов‘язаних із дослідженням сутності капіталу 

підприємства, його основним функціям та формам висвітлено у працях таких 

науковців, як Ареф‘єва О.В., Бєлоліпецький В., Бланк І.О., Брігхем Ю.Ф., 

Бурдьє П., Воробйов Ю.М., Грішнова О.А., Коулмен Дж., Загородна О.М., 

Ковальов В.В., Коробов М.Я., Коротков Є., Крейніна М.Н., Лахтіонова Л.А., 

Мних Є.В., Опарін В.М., Попович П.Я. та ін. 

Метою роботи виступило теоретичне дослідження питання формування 

ефективної системи обліку позикового капіталу на підприємстві.  
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Для фінансування підприємства крім власного капіталу широко 

використовують в сучасних умовах позиковий капітал. Залучення позикового 

капіталу розширює можливості формування оборотних активів, забезпечує при 

певних умовах зростання рентабельності власного капіталу, але в той же час 

негативно впливає на фінансову стійкість та платоспроможність підприємств. 

Тому визначенню оптимальних обсягів залучення позикового капіталу, вибору 

найбільш ефективних форм та умов цього залучення є однією з найважливіших 

задач управління фінансуванням оборотних активів на підприємствах. 

Основним документом, який регламентує здійснення розрахунків за операціями 

є наказ про облікову політику. Наказ про облікову політику - це документ, яким 

підприємство встановлює або уточнює свою облікову політику. 

Загалом, термін «облікова політика» закріплено Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» як сукупність 

принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 

складання та подання фінансової звітності [1].  

У Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (IAS) 8 «Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки» під обліковою політикою 

розуміють певні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб‘єктом господарювання при складанні та поданні фінансової 

звітності. Розкриття підприємством облікової політики в частині методів 

оцінки, їх суттєвих змін та відповідності принципу безперервності 

розглядається як ключовий елемент фінансової звітності. 

Облікова політика на підприємстві повинна забезпечити розкриття 

інформації про позиковий капітал підприємства за кредитними операціями в 

розрізі таких напрямів:  

– зіставної й еквівалентної на підставі дотримання принципів 

безперервності, обачності, нарахування та відповідності доходів і витрат та 

інших принципів;  

– суттєвої, що має обумовлюватися визнанням, оцінюванням, 

відображенням, представленням, розкриттям та консолідацією даних;  
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– достовірної шляхом дотримання принципу історичної (фактичної) 

собівартості в процесі оцінювання за ціною придбання чи вартістю 

виготовлення.  

Отже, вважаємо за потрібне розглядати облік позикового капіталу в 

системі управління підприємством як засіб отримання інформації для аналізу, 

планування й прогнозування, а також контролю і регулювання діяльності 

суб‘єкта господарювання. Для досягнення цілей підприємства доречним є 

формування облікової політики в напрямі пристосування її до потреб апарату 

управління.  

Обґрунтування змісту принципів бухгалтерського обліку в ідентифікації та 

відображенні позикового капіталу забезпечує використання єдиного 

методологічного підходу до бухгалтерського обліку на підприємстві, 

формулювання рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики 

облікового відображення. Зокрема керуючись принципами автономності та 

відповідності нарахування доходів і витрат у разі виявлення фактів 

господарського життя, що пов'язані з виникненням зобов'язань за кредитними 

операціями, маємо змогу своєчасно ідентифікувати зобов'язання і 

трансформувати їх під впливом зміни середовища існування підприємства [4]. 

Зміни у джерелах виникнення зобов‘язань у вигляді позикового капіталу, 

зокрема у нормативно-правових документах або договорах щодо порядку 

виникнення, розрахунку розмірів, строків погашення зобов‘язань плин часу, що 

зумовлює закінчення строків погашення зобов‘язань та їх трансформацію в 

інші види або настання непередбачуваних у часі подій, що також означають 

факти зміни зобов‘язань завдання шкоди іншій особі (як юридичній, так і 

фізичній), у результаті чого виникає зобов‘язання підприємства з такої шкоди 

Вартісне вимірювання зобов'язань здійснюється з дотриманням принципів 

єдиного грошового вимірника, історичної (фактичної) собівартості та 

обачності, що дає змогу достовірніше оцінити зобов'язання як об'єкт 

бухгалтерського обліку для цілей їх наступного відображення на рахунках та у 

звітності.  
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Господарські операції, пов'язані з виникненням, трансформацією і 

припиненням зобов'язань, реєструються на рахунках, виходячи з принципу 

повного висвітлення, відповідності нарахування доходів і витрат, а також з 

принципу превалювання сутності над формою, що дає змогу адекватно 

використовувати рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Відображення 

зобов'язань підприємства, а також результатів операцій, пов'язаних з їх 

виникненням, трансформацією і припиненням, у звітності підприємства 

вимагає дотримання принципів періодичності, обачності та повного 

висвітлення, що забезпечує підвищення якості облікової інформації щодо 

зобов'язань підприємства, її повноту та порівнянність.  

Удосконалення порядку відображення позикового капіталу в 

бухгалтерському обліку повинно проводитися за такими напрямами:  

- удосконалення системи первинного бухгалтерського спостереження; 

 - адаптація системи рахунків синтетичного та аналітичного обліку до 

потреб користувачів інформації;  

- удосконалення форм зовнішньої та внутрішньої звітності [3].  

Важливим є оцінка зобов‘язання підприємства за кредитними операціями. 

З метою забезпечення достовірності інформації про зобов‘язання за 

кредитними операціями,  відображені в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності, доцільно  використання оцінки зобов‘язань за справедливою 

вартістю, що відповідає економічному змісту таких зобов‘язань. Значущість 

проблеми зростає при суттєвому розриві між часом виникнення й оплати боргу.  

Необхідність застосування оцінки зобов‘язань за справедливою вартістю 

зумовлена нестабільністю грошової одиниці. Слід, на наш погляд, проводити 

оцінку зобов‘язань за справедливою вартістю двома методами: нарощуванням 

вартості поточних зобов‘язань (при простроченні строку погашення 

зобов‘язань) та їх дисконтуванням (при застосуванні знижок постачальником-

кредитором або при зниженні ймовірності погашення зобов‘язання).  

 



35 

Кредити і позики належать до всіх категорій зобов‘язань: довготермінових, 

короткотермінових, термінових та прострочених. У зв‘язку з цим 

методологічною основою відображення в обліку зобов'язань за позиками є 

П(С)БО № 11 «Зобов'язання», за яким заборгованість вважається 

короткотерміновою, якщо термін її погашення не перевищує 12 місяців.  

Якщо до погашення довготермінового кредиту або позики залишається 365 

днів, то заборгованість можна перевести до складу короткотермінової. Проте 

підприємство має право цього не робити за умов, що передбачені в П(С)БО № 

11, а саме: зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як 

довгострокове зобов'язання, якщо початковий термін погашення був більший 

ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про 

переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. 

Погашення кредиту і нарахованих відсотків здійснюється шляхом 

списання визначених сум з поточного рахунку позичальника на підставі його 

платіжних доручень у терміни, встановлені кредитним договором. Разом з тим 

банк має право на примусове стягнення коштів з рахунків клієнтів у разі 

невчасного погашення підприємством зобов'язань з кредитного договору (за 

умови, що такий порядок обумовлений в договорі) [2]. 

При виникненні у позичальника тимчасових фінансових труднощів 

внаслідок непередбачених обставин, за умови ухвалення позичальником 

відповідних заходів для їх усунення, погашення кредиту може бути 

відстрочено, але з підвищенням відсоткової ставки. Відстрочення оформляється 

додатковим договором між позичальником і банком. 

Переведення термінової заборгованості у прострочену, на відміну від 

обліку довготермінової заборгованості, здійснюється в обов'язковому порядку 

після настання терміну платежу, крім випадків, коли є підстави для 

продовження терміну погашення кредиту. 
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Важливо пам‘ятати, що витрати, пов'язані з отриманням і використанням 

позик та кредитів, визнаються (нараховуються) у тому періоді, в якому вони 

понесені. Сюди належать: відсотки і дисконт, курсові та сумові різниці на 

відсотки, що підлягають сплаті, а також додаткові витрати. 

Отже, переважна більшість підприємців віддають перевагу банківському 

кредитуванню з огляду на вартість позикового капіталу, що пояснюється 

необізнаністю з приводу сутності факторингу, яка полягає не тільки і не стільки 

у кредитуванні, скільки у фінансуванні, страхуванні та управлінні дебіторською 

заборгованістю. 

Складність управління позиковим капіталом полягає в тому, що в процесі 

поточної діяльності відбуваються безперервні зміни, пов‘язані зі збільшенням 

або зменшенням як його загальної величини, так і його окремих складових. 

Основними критеріями оптимізації структури капіталу є: прийнятний рівень 

доходності і ризику в діяльності підприємства; мінімізація середньозваженої 

вартості капіталу підприємства; максимізація ринкової вартості підприємства.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З 

БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 

В роботі наведено нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків за 

податками. Визначено об'єкти обліку розрахунків за податками згідно з 

бухгалтерським і податковим законодавством. 

Ключові слова: облік, об’єкти обліку, розрахунки за податками, податок на 

прибуток, податок на додану вартість. 

Облік притаманний усім соціально-економічним формаціям. Його поява 

була викликана суспільним поділом праці і розвитком торгівлі. Надалі, в 

процесі історичного розвитку людства, облік набуває все більшого і більшого 

значення. Зараз він виступає як надзвичайно важливий засіб керівництва і 

управління виробництвом. При організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві особливе місце відводять обліку розрахунків з бюджетом. 

Нарахування і сплата податків, зборів та обов‘язкових платежів спричиняють 

зміни у структурі зобов‘язань та активів підприємства, отже відповідають 

бухгалтерському поняттю «господарська операція». Значить ці події підлягають 

відображенню у бухгалтерському обліку.  
Актуальність цього питання зростає останнім часом, адже держава в особі 

наглядових і контролюючих органів все більше уваги приділяє наповненню 

бюджетів усіх рівнів за рахунок податкових платежів. Як результат, зростає 

податкове навантаження на підприємства та фінансове навантаження на їх 

грошові потоки. У цій ситуації актуалізуються старі та постають нові завдання 

перед системою обліково-аналітичного забезпечення кожного підприємства, 

адже саме воно слугує інформаційною базою для побудови взаємовідносин із 

наглядовими і контролюючими державними органами. 
Метою статті є дослідження законодавчої бази щодо оподаткування та 

виявлення об‘єктів обліку розрахунків за податками відповідно до 

бухгалтерського та податкового законодавства. 
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В Україні зроблено вже багато щодо наближення бухгалтерського обліку 
та контролю до міжнародних стандартів. Тому дослідження з питань 
удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу розрахунків з бюджетом слід 
орієнтувати не тільки на міжнародні стандарти і досвід, а й на конкретні умови 
та специфіку діяльності підприємства відповідної галузі економіки. 

Розвитку теорії і практики обліку, аналізу розрахунків з бюджетом 
сприяли дослідження як зарубіжних економістів К. Друрі, Макконелла,  
Б. Нідлза, П. Самуельсона, П. Фрідмана, Ч.Т. Хорнгрена, так і вітчизняних –  
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, 
В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, А.М. Кузминського,  
В.Г. Линника, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, В.Г.Швеця,  
В.О. Шевчука та інших. Одночасно, у зв'язку з реформуванням системи 
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, виникає 
необхідність подальшого поглибленого вивчення вказаних питань. 

Однією з найбільш складних, у практиці проведеної економічної реформи 
в Україні, є проблема податків. В умовах реформування ринкових відносин 
одним з основних факторів формування стабільної економічної ситуації є 
розвита і цивілізована система оподаткування. Система оподаткування є одним 
з найбільш важливих факторів, що роблять вплив на діяльність підприємства.  
В умовах реформування економічних відносин в Україні вона визначає 
масштаби діяльності підприємств, їхній фінансовий і економічний стан. 
Податки виплачуються з прибутку що впливає на показники діяльності – у 
рамках підприємства і викликає необхідність планування податків.  

Податки – це обов'язкові платежі підприємств та окремих осіб до 
державного або місцевого бюджетів. Відповідно до Податкового кодексу 
України до загальнодержавних податків належать: 

- податок на прибуток підприємств; 

- податок на доходи фізичних осіб; 

- податок на додану вартість; 

- акцизний податок; 

- екологічний податок; 
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- рентна плата; 
- мито. 
До місцевих податків належать: 
- податок на майно; 
- єдиний податок. 
До місцевих зборів належать: 
- збір за місця для паркування транспортних засобів; 
- туристичний збір [1]. 
Ключовим питанням податкової політики України в сучасних умовах є 

формування податкової системи, орієнтованої на економічний ріст. Висновки 

економічної теорії й історичний досвід різних країн свідчать, що економічному 

росту сприяє така податкова система, що забезпечує доходи держави.  
Аналіз розрахунків з бюджетом є важливим інструментом управління 

діяльністю підприємства в ринкових умовах. Величина платежів до бюджету 

має найбільшу питому вагу в розрахунках з фінансовою системою, вона в 

першу чергу залежить від величини одержуваного підприємством прибутку та 

операцій з продажу товарів на митній території України. 
Облік зобов‘язань – одне з найбільш поширених питань, з якими 

зустрічаються в ході своєї діяльності бухгалтери-практики. При цьому 

зобов‘язання визначаються як заборгованість підприємства, що виникла 

внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні 

вигоди. Безперечно, серед усіх зобов‘язань підприємства, зобов‘язанням щодо 

розрахунків з бюджетом необхідно приділити особливу увагу, оскільки кожне 

підприємство має справу зі сплатою різних податків та платежів з моменту 

свого створення. Основними завданнями організації обліку розрахунків за 

податками і платежами є: забезпечення правильного та своєчасного 

нарахування податків; правильне використання синтетичних рахунків, 

субрахунків та аналітичних рахунків; вибір облікових регістрів та правильне 

відображень їх даних у звітності. Однак для ефективного виконання завдань, 
поставлених перед організацією обліку розрахунків з бюджетом, недостатньо 

навіть найкращого первинного й аналітичного обліку. 
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Для того, щоб організувати ефективний облік розрахунків з бюджетом 

необхідно керуватись певною нормативно-правовою базою, яка б визначала 

платників податків, об‘єкти оподаткування, ставки податків та терміни їх 

сплати, тощо. Існування законодавчого врегулювання даних питань є 

об‘єктивною необхідністю, оскільки характерно, що одночасно із появою 

податків виникли суперечки та непорозуміння стосовно елементів системи 

оподаткування. Сьогодні податкам та питанню регулювання засад дохідної 

частини бюджету присвячена ціла галузь науки – податкове право. Від того, 

наскільки розвинена дана галузь, значною мірою залежить раціональність та 

ефективність створеної в країні податкової системи. 
При організації обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними 

фондами треба враховувати перш за все, що він повинен забезпечити контроль 

за правильним нарахуванням та вчасною сплатою податків і зборів з метою 

уникнення сплати штрафів за невчасне і неповне здійснення належних 

платежів. 
Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунку 64 

«Розрахунки за податками і платежами». За кредитом рахунку 64 «Розрахунки 

за податками й платежами» відображають нараховані платежі до бюджету, за 

дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання 

тощо. 
На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведуть облік податків, які 

нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавства (податок на 

прибуток, податок на додану вартість інші податки). 
На субрахунку 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами» ведуть облік 

розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляють відповідно 

до чинного законодавства та облік яких не ведуть на рахунку 65 «Розрахунки з 

страхування». 
На субрахунку 643 «Податкові зобов'язання» ведуть облік суми , податку 

на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів 

(попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та 

нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню 

(виконанню). 
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На субрахунку 644 «Податковий кредит» ведуть облік суми податку на 

додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове 

зобов'язання [2]. 

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх 

видами. Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. 

Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку 

на прибуток тощо. Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних 

первинних документів - податкових накладних з податку на додану вартість, 

розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних 

доручень про їх перерахування у бюджет - проводять записи у розрізі кожного 

податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. 

Для обліку податку на додану вартість, крім того. використовують книги обліку 

продажу і придбання товарів (робіт, послуг), записи в яких проводять на основі 

податкових накладних. Одночасно податок на додану вартість відображають у 

товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про оплату 

покупцями вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи 

послуг або отриманих від постачальників чи підрядників сировини, товарів, 

робіт і послуг. При цьому має бути повна відповідність щодо запису операцій 

як у податкових накладних, так і в інших документах. 

Розглянемо більш детально податок на додану вартість (ПДВ) та податок 

на прибуток. ПДВ сплачується при придбанні товарів (матеріалів, робіт, 

послуг). Додана вартість – це вартість, додана підприємством до вартості 

вхідних матеріалів у результаті їх певної переробки, доробки або іншого 

господарського застосування. Платником податку виступає покупець продукції, 

її продавець виступає як стягувач податку – посередник між платником та 

державою. Об'єктом оподаткування є операції з продажу товарів (робіт, 

послуг). 

Облік ПДВ ведеться на рахунку 641 «Розрахунки за податками», на 

окремому субрахунку. За дебетом цього субрахунку відображають податковий 

кредит, за кредитом — податкове зобзобов'язання, які є особливим видом 
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розрахунків. Ці розрахунки призначені для забезпечення обліку податкових 

зобов'язань з ПДВ, що виникають при отриманні передплати, та податкового 

кредиту, право на який з'являється при оплаті без отримання товарів. 

На субрахунку 981 «Податок на прибуток» в Плані рахунків ведеться облік 

нарахованої суми податку на прибуток, що визначається від прибутку, 

відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для 

цілей оподаткування) і у Звіті про фінансовий результат за звітний період. 

Достовірність розрахунку податкового прибутку характеризується трьома 

чинниками: 

- дотримання податкового законодавства щодо складу доходів і витрат 

суб'єктів господарювання; 

- дотримання податкового законодавства при розрахунку податкової бази, 

доходів, витрат, активів і зобов'язань суб'єкта господарювання; 

- об'єктивністю інформаційної бази, за даними якої складається декларація 

з податку на прибуток. 

Таким чином, узагальнення різноманіття підходів до сплати податків 

дозволило дійти висновку щодо відсутності на сьогоднішній день у цьому 

питанні єдиної позиції. Для віднесення тих чи інших податків на певне джерело 

сплати як з точки зору теорії, так і з точки зору працівників підприємств 

відповідальних за систему управління податковими платежами доцільно 

визнати об‘єктами доходи суб‘єктів господарської діяльності, доходи 

працівників і фінансовий результат. Застосування для розрахунку чистого 

прибутку відстрочених податкових активів і зобов‘язань є досить 

проблематичним. Існуючий підхід щодо методики бухгалтерського обліку 

розрахунків з бюджетом передбачає розгалужену систему облікового 

відображення операцій, залежно від податку чи збору, який розглядається; 

причини виникнення відносин між підприємством та державою, різновиду 

обліку. Керуючись нормативною базою, підприємство зможе правильно і вірно 

розраховувати обсяг розрахунків з бюджетом та відображати його у своєму 

бухгалтерському обліку без помилок і порушень. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті обґрунтовано теоретичні засади аудиту реалізації готової продукції 

підприємств. Здійснено аналіз особливостей формування інформації в процесі 

розробки методичних підходів щодо аудиту. Виокремлено етапи аудиту 

реалізації готової продукції підприємств. 

Ключові слова: контроль, аудит, інформаційне забезпечення, реалізація, 

готова продукція, підприємства.  

Однією з головних загальноекономічних та бухгалтерських наукових і 

практичних проблем, яка особливо загострилося в сучасних умовах 

господарювання, є визначення фінансового результату діяльності підприємств, 

основним джерелом якого є виробництво та реалізація якісної готової 

продукції. Разом з тим, успішне функціонування підприємств в умовах 

конкурентного середовища, задоволення потреб споживачів у економічній 

інформації можливе лише за умов проведення регулярного фінансового аудиту. 
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Особливість проведення аудиту реалізації продукції підприємств полягає у 

характерній сукупності природних і галузевих чинників, які доцільно 

враховувати на всіх етапах перевірки. Тому аналіз особливостей і недоліків 

аудиту реалізації готової продукції через виділення об‘єктів, джерел 

інформації, методичних прийомів, що забезпечують комплексне дослідження 

господарських операцій у процесі аудиторської перевірки, є актуальним. 

Проблемні питання аудиту, а саме: теоретичні аспекти, організація та 

методологія, стан і перспективи розвитку в Україні – знайшли відображення у 

працях вітчизняних учених-економістів: Г. Давидова, Н. Дорош, 

Н. Кулаковської, О. Петрик, В. Рудницького, В. Савченка та інших. Проте, 

незважаючи на певний досвід, накопичений до теперішнього часу у сфері 

аудиту, деякі питання залишаються недостатньо вирішеними.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень аудиту реалізації 

готової продукції підприємств. 

Ринкові відносини передбачають посилення зацікавленості суб‘єктів 

господарювання у ефективності власної діяльності. Реалізація цього важливого 

завдання вимагає раціональної організації незалежного аудиту [1]. 

Контроль є функцією управління, який спрямований на досягнення 

стратегічних довгострокових цілей підприємства, що і є результатом дій 

керівництва з планування, організації, моніторингу діяльності суб‘єкта 

господарювання в цілому та його окремих підрозділів [2]. 

Як відомо, такий вид контролю як аудит є перевіркою показників звітності 

та даних бухгалтерського обліку певного суб‘єкта господарювання з метою 

висловлення незалежної думки про її достовірність.  

Існують різні прийоми, характерні для фахівців різних областей знань, 

якими можуть користатися аудитори, застосовуючи їх у залежності від 

поставленого завдання. Знання специфіки діяльності конкретного підприємства 

в поєднанні з прийомами, обраними правильно й у визначеній послідовності, 

дозволяють аудиторам більш ефективно проводити перевірки.  
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Зазначимо, що методи перевірки прийнято розділяти на дві групи: методи 

фактичної перевірки; методи документальної перевірки. 

До основних методів фактичної перевірки, якими можуть користатися 

аудитори, виходячи з права самостійно визначати форми і методи перевірки, 

керуючись вимогами нормативних актів і умов договору з суб‘єктом чи змісту 

доручення державних органів, відносяться: огляд; обстеження; інвентаризація; 

контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво; лабораторний аналіз 

якості матеріалів, товарів, сировини та готової продукції; експертна оцінка; 

опитування; перевірка обсягів виконаних робіт. 

Саме аудиторську перевірку готової продукції можна поділити на чотири 

етапи: аудит обліку готової продукції; аудит неврахованої продукції; аудит 

обліку відвантаження і реалізації готової продукції; аудит обліку витрат на 

продаж.  

Щодо аудиту обліку випуску готової продукції, існує шість основних 

способів оцінки готової продукції:  

1) по фактичній виробничій собівартості. Цей спосіб використовується 

порівняно рідко, в основному на підприємствах індивідуального виробництва, 

що випускають велике унікальне устаткування і транспортні засоби. Може 

застосовуватися на підприємствах з обмеженої номенклатурної масової 

продукції;  

2) по неповній (скороченій) виробничий собівартості продукції. У цьому 

випадку собівартість продукції визначається по фактичних витратах без 

загальногосподарських витрат;  

3) за оптовими цінами реалізації. Оптові ціни застосовуються як облікові 

ціни. Відхилення фактичної собівартості продукції враховуються на окремому 

аналітичному рахунку. При стійких оптових цінах цей варіант оцінки продукції 

є найпоширенішим, оскільки він дозволяє зіставляти оцінку продукції в 

поточному обліку і звітності, що важливо для контролю за правильним 

визначенням товарного випуску. При значному коливанні рівня оптових цін 

даний спосіб утрачає свої переваги;  
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4) по плановій (нормативній) виробничій собівартості, що виступає в 

якості твердої облікової ціни. При цьому способі обумовлюється необхідність 

окремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від 

планової чи нормативної. Перевагою даного способу оцінки готової продукції є  

забезпечення єдності оцінки в плануванні обліку. Однак якщо планова чи 

нормативна собівартість продукції змінюється часто, то оцінка залишків 

готової продукції ускладнюється. Варіантом цього способу оцінки готової 

продукції є оцінка по скороченій плановій виробничій собівартості. 

5) по вільних відпускних цінах і тарифам, збільшеним на суму податку на 

додану вартість. Цей спосіб використовується при виконанні одиничних 

замовлень і робіт; 

6) по вільних ринкових цінах. Цей варіант оцінки застосовується для 

обліку товарів, реалізованих через роздрібну мережу. 

Аудитору необхідно перевірити: 

- правильність і своєчасність оформлення документів на здачу продукції 

з виробництва на склад; 

- правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій, 

пов‘язаних з випуском готової продукції; 

- правильність визначення виробничої собівартості готової продукції по 

видах видань і замовленням; 

- правильність розрахунків і списання сум відхилень фактичної 

собівартості від планової; 

- правильність складання бухгалтерських проводок по обліку випуску 

готової продукції (робіт, послуг); 

- відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансових 

записах рахунка «Готова продукція» записам у головній книзі і балансі; 

- правильність оцінки готової продукції [3, 4]. 

У випадку якщо продукція не оформляється приймально-здавальними 

документами цеху чи складу підприємства і не відбивається в бухгалтерському 

обліку, виникає неврахована продукція. Заниження оцінки продукції дає 
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можливість посадовим і матеріально відповідальним особам підприємств і 

торгових організацій вилучати частину виручки, що складає різницю між 

продажною і заниженою в обліку вартості продукції. Оскільки неврахована 

продукція не відбивається в бухгалтерських документах, у багатьох випадках її 

наявність визначається на підставі документації, що відбиває технологічні 

процеси виробництва цієї продукції (документи на виплату заробітної плати, 

дані оперативного обліку про закладку сировини і випуск готової продукції й 

інше), а також підтверджуючий вивіз продукції з підприємства (пропуски, 

рахунки-фактури, накладні тощо).  

В окремих випадках неврахована продукція може бути виявлена шляхом 

звірення (зіставлення) документів, що відбивають одержання продукції: 

документальних даних складів і цехів  виробників продукції; даних 

інвентаризацій готової продукції в цехах і на складах підприємств  з 

обліковими даними на день проведення таких інвентаризацій тощо.  

При перевірці аудитор повинний вивчити всю документацію, що дозволяє 

зробити висновок про наявність чи про відсутність випадків випуску і реалізації 

неврахованої продукції. При визначенні наявності матеріального збитку 

аудитор повинний мати на увазі, що виробництво продукції з неврахованих 

надлишків сировини і матеріалів не дає достатньої підстави для твердження про 

наявність матеріального збитку. Ця продукція може виявитися на складі 

підприємства. Матеріальний збиток буде мати місце лише в тому випадку, 

якщо неврахованої продукції в наявності не виявиться, тобто вона була 

вивезена з підприємства без відображення в обліку.  

Для установлення факту випуску неврахованої продукції користаються 

різними способами аналізу і перевірки документів. До них, зокрема, 

відносяться: 

- зіставлення даних інвентаризацій складів готової продукції підприємства 

і даних обліку в місцях збереження (виявлення при цьому надлишків продукції 

власного виробництва, утворення яких за рахунок недовантаження споживачам 

виключається, підтверджує, що вся продукція на підприємстві враховується, 

якщо при цьому відсутні помилки в обліку);  
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- звірення документів, що підтверджують вивіз з підприємства готової 

продукції (товарно-транспортні накладні, пропуски, дорожні листи, залізничні 

й інші документи), з документами бухгалтерського й оперативного обліку 

продукції на складах [3, 4].  

У результаті такого звірення можуть установлюватися випадки вивозу не 

оприбуткованої по складу продукції, що у витратах не була списана й у нестачі 

не виявилася. Однак, у тих випадках, коли документально підтверджується 

вивіз неврахованої продукції з підприємства, що випускало таку продукцію в 

масовому порядку і сировини, що мало для цього запаси і матеріали, аудитор 

повинний визначити матеріальний збиток у розмірі вартості вивезеної 

неврахованої продукції.  

Реалізація продукції (робіт, послуг) може проводитися за наступними 

цінами: по вільних відпускних цінах і тарифам, збільшеним на суму ПДВ; по 

державних регульованих оптових цінах і тарифам, збільшеним на суму ПДВ; по 

державним регульованим роздрібним цінам і тарифам, що включають ПДВ.  

Аудитору необхідно перевірити: чи укладені договори на постачання 

готової продукції і правильність їхнього оформлення; чи правильно оформлені 

документи на відвантаження продукції; чи правильно оформлені ціни на 

відвантажену продукцію; чи правильно установлені відпускні ціни з 

урахуванням оплати витрат по доставці продукції від постачальника до покупця 

відповідно до укладеного договору постачання; чи вчасно пред‘являлися в банк 

платіжні вимоги-доручення за відвантажену продукцію; чи правильно 

оформлені документи по відпуску продукції, якщо продукція відпускається 

безпосередньо зі складу постачальника; чи правильно організований 

складський облік готової продукції; чи правильно ведеться аналітичний і 

синтетичний облік відвантаження і реалізації продукції [3, 4].  

Витрати, пов‘язані з продажем продукції, товарів, робіт і послуг, 

враховуються на рахунку «Витрати на збут». До них відносяться: витрати на 

упакування виробів на складах готової продукції; витрати по доставці продукції 

на станцію відправлення, навантаженню у вагони, судна, автомобілі й інші 
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транспортні засоби; комісійні збори і відрахування, що сплачуються збутовим і 

іншім посередницьким організаціям; витрати на рекламу; витрати на 

представницькі витрати й інші аналогічні по призначенню витрати [3, 4].  

Аудитору необхідно перевірити: правильність включення витрат до складу 

витрат на збут;  дотримання встановлених нормативів витрат на рекламу (при 

перевищенні встановлених нормативів витрат на рекламу оподатковуваний 

прибуток повинний бути збільшений на суму перевищення);  дотримання 

основних положень по облік тари на  підприємствах, а саме, правильне і 

своєчасне документальне відображення операцій по заготовлянню, 

надходженню і відпуску тари на складах, у цехах, ділянках і інших місцях її 

збереження; правильність ведення аналітичного обліку по рахунку «Витрати на 

збут» і відомості; правильність складання бухгалтерських проводок по 

операціях з тарою; правильність відображення в бухгалтерському обліку 

товарообмінних операцій чи операцій, здійснюваних на бартерній основі; 

відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку записам у головній 

книзі у і балансі [3, 4]. 

Порядок організації та проведення аналітичних процедур під час 

здійснення аудиту готової продукції є важливим питанням для загального 

процесу як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Аудиторськими 

процедурами по суті на рівні тверджень можуть бути детальні тести, аналітичні 

процедури або те й інше разом. Рішення про те, які аудиторські процедури 

використовувати, в тому числі питання про доречність використання 

аналітичних процедур по суті, ґрунтується на професійному судженні аудитора 

щодо очікуваної ефективності та дієвості наявних аудиторських процедур для 

зменшення аудиторського ризику на рівні твердження до прийнятно низького 

рівня.  

Аналітичні процедури, як правило, частіше застосовують до великих 

обсягів операцій, передбачуваних у часі. Застосування запланованих 

аналітичних процедур ґрунтується на припущенні, що взаємозв‘язки між 

даними існують та існуватимуть за відсутності відомих умов, які вимагають 
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протилежного. В будь-якому разі прийнятність конкретної аналітичної 

процедури залежатиме від оцінки аудитором того, наскільки вона буде 

ефективною для виявлення викривлення, яке окремо або разом з іншими 

викривленнями може призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності. 

На вибір аудиторських процедур при проведені незалежної перевірки 

правильності обліку готової продукції та її збуту, впливають технологічні та 

організаційні особливості діяльності підприємств. В такому випадку аудитор 

може звернутися із запитом до управлінського персоналу щодо наявності та 

достовірності інформації, необхідної для застосування аналітичних процедур 

по суті, і результатів будь-яких подібних аналітичних процедур, виконаних 

суб‘єктом господарювання.  

При визначенні того, чи є дані достовірними для цілей розробки 

аналітичних процедур, суттєвим є:  

а) джерело наявної інформації (наприклад, інформація може вважатися 

більш достовірною, якщо її отримано з незалежних джерел за межами суб‘єкта 

господарювання);  

б) порівнянність наявної інформації (наприклад, дані для галузі в цілому, 

можливо, потрібно буде доповнити, щоб зробити їх порівнянними з подібними 

даними такого суб‘єкта господарювання, який виробляє і продає спеціалізовані 

товари);  

в) характер і прийнятність інформації (наприклад, чи створювалися 

бюджети скоріше як очікувані результати, чи як цілі, яких необхідно 

досягнути);  

г) заходи внутрішнього контролю за підготовкою інформації, розроблені 

для забезпечення її повноти, точності та достовірності (наприклад, заходи 

внутрішнього контролю за підготовкою, розглядом і виконанням бюджетів) [5, 

с. 46-47].  

Отже, аудитор може розглянути необхідність тестування операційної 

ефективності заходів внутрішнього контролю (якщо такі є) за підготовкою 

суб‘єктом господарювання інформації, яку використовує аудитор під час 

виконання аналітичних процедур по суті у відповідь на оцінені ризики.  
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У Міжнародному стандарті аудиту 500 «Аудиторські докази» встановлено 

вимоги й надано рекомендації щодо визначення аудиторських процедур, які 

слід виконати стосовно інформації, яку буде використано для аналітичних 

процедур по суті [6]. Вважаємо, що незалежно від того, здійснює аудитор 

аналітичні процедури по суті щодо фінансової звітності суб‘єкта 

господарювання на кінець періоду чи на проміжну дату, доречним є виконання 

аналітичних процедур по суті для того періоду, що залишається. Так, у МСА 

наведено вимоги й надано рекомендації щодо процедур по суті, які 

виконуються на проміжну дату [6].  

До питань, доречних для оцінювання аудитором, чи можна зробити 

достатньо точно попередню оцінку для ідентифікації викривлення, яке разом з 

іншими викривленнями може призвести до суттєвого викривлення фінансової 

звітності, належать такі:  

1) точність, з якою можна передбачити очікувані результати аналітичних 

процедур по суті;   

2) ступінь, до якого можна деталізувати інформацію;  

3) наявність як фінансової, так і не фінансової інформації [5, с. 47]. 

Наприклад, аудитор може розглянути питання про те, чи є фінансова 

інформація, така як бюджети або прогнози, та не фінансова інформація, така як 

кількість вироблених або проданих одиниць товару, наявною для розробки 

аналітичних процедур по суті. На визначення аудитором суми відмінності від 

очікування, яка може бути прийнятною без подальшого розгляду, впливають 

суттєвість і відповідність потрібному рівню впевненості, враховуючи 

можливість того, що викривлення окремо або в сукупності з іншими 

викривленнями можуть призвести до суттєвого викривлення фінансової 

звітності.  

Вважаємо, що для підвищення якості планування, скорочення витрат часу 

необхідно розробити програму аудиту. Документування процесу аудиту слід 

вважати однією з найважливіших умов його кваліфікованого проведення, 

основною метою якого є підтвердження того, що він був проведений у 
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відповідності до прийнятих принципів. Для документального оформлення 

результатів вивчення показників реалізації готової продукції підприємства 

доцільно розробити аналітичні таблиці, які можуть бути оформлені як робочі 

документи аудитора. 

Узагальнення особливостей діяльності підприємств та їх врахування при 

проведені аудиту реалізації готової продукції забезпечить достовірність 

бухгалтерського обліку і звітності про фінансові результати, фінансовий стан 

підприємства, розподіл прибутку, та, у підсумку, сприятиме підвищенню 

загального рівня рентабельності діяльності суб‘єктів господарювання. 

Таке узагальнення і вирішення ряду вищевказаних проблем можливе за 

рахунок розробки методичних рекомендацій щодо аудиту реалізації готової 

продукції підприємств. А її впровадження сприятиме підвищенню ефективності 

та зменшенню аудиторських ризиків при проведенні аудиту. 

Розвиток ринкових відносин, реорганізація діяльності підприємств суттєво 

ускладнюють процеси контролю з боку держави, фінансових установ і 

потенційних контрагентів. Недостатній рівень розвиненості та гнучкості 

облікової та бухгалтерської системи ставлять питання про інформаційну 

проблематику і вимагають зміцнення діючого державного і створення інституту 

незалежного фінансового контролю (аудиту).  

Головною передумовою ефективного незалежного фінансового аудиту 

повинна стати взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників, держави 

в особі контролюючих органів і аудиторів, у забезпеченні об‘єктивності обліку 

і звітності. Аудитор повинен виступати не тільки як незалежний ревізор, але й 

бути помічником, консультантом підприємця. Методику та інструментарій 

документальної перевірки в аудиті використовують, але тільки у комплексі з 

багатьма іншими специфічними елементами методології економічних 

досліджень, оскільки аудитор готує свої висновки на основі знань не тільки 

обліку, але й господарського права, менеджменту, маркетингу; фінансів, а в 

окремих випадках на підставі власної інтуїції. 
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Інтеграції України у європейське співтовариство в першу чергу сприяє 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а саме: здійснення 

експортних та імпортних операцій. У даних умовах підвищується роль 

незалежного, об'єктивного контролю експортних та імпортних операцій – 

аудиту, зокрема щодо достовірності бухгалтерського обліку експортних та 

імпортних операцій, правильність їх оподаткування, відповідності чинним 

вимогам валютного законодавства і відображення у фінансовій звітності 

Актуальність вибраної теми обумовлена наявними на сьогодні 

прискореними темпами інтеграції нашої держави в світове економічне 

співтовариство, в тому числі і в рамках обраного євро інтеграційного процесу, 

що в свою чергу характеризується постійним зростанням обсягів 

зовнішньоторговельних операцій з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). 

В зв‘язку з цим відповідно і зростають ризики посилення таких негативних 

факторів, як відтік капіталу, негативний зовнішньо торгівельний баланс, 

заниження оподаткування через використання офшорних схем та інші. 

Тому питання контролю за операціями суб‘єктів господарювання з 

експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) є надзвичайно актуальним на 

сьогодні. Зовнішньоекономічні операції є об‘єктом контролю, як з боку 

держави (податковий аудит) так і незалежного аудиту з боку професійних 

аудиторських компаній.  

Висвітленням проблемних питань аудиту експортно-імпортних операцій 

займались такі вчені як: О.О. Беляков, К. Л. Багрій, В. Г. Лінник, 

Г. М. Сторожук, В. Ф. Палій, В. В. Бурцев, В. В. Сопко, Г. М. Давидов, 

С. Ф. Голов, В. Я. Савченко, М. Г. Чумаченко, Г. Б. Назарова, Н. В.Федькевич 

та ін.  

Враховуючи відсутність на сьогоднішній день належної уваги щодо 

розробки та впровадження окремих методик аудиторських перевірок 

зовнішньоекономічних операцій, завданням даної статті є визначення основних 

напрямків аудиту експортних та імпортних операцій, встановлення 

послідовності і порядку застосування прийомів аудиту з метою визначення 
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об‘єктивної істини про правомірність проведених операцій і їх відображення в 

податковому і бухгалтерському обліку та поданій звітності.   

Аудит зовнішньо економічної діяльності, зокрема експортних та імпортних 

операцій є одним із головних напрямків аудиту і є його окремим видом, 

зважаючи на свою специфіку і складність. Проведення аудиту експортних та 

імпортних операцій вимагає від аудитора розширеного кругозору в областях, 

пов‘язаних з податковим, митним і валютним законодавством, освоєння питань 

не тільки українського законодавства по   зовнішньоторговельної діяльності, а 

й міжнародних законодавчих актів, а в частині методології бухгалтерського 

обліку – методології відображення валютних операцій, а також руху активів і 

зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті. 

Але найбільш суттєво на організацію проведення аудиту 

зовнішньоекономічної діяльності впливають особливості правового 

регулювання та порядку оподаткування експортно-імпортних операцій. До 

основних таких особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

належать: по-перше, жорстке регулювання валютних операцій державою; по-

друге, процес митного оформлення товарів; по-третє, наявність особливої 

системи оподаткування експортних та імпортних операцій; по-четверте, 

наявність в обліку об‘єктів, які відсутні в інших видах діяльності (курсова 

різниця, іноземна валюта, трансфертне ціноутворення, податкові векселі та ін.). 

Аудиторську перевірку експортних та імпортних операцій підприємства 

доцільно розділити на декілька етапів: 

- аудит правових аспектів ведення зовнішньоекономічної діяльності; 

- аудит безпосередньо проведених підприємством експортно-імпортних 

операцій; 

- аудит придбання та продажу іноземної валюти; 

- аудит відображення експортно-імпортних операцій в бухгалтерському 

обліку, в податковому обліку з податку на додану вартість та податку на 

прибуток, а також в фінансовій та податковій звітності [4, с.352]. 
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На першому етапі перевірки, аудитору необхідно оцінити правові аспекти 

ведення зовнішньоекономічної діяльності суб‘єкта господарювання. Аудитор 

повинен встановити види зовнішньоекономічної діяльності та їх відповідність 

чинному законодавству.  

На даному етапі перевірки аудитор повинен встановити: 

- по-перше, чи передбачено установчими документами підприємства 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, на яких умовах та які її види; 

- по-друге, наявність дозволу чи ліцензії на виконання певного виду 

зовнішньоекономічної діяльності, якщо чинним законодавством щодо даних 

видів операцій передбачено їх отримання; 

- по-третє, наявність та умови застосування валютних рахунків; 

- по-четверте, повноту документального підтвердження здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності (наявність договорів, додатків та доповнень 

до них, акцептів, тощо). 

Таке дослідження є дуже важливим, тому що чинним валютним 

законодавством України передбачена сувора адміністративна, кримінальна та 

фінансова відповідальність за порушення його норм, зокрема: 

- за здійснення операцій з валютними цінностями, щодо яких необхідно 

отримувати індивідуальну ліцензію Національного банку України; 

- за порушення резидентами порядку розрахунків, передбаченого 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та 

валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 , відповідно до якого при 

розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торгового обороту як 

засіб платежу повинна використовуватись виключно іноземна валюта, а самі 

розрахунки повинні здійснюватись лише через уповноважені банки; 

- несвоєчасне подання, неподання або викривлення звітності за 

валютними операціями; 

- невиконання резидентами вимог з декларування валютних цінностей та 

іншого майна, яке знаходиться за межами України. Декларування валютних 

цінностей проводять всі суб‘єкти зовнішньоекономічної діяльності відповідно 
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до Указу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Декларації 

про валютні цінності, доходу і майна, яке належить резиденту України і 

знаходиться за її межами» від 25 грудня 1995 р. № 207.  

Особливу увагу аудитор повинен приділити вивченню та аналізу форм 

розрахунків з нерезидентами, що застосовуються на підприємстві, своєчасності 

виконання цих розрахунків, а також порядку використання придбаної та 

отриманої іноземної валюти. Слід мати на увазі, що відповідно до статей 1 і 2 

Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 

23 вересня 1994 р. №185/94-ВР [2], розрахунки в іноземних валютах не повинні 

перевищувати строк 90 календарних днів: 

- по-перше, зарахування на валютні рахунки резидентів їх виручки в 

іноземній валюті за експортовану продукцію (відлік починається від дати 

митного оформлення), а також за експорт робіт (послуг), прав інтелектуальної 

власності (відлік починається з моменту підписання акта чи іншого документа, 

який засвідчує факт виконаних робіт, надання послуг, експорт прав 

інтелектуальній власності); 

- по-друге, надходження продукції, робіт, послуги під час їх імпорту, 

здійсненого на умовах відстрочення поставки (відлік строку починається з 

моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь 

постачальника імпортованої продукції (робіт, послуг)). 

За порушення резидентами зазначених строків стягується пеня у розмірі 

0,3% від суми не отриманої виручки (митної вартості непоставленої продукції) 

за кожний день прострочення. Аудитор повинен ретельно перевірити 

правильність складання та оформлення зовнішньоекономічних договорів 

відповідно до вимог Наказу Міністерства економіки та з питань Європейської 

інтеграції України «Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів)» від 06 вересня 2001 р. № 201. При цьому слід звернути увагу на 

наявність обов‘язкових умов, які повинні бути передбачені в договорі 

(контракті).  

При перевірці операцій зовнішньоекономічної діяльності аудитору 
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необхідно оцінити доцільність застосування базисних умов поставок відповідно 

до ст. 1 Указу Президента України «Про застосування Міжнародних правил 

інтерпретації комерційних термінів» від 04 жовтня 1994 р. №567/94, в якому 

зазначено, що суб‘єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, 

укладаючи зовнішньоекономічні договори (контракти), повинні забезпечувати 

дотримання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів 

(Інкотермс), підготовлених Міжнародною торговою палатою. 

Аудитору необхідно мати на увазі, що є декілька видів базисних умов 

поставок, які враховують навантаження, розвантаження, митне очищення, 

транспортування, страхування товару та інше. Неправильне застосування 

базисних умов поставок, передбачених правилами Інкотермс, може призвести 

до зменшення рентабельності здійснюваної господарської операції, судових 

розглядів, фінансових втрат підприємства тощо. Сфера дії правил Інкотермс 

обмежена питаннями, пов‘язаними з правами та обов‘язками сторін договору 

купівлі-продажу щодо поставки товарів. Однак, правила Інкотермс не 

регулюють передачу прав володіння та інші питання переходу прав власності. 

На другому етапі перевірки, аудитор повинен здійснити перевірку 

правильності оформлення та наявність первинних документів щодо 

безпосередньо проведених операцій з експорту та імпорту товарів, а саме: 

- митної документації (вантажно-митних декларацій, сертифікатів про 

походження товарів, довідок про сплату мита, акцизів і зборів, податку на 

додану вартість); 

- нотаріально засвідчених контрактів і копій контрактів (мовою оригіналу 

та в перекладі); ліцензій на експорт (якщо товар підлягає ліцензуванню);  

- розрахункової документації (рахунки-фактури, інвойси, розрахункові 

специфікації, перевідні векселі (тратта)); 

- банківської документації (заяви про перекази валюти, інкасові 

доручення, доручення про відкриття акредитивів, чеки, виписки операцій за 

розрахунковими і валютними рахунками); 
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- технічної документації (технічні паспорти машин і обладнання, 

формуляри і описів виробів, інструкції з монтажу, налагоджуванню, 

управлінню і ремонту); товарно-супровідної документації (сертифікати про 

якість товарів); транспортної, експедиторської і страхової документації 

(залізничні накладні та їх копій, страхові поліси або сертифікати); 

- складської документації (документи іноземних комерційних складів, що 

містять розписки про прийняття товарів на зберігання і заставні свідоцтва); ж) 

документів про нестачу та псування товарів (комерційні акти про нестачу, 

аварійні сертифікати та претензійно-арбітражна документація (претензійні 

листи, позовні заяви, постави суду про задоволення або відхилення позову). 

У процесі перевірки операцій із зовнішньоекономічної діяльності аудитор 

особливу увагу приділяє наявності та правильності оформлення єдиного 

документа, який засвідчує факт здійснення експорту чи імпорту – вантажно-

митній декларації. Митне оформлення товарів та транспортних засобів 

здійснюється із застосуванням уніфікованого адміністративного документа 

форми (ВМД) Порядок заповнення ВМД затверджено Наказом ДМСУ 

«Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації» від 09 

липня 1997 р. №307. Оформлена вантажно-митна декларація – це правовий 

документ, який у разі необхідності підтверджує певні права та обов‘язки 

суб‘єкта за умов здійснення ним правових, фінансових, господарських та інших 

видів діяльності. 

Також, аудитор перевіряє правильність відображення в бухгалтерському та 

податковому обліку операцій по придбанню та продажу іноземної валюти. 

Порядок покупки іноземної валюти регламентується Постановою Правління 

Національного банку України «Положення про порядок та умови торгівлі 

іноземної валюти» від 29 серпня 2005 р. № 281. Придбання іноземної валюти 

проводитися тільки через уповноважені банки, при цьому необхідно в банк 

надати заяву на покупку валюти, договір з нерезидентом, вантажну митну 

декларація або акт приймання-передачі робіт (послуг) [3, с. 325]. 

Далі, аудитор повинен перевірити, чи застосовується до операцій з 
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продажу товарів, вивезених (експортованих) платником податку за межі митної 

території України, нульова ставка податку на додану вартість. Особливо 

уважно слід перевірити визначення податкового кредиту при здійсненні 

експортних операцій. Застосування нульової ставки податку означає, що такі 

підприємства мають право на податковий кредит. А от наприклад при 

здійсненні експорту товарів, які відповідно до норм Податкового кодексу 

України звільнені від оподаткування, підприємство втрачає право на 

податковий кредит з ПДВ, який був сплачений (нарахований) при придбанні 

(виготовленні) даних товарів (продукції). 

Перевірка операцій з імпорту товарів (робіт, послуг) передбачає 

встановлення правильності визначення бази оподаткування, законності та 

своєчасності сплати митних зборів, ввізного мита, авізного податку та податку 

на додану вартість. Митні збори – це додаткові збори, які стягуються з товарів, 

що ввозяться (вивозяться), за специфічні умови постачання та інші послуги, які 

надаються митницею (оформлення транспортних засобів, зберігання товарів під 

відповідальністю митниці та ін.). Вони підлягають сплаті до/або на момент 

митного оформлення. Акцизний податок – це непрямий податок споживачів 

(одержувачів) окремих товарів (продукції), що стягується з них під час 

здійснення оборотів з продажу таких товарів, або при імпортуванні таких 

товарів на митну територію України.  

Особливу увагу під час перевірці правильності відображення податкових 

зобов‘язань та податкового кредиту з податку на додану вартість при імпорті 

товарів аудитор приділяє порядку оформлення податкових зобов‘язань. 

При імпорті послуг, порядок нарахування ПДВ істотно відрізняється від 

імпорту товару. Так, підприємство не перераховує грошові кошти на суму ПДВ, 

а нараховує податкові зобов‘язання по першій з подій або перерахунок авансу 

за послуги або оформлення документа, підтверджуючого виконання 

нерезидентом послуг. А у наступному податковому періоді виникає право на 

податковий кредит за даними послугами.  

Щодо обчислення податку на прибуток, то визначаючи повноту інформації 
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відносно доходів та витрат від операцій по експорту, аудитору потрібно 

впевнитись, що вся відвантажена продукція у звітному періоді включена до 

витрат операційної діяльності підприємства як собівартість реалізованої 

продукції. Оцінюючи повноту інформації щодо запасів, які надійшли за 

імпортом, аудитору необхідно впевнитись, що всі товарно-транспортні 

документи, які підтверджують надходження запасів, включені до звітів 

матеріально-відповідальних осіб та відображені у бухгалтерському обліку. 

Перевіряючи правильність оцінки доходів та витрат аудитору необхідно 

проконтролювати, чи правильно вони були оцінені відносно до встановленої 

облікової політики та методологічних засад формування доходів та витрат 

викладених у П(С)БО 16 «Витрати» та у П(С)БО 15 «Доходи», а при оцінці 

запасів, що надійшли за імпортом – у правильності відображення їх вартості 

згідно з П(С)БО 9 «Запаси». Особливу увагу аудитор повинен приділити оцінці 

монетарних статей балансу, що пов'язані з експортно-імпортними операціями і 

підлягали перерахунку у зв'язку зі зміною курсу іноземних валют, а також 

включення цих сум до інших операційних доходів та витрат [5, с. 235].  

Щодо наступного критерію оцінки – правильності відображення у 

звітності, аудитор перевіряє правдивість, точність відображення на дату 

складання бухгалтерської звітності доходів, витрат, дебіторської заборгованості 

у балансі, у звіті про фінансові результати та примітках, проведених операцій з 

експорту та імпорту товарів, робіт та послуг в Деклараціях з податку на 

прибуток та податку на додану вартість, а також наявних дебіторських 

заборгованостей в Деклараціях про валютні цінності, доходу і майна, яке 

належить резиденту України і знаходиться за її межами. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в даній статті поглиблено 

уявлення про методику аудиту експортних та імпортних операцій підприємств. 

Поряд з цим, методичне забезпечення зовнішнього аудиту потребує свого 

подальшого теоретичного та прикладного вивчення. Так, зокрема, методику 

аудиту слід розробляти за кожним видом діяльності підприємств враховуючи 

специфіку документального оформлення та порядку оподаткування. 
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Управлінці та власники компаній малого та середнього бізнесу зазвичай 

починають замислюватись про систематичне ведення управлінського обліку в 

той час, коли тримати інформацію в пам‘яті вже стає неможливим і коли 

виникає необхідність делегувати більшу частину функцій з ведення такого 

обліку.  

Більшість обчислень, з якими людинa стикaється в вжитті  тa які пов‘язaні 

із діяльністю людини можнa  виконувaти в тaбличному вигляді. Тому доцільно 

застосостовувaти тaбличний процесор Excel, в який вбудовaні різномaнітні 

функції: стaтистичні, логічні, мaтемaтичні, текстові, фінaнсові тa інші. 

Фінaнсові обчислення, зaзвичaй, являють собою рутинну обробку нескінченної 

низки тaблиць і стомлюючу роботу з кaлькулятором. 

Дослідженню проблемних питань управлінського обліку в умовах 

автоматизованої обробки інформації  присвячено багато праць як вітчизняних, 

так і зарубіжних науковців, серед яких: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов., 

Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Д. Мідлтон та інші.  Вчені здійснили вагомий 

науковий внесок у розвиток теорії і практики концепцій управлінського обліку. 

В свою чергу, дослідженням електронних тaблиць займались тaкі знaмениті 

вчені як: В. Aнтонов, Г. Злобін, Р. Чaповськa,  О. Вaльдрaт тa бaгaто інших. 

Метою дослідження є визнaчення основних aспектів зaстосувaння 

прогрaмного процесорa Exel в  процесі формування управлінської звітності. 

Управлінський облік - це система збору та аналізу даних про фінансово-

господарську діяльність компанії, орієнтована на потреби вищого керівництва і 

власників компанії, збільшення прибутку. Результати цього обліку призначені 

тільки для внутрішнього користування. Кожне підприємство  розробляє 

систему управлінського обліку, виходячи із власних потреб і специфіки роботи, 

одні керівники вважають за краще бачити докладні форми звітності, інші 

вимагають, щоб уся необхідна інформація уміщалася на одному листі. У будь-

якому випадку перш ніж починати, необхідно визначитися з формами звітності. 

Адже систему будь-якого обліку треба будувати залежно від того, яку саме 

інформацію в результаті ви хочете побачити у звітності [4]. 
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Щодо технічних рішень при автоматизації управлінського обліку 

використовують 1С 8.2 «Підприємство». Інші підприємства собі раду по-

різному: через розподілені бази даних (на платформі 7.7), через отримання та 

консолідацію звітів в Excel. Адже, Excel − та абетка, з якої починається 

фінансовий аналіз роботи підприємства. 
Excel − програма, що не потребує для її використання спеціальної 

підготовки. Керівники підприємств, не маючи економічної освіти, легко і 

швидко орієнтуються в електронних таблицях, і доволі частою є ситуація, коли 

головний бухгалтер готує різні звітні добірки саме у цьому форматі.  

Електроннi тaблицi Ехсеl мaють широкий нaбiр iнструментaрiю для 

розв’язувaння мaтемaтичних зaдaч. В Excel чaсто для проведення розрaхункiв 

використовують рiзномaнiтнi функцiї. Функцiї – це зaздaлегiдь визнaченi 

формули, що виконують обчислення зa зaдaними величинaми (aргументaх) i в 

зaзнaченому порядку [2, с. 22].  

Фінaнсові функції використовують для розв'язувaння зaдaч плaнувaння 

фінaнсової діяльності, визнaчення прибутків, aнaлізу вигідності 

кaпітaловклaдень, кредитно-інвестиційної політики тощо. Інвестицією 

нaзивaється вклaдaння грошей у деякий бізнес нa певних умовaх. Позикa у 

бaнку нaзивaється кредитом, a внесок нa рaхунок в бaнк - депозитом. 

Нaдходження грошей від деякого бізнесу нaзивaють рентою [1]. 

Розглянемо основні пaрaметри фінaнсових функцій і їхні скорочені нaзви: 

- процентнa стaвкa вирaжaється у відсоткaх і може бути добовою, 

місячною, річною тощо; 

- кількість періодів кожний тривaлістю добу, місяць, рік тощо; 

- періодичнa виплaтa - сумa, яку виплaчує клієнт що періоду (це від'ємне 

число) aбо сумa, яку отримує клієнт щоперіоду (це додaтне число); 

- сумa внеску – сумa інвестиції, кaпітaловклaдення, почaткового внеску 

(це від'ємне число aбо нуль); 

- тип оперaції – число 0, якщо виплaтa здійснюється в кінці кожного 

періоду і число 1, якщо нa почaтку [3, с 88]. 
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Розрізняють кредитну і депозитну процентні стaвки, кредитнa стaвкa є 

вищою зa депозитну. Процентнa стaвкa мaє бути узгодженою з тривaлістю 

періоду, нaприклaд, річнa стaвкa 60% рівносильнa місячній стaвці 5%. 

Нaприклaд, функція ППЛAТ використовується для aнaлізу різномaнітних 

позик. Розглянемо тaкий приклaд. Обирaємо дев'ятипроцентну 

п'ятнaдцятирічну позику в 150 000 000 гривень, яку рaзом із відсоткaми будете 

погaшaти кожного місяця зa формулою склaдних процентів (тобто, проценти нa 

ту суму, яку вже виплaтили, нaрaховувaтись не будуть). Необхідно  обчислити 

суму помісячних виплaт. Скористaємось для цього функцією «ППЛAТ», aле 

для цього приведемо всі дaні до місячної норми. Процентнa стaвкa річнa, тому 

для отримaння місячної розділимо її нa 12 (9% / 12 = 0,0075). Термін, нa який 

взято позику - 15 років, тому з урaхувaнням двaнaдцяти виплaт нa рік, 

отримaємо 12*15=180. Виділяємо клітинку В6 і викликaємо мaйстрa функцій. Із 

кaтегорії «Фінaнсові» вибирaємо функцію «ППЛAТ» і в її поля необхідно 

вводити як aргументи. 

Нормa - aдресa клітинки, де зaписaнa величинa місячної процентної 

стaвки, Кпер - aдресa клітинки, де зaписaнa зaгaльнa кількість виплaт, a Нз - 

aдресa клітинки, де вкaзaнa сумa позики (з мінусом тому, що її требa 

повернути). 

В той же час, негативним є те, що у бухгалтерській програмі просто не 

враховується низка даних: 

- аналітика щодо руху грошей, а рух грошей за «директорською» касою і 

зовсім не відображається у бухобліку; 

- товарообіг у документах для бухгалтерії може відрізнятися від реальних 

відвантажень або поставок; 

- виробнича калькуляція для регламентованого та реального обліку теж 

часто істотно різниться [4]. 

Утім, якщо окремі аркуші електронних таблиць присвячені саме тим 

даним, яких бракує, комірки пов’язані між собою формульно, то побудувати 

модель управлінського обліку та бюджетування в Excel − цілком реально. 
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Як правило, така модель організації управлінського обліку на підприємстві 

обростає необхідним положеннями:  

- про організаційну структуру підприємства;  

- про фінансову структуру підприємства;  

- про управлінську облікову політику;  

- про бюджетні регламенти тощо.  

При чіткій організації робота в електронних таблицях дозволить отримати 

не лише баланс та ключові показники діяльності, за якими приймаються 

рішення, а й скористатися звідними таблицями, коли набір даних можна подати 

у різних вимірах. Наприклад, товарообіг оцінювати:  

- у розрізі покупців (хто входить до 20% покупців, які дають 80% 

доходу/прибутку); 

- у розрізі товарів (який товар входить до 20% «зірок», що дають 80% 

доходу/прибутку);  

- те саме щодо менеджерів або постачальників. 

Однак, неможливо в одному документі побачити «все відразу і про все». 

Затрати на розробку та подальшу експлуатацію облікової системи не повинні 

перевищувати економічну вигоду від її впровадження. Застосувавши знамените 

правило Парею (80/20, тобто 80% результату досягається за рахунок 20% 

зусиль, а решта 80% зусиль дають лише 20% результату), можна стверджувати, 

що 80% корисної інформації дають 20% статей обліку. Тому необхідно 

ретельно визначитися, яку саме і наскільки деталізовану інформацію потрібно 

відобразиш у звітах [2, с. 16]. 
Внутрішня управлінська звітність повинна бути: 
- оперативною, короткою (але достатньою) і корисною, тобто поданою 

саме тоді, коли вона необхідна для прийняття конкретних управлінських 

рішень, і без зайвої інформації, щоб можна було оперативно оцінити її зміст; 
- доцільною, точною (достовірною) та об'єктивною (тобто відповідати 

меті, для якої вона була підготовлена); 
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- адресною та зрозумілою, тобто конкретний відповідальний менеджер 

повинен отримувати звітність, що містить ту інформацію, у якій зацікавлений 

саме він; 

- порівнянною з іншими звітами та аналітичною. Тобто керівник повинен 

мати можливість проаналізувати звітність, затративши на це мінімум часу. 
Внутрішня звітність повинна забезпечити швидке визначення фактичних 

показників і результатів, їх відхилень від планів та кошторисів, оцінку 

недоліків і вибір варіантів їх усунення. Водночас система звітності повинна 

бути однаковою (для можливості консолідації), але мати достатню гнучкість, 

щоб можна було групувати інформацію для різних центрів відповідальності. 

Серед фінансових директорів і головних бухгалтерів є справжні віртуози 

Excel, здатні отримувати з його допомогою цінні управлінські дані. Але 

зазвичай більшість стикається з чималими обмеженнями, властивими 

недосконалому інструменту.  

Найсерйозніша проблема електронних таблиць − необхідність добування 

вручну даних оперативного обліку, труднощі з перерахунком даних, якщо хоч 

одна цифра змінилася, значна складність побудови балансу, тому що в 

електронних таблицях немає контролю подвійними записами. Але 

найголовніше − запорукою достовірності даних може бути тільки 

професіоналізм та сумлінність фахівців, які працюють з програмою Excel.  

Тaким чином, зa допомогою тaбличного процесорa Excel можнa не тільки 

aвтомaтизувaти розрaхунки, a й ефективно проaнaлізувaти їхні можливі 

вaріaнти. Змінюючи знaчення одних дaних, можнa спостерігaти зa змінaми 

інших, що зaлежaть від них. Тaкі розрaхунки виконуються швидко і без 

помилок, нaдaючи користувaчу зa лічені хвилини велику кількість вaріaнтів 

розв’язaння зaдaч фінaнсової мaтемaтики. 
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МЕТОДИКА АУДИТУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджено основні методи аналізу поточних зобов’язань 

підприємства в умовах фінансової кризи. Визначено систему коефіцієнтів для 

проведення аналізу поточних зобов’язань.  

Ключові слова: зобов’язання, поточні зобов’язання, оцінка поточних 

зобов'язань, фінансова звітність, платоспроможність. 

Господарська діяльність підприємств пов‘язана з розрахунковими 
операціями, які можуть зумовити утворення зобов‘язань. Зобов‘язання є 

залученими із зовнішніх джерел коштами, які дають можливість розширювати 

господарську діяльність підприємства, забезпечуючи при цьому зростання його 

прибутковості, а отже, й збільшення власного капіталу. Водночас на сучасному 

етапі розвитку економічних відносин безконтрольний ріст зобов‘язань, 

особливо поточних, може загрожувати втратою підприємством його фінансової 

стійкості та платоспроможності. Тому, перед суб‘єктами господарювання 

постають питання щодо моменту виникнення заборгованості, недопущення 

прострочення термінів її погашення або доведення заборгованості до стану 

безнадійної, правильного та достовірного її відображення в бухгалтерському 

обліку і звітності, здійснення контролю за виникненням і погашенням 

зобов‘язань тощо. 

http://www.rusnauka.com/
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Питання методики проведення аудиту на основі Міжнародних стандартів 

аудиту розглядали у своїх працях такі зарубіжні науковці, як Р. Адамс, 

Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженік, А. Аренс, Дж. Лоббек, М. Готліб, Р. Додж, К. Друрі, 

Д. Робертсон, В.Д. Андрєєв, С.М. Бичкова, Н.М. Заваріхіна, С.В. Панкова, 

В.І. Подольський, В.П. Суйц. Для вітчизняної практики найважливішими є 

розробки та дослідження методики аудиту, нею займалися: М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, Г.М. Давидова, Н.І. Дорош, О.А. Петрик, О.Ю. Редька, 

В.С. Рудницького, В.О. Шевчука, Б.Ф. Усача, Н.М. Проскуріної та інших 

українських вчених. 
Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів аудиту 

поточних зобов‘язань. 
Зобов‘язання – це заборгованість підприємства, яка виникла в результаті 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що несуть економічні вигоди. Зобов‘язання з 

фінансової точки зору передбачає обмін ресурсами, що мають грошовий вимір. 

Крім того, зобов‘язання повинно бути локалізовано у часі, тобто повинен бути 

момент настання зобов‘язання і період часу, протягом якого воно діє. При 

цьому зобов‘язання повинно бути юридично обумовленим [5, с. 60]. 
Значну частину зобов‘язань займає поточна кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги і є найпоширенішим видом зобов‘язань, частка яких 

перед постачальниками та підрядниками постійно зростає і пояснюється тим, 

що даний вид заборгованості є порівняно дешевою відстрочкою порівняно з 

банківським кредитуванням. Однак, потрібно дуже обережно поводитися з 

кредиторською заборгованістю, адже значні її розміри можуть призвести до 

негативних наслідків [1, с. 77]. 
До поточних зобов‘язань відносяться: кредиторська заборгованість за 

товари, роботи та послуги; короткострокові векселі видані; короткострокові 

кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями; 

поточна заборгованість за розрахунками з отриманих авансів; з бюджетом; за 

розрахунками з позабюджетних платежів за розрахунками зі страхування; за 

розрахунками з оплати праці; за розрахунками з учасниками; за розрахунками 

з внутрішніх розрахунків та іншу поточні зобов‘язання. 
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Оцінку поточних зобов‘язань за справедливою вартістю здійснюють 

двома методами: нарощуванням вартості поточних зобов‘язань (при 

простроченні строку погашення зобов‘язань) та їх дисконтуванням (при 

застосуванні знижок постачальником-кредитором, або при зниженні 

ймовірності погашення зобов‘язання). Оцінка поточних зобов‘язань за 

справедливою вартістю різними методами наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Оцінка поточних зобов’язань за справедливою вартістю 

різними методами  

Метод Умови застосування Оцінка за справедливою вартістю 
Нарощування У разі прострочення строку 

погашення поточних зобов‘язань  
Збільшення суми поточних зобов‘язань через 
їх нарощування з використанням річної 
кредитної ставки 
Збільшення суми поточних зобов‘язань через 
їх нарощування з використанням відсотка 
чистого прибутку кредитора за попередній 
звітний період 

Дисконтний  При одержанні від постачальника 
супровідних документів на суму 
оплати з урахуванням знижки і 
при недотриманні покупцем умов 
договору щодо застосування цієї 
знижки 

Поточні зобов‘язання збільшуються на суму 
наданої, але невикористаної знижки  

 При одержанні від постачальника 
супровідних документів на суму 
оплати без урахування знижки та 
дотримання покупцем умов 
договору щодо застосування цієї 
знижки 

Поточні зобов‘язання зменшуються на суму 
наданої  знижки 

У разі зниження ймовірності 
погашення поточних зобов‘язань   

Поточні зобов‘язання зменшуються на суму, 
яка визначається як різниця між первісною 
вартістю поточних зобов‘язань та їх реальною 
вартістю погашення  

 

Важливою складоваю аудиту фінансової звітності та перевірки даних 

бухгалтерського обліку є аудит поточних зобов‘язань, який націлений на оцінку 

системи обліку і встановлення зловживань та помилок. Спеціального стандарту, 

який регулював би аудит поточних зобов‘язань, немає. Проте, затверджено 

Міжнародні стандарти аудиту, що регламентують різні етапи аудиторської 

перевірки. Характеристику досліджуваних об‘єктів аудиту подано в МСА 230 

«Аудиторська документація», МСА 500 «Поняття й види аудиторських 

доказів», МСА 505 «Зовнішні підтвердження», МСА 530 «Аудиторська 

вибірка» тощо [3].  
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Аудит поточних зобов‘язань передбачає перевірку дотримання 

правильності відображення в обліку методологічних засад формування 

інформації про поточну заборгованість підприємства перед іншими 

підприємствами й організаціями, а також розкриття інформації про них у 

фінансовій звітності. До основних завдань аудиту поточних зобов‘язань можна 

віднести:  

1) встановити, чи пасиви, що відображені на рахунках 6 класу «Поточні 

зобов‘язання», представляють собою повний перелік поточних боргів 

підприємства;  

2) з‘ясувати, чи всі визнані поточні зобов‘язання належать суб‘єкту 

господарювання;  

3) встановити, чи операції щодо поточних зобов‘язаннях віднесені до 

відповідного звітного періоду;  

4) встановити правильність оцінки поточних зобов‘язань та перевірити, чи 

операції за поточними зобов‘язаннями відображені у належній сумі 

(арифметична перевірка);  

5) перевірити, чи поточні зобов‘язання правильно оформлені первинними 

документами;  

6) встановити правильність перенесення даних з первинних документів в 

регістри обліку та звітність;  

7) з‘ясувати, чи поточні зобов‘язання належним чином класифіковані у 

Балансі (Звіті про фінансовий стан), а також чи відображена інформація, про 

них, зокрема та, що вимагається НП(С)БО 11 «Зобов‘язання»,у Примітках до 

річної фінансової звітності. 

Правильна та точна оцінка поточних зобов‘язань проводиться на основі 

опрацювання договорів і документів, у яких підтверджується їх зміна. 

Відповідно до НП(С)БО 11 «Зобов‘язання» поточні зобов‘язання на дату 

балансу оцінюються за вартістю погашення [4]. У цьому випадку аудитору 

потрібно повторити процедуру класифікації зобов‘язань для визначення 

правильності бухгалтерської оцінки. 
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Джерелами аудиту поточних зобов‘язань є:  

1. Первинні документи, до яких відносять: кредитні договори, договори 

купівлі-продажу, платіжні доручення, накладні, накладні-вимоги, прибуткові і 

видаткові касові ордери, акти про приймання матеріалів, наряди, акордні 

наряди тощо. 

2. Дані обліку за рахунками 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями», 62 «Короткострокові 

векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 

«Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 

«Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 

«Розрахунки за іншими операціями» в розрізі субрахунків та аналітичних 

рахунків;  

3. Облікові регістри (Журнали 2, 3 та відомості до них у разі ведення 

обліку за журнальною формоюабо відповідні машинограми при 

автоматизованій формі обліку);  

4. Фінансова звітність – форма № 1 «Баланс», форма № 4 «Звіт про рух 

грошових коштів», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».  

5. Наказ про облікову політику, внутрішня звітність, дані інвентаризації, 

результати попередніх аудиторських перевірок, аналітичні дослідження щодо 

діяльності підприємства тощо [1, с. 135]. 

При плануванні аудиторської перевірки слід дотримуватися таких 

принципів: комплексність (забезпечення взаємозв‘язку всіх стадій роботи); 

безперервність (забезпечення взаємозв‘язку між стратегічним і тактичним 

плануванням аудиту); оптимальність (вироблення кількох варіантів плану і 

вибір найбільш оптимального); мобілізація (застосування реальних і найбільш 

ефективних форм з використанням часу спеціалістів). 
Основними етапами проведення аудиту поточних зобов‘язань є 

підготовчий, планування аудиту, отримання аудиторських доказів і формування 

висновку аудитора.  
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Розглянемо методику проведення аудиту поточних зобов‘язань на основі 

такого виду поточних зобов‘язань, як кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги, яка включає розрахунки з постачальниками та підрядниками й 

заборгованість за короткостроковими виданими векселями.  

На підготовчому етапі аудиторської перевірки кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги обумовлюються умови щодо 

дослідження об‘єкта аудиту та укладання договору. У договорі зазначають усі 

суттєві питання стосовно аудиторської перевірки [5, с. 62]. 
На етапі планування складають загальний план аудиту кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги. Він складається з таких розділів: 

планування й перегляд; тестування системи внутрішнього контролю; 

розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунки з 

постачальниками, договори з якими укладено на один рік; розрахунки з 

постачальниками, які мали одиничний характер; заборгованість із терміном 

погашення до одного року; заборгованість, термін погашення якої минув; 

видані короткострокові векселі; видані й погашені векселі; видані, але не 

погашені векселі; аудиторські процедури; підготовка аудиторського висновку 

(звіту); передача результатів аудиторської перевірки.  

Для проведення аудиторської перевірки кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги аудитору після загального плану аудиторської 

перевірки потрібно скласти програму аудиту із зазначенням методів і прийомів, 

які будуть використовуватися для одержання аудиторських доказів. 

Об‘єктом аудиторської перевірки кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги є розрахунки з постачальниками та підрядниками. 

Дослідження наукових праць з аудиту розрахунків із постачальниками та 

підрядниками дає змогу стверджувати, що багато науковців наводять завдання 

й послідовність аудиторської перевірки розрахунків із постачальниками та 

підрядниками, узагальнюючи їх разом з іншими поточними зобов‘язаннями в 

одному понятті «кредиторська заборгованість», що негативно позначається на 

можливості застосування поданих ними рекомендацій. Також свої особливості 
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має аудиторська перевірка розрахунків із постачальниками, яка проводиться в 

складі аудиту фінансової звітності. Актуальність розробки цієї методики аудиту 

щодо статей фінансової звітності обумовлюється переходом вітчизняної 

практики аудиту на Міжнародні стандарти аудиту [2, с. 154]. 

Доцільно під час перевірки розрахунків із постачальниками та 

підрядниками оцінювати систему внутрішнього контролю підприємства. Для 

цього проводять тести внутрішнього контролю за видами зобов‘язань. Типові 

тести внутрішнього контролю кредиторської заборгованості доцільно наводити 

в робочому документі аудитора «Тести внутрішнього контролю щодо 

відображення в обліку кредиторської заборгованості», адже опитування 

відповідальних працівників на основі спеціально складених анкет – 

найпоширеніший метод отримання інформації про ефективність внутрішнього 

бухгалтерського контролю та найдоступніша процедура отримання 

аудиторських доказів [5, с. 132]. 

На етапі отримання аудиторських доказів опрацьовуються джерела 

інформації щодо об‘єкта аудиту, проводяться аудиторські процедури, 

оформляються робочі документи аудитора. 

Для забезпечення аудиторської перевірки розрахунків із постачальниками 

та підрядниками відповідною робочою документацією доцільно 

використовувати дві відомості: відомість контролю розрахунків із 

постачальниками та підрядниками і відомість контролю наявності в 

підприємства заборгованості перед постачальниками й підрядниками. Так, 

перша дасть змогу виявити найбільш типові для підприємства порушення щодо 

розрахунків із постачальниками та підрядниками, не допустити їх у 

майбутньому, а друга – визначити стан заборгованості підприємства перед 

своїми постачальниками та підрядниками із зазначенням причин їх виникнення, 

забезпечити виявлення найбільш поширених випадків настання такої 

заборгованості у підприємства й уживання заходів для недопущення їх у 

майбутньому [6, с. 62]. 
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Провівши аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів, 

аудитор складає висновок щодо наявності кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги, належно оформлених первинних документів, 

достовірності відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у 

фінансовій звітності, а також, за необхідності, про розкриття інформації в 

примітках до фінансової звітності. 

Таким чином, аудит поточних зобов‘язань є одним із важливих напрямів 

аудиторської перевірки, що націлений на оцінку системи бухгалтерського 

обліку, встановлення достовірності статей фінансової звітності, які містять 

інформацію про поточні зобов‘язання, виявлення помилок та зловживань. 

Окремого стандарту, який би регламентував аудит поточних зобов‘язань, 

немає; водночас прийняті Міжнародні стандарти аудиту, що регламентують в 

тій чи іншій мірі окремі етапи такої аудиторської перевірки 
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ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Розглянуто питання сутності, класифікації та обліку основних засобів в 

сучасних умовах господарювання. Обгрунтувано проблемні питання 

амортизації, а також надано пропозиції щодо поліпшення її обліку. 

Ключові слова: основні засоби, знос основних засобів, амортизація, метод 

амортизації. 

Основні засоби протягом свого тривалого функціонування зазнають 

фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також техніко-

економічного старіння. Під фізичним (матеріальним) спрацюванням основних 

засобів розуміють явище поступової втрати своїх первісних техніко-

експлуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що призводить до 

зменшення їх реальної вартості – економічного спрацювання. На швидкість і 

розміри фізичного спрацювання основних засобів впливають їхня надійність та 

довговічність, способи використання (екстенсивний чи інтенсивний), 

особливості технологічних процесів, якість технічного догляду й ремонтного 

обслуговування, кваліфікація робітників, інші організаційно-технічні фактори. 

Для того щоб забезпечити безперервне функціонування основних засобів, 

протягом амортизаційного строку служби слід час від часу ремонтувати їх, 

замінювати окремі деталі, вузли, які зношуються раніше, ніж основні засоби в 

цілому.  

На сьогоднішній день проблеми автоматизації обліку основних засобів, їх 

зносу та амортизації вирішуються не зовсім задовільно. Звичайно, для 

невеликих підприємств з обмеженим набором основних засобів ця проблема не 

представляється настільки актуальною. На таких підприємствах облік наявних 

фондів і щомісячний розрахунок амортизації ведеться на базі загальної 

бухгалтерської програми, з використанням аналітики за балансовими  

рахунками та можливостей налагоджень типових господарських операцій. 
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Значний вклад в теорію та методологію обліку амортизації та зносу 

основних засобів  внесли такі українські вчені-науковці: Бутинець Ф.Ф., 

Дерій В.А., Гаврилишин Н.М., Нападовська Л.В., Кобилянська О.І., Лучко М.Р., 

Кудлаєва Л.В., Палагнюк К.М., Сопко В.В., Шара Є.Ю та інші. Однак, 

зважаючи на значну кількість наукових праць, зазначимо, що питання обліку 

амортизації та зносу основних засобів потребує подальшого наукового 

дослідження. В значній мірі це зумовлено реформуванням системи 

бухгалтерського обліку в Україні, що знайшло своє відображення у прийнятті 

Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» та затвердженні нових національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). 

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів обліку 

амортизації та зносу основних засобів. 

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є 

одним з основних питань у ринкових умовах господарювання. Від вирішення 

цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. У цьому зв`язку, процес 

відтворення основних засобів має першочергове значення з метою підвищення 

ефективності їх використання. 

Основні засоби ‒  матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, 

здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року [5]. 

Відтворення основних виробничих фондів – це процес безперервного їх 

відновлення. Необхідною умовою відновлення засобів праці у натуральному 

вигляді є їх відшкодування у вартісній формі, яке здійснюється через 

амортизацію. 

Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів з 

початку його корисного використання. Амортизація - це планомірний процес 
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переносу вартості засобів праці у міру їх зносу на вироблений з їх допомогою 

продукт. Сума нарахованої за час функціонування основних засобів амортизації 

повинна дорівнювати їх первісної (відновної) вартості. Амортизація є 

грошовим виразом фізичного та морального зносу основних засобів [1, с. 112]. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного 

використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при 

визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється 

на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та 

консервації [5]. 

Амортизація об‘єкта основних засобів нараховується щомісяця, виходячи з 

нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за 

місяцем зміни строку корисного використання. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких 

методів: 

1) прямолінійне списання, за яким річна сума амортизації визначається 

діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання 

об'єкта основних засобів. Формула розрахунку величини зносу має такий 

вигляд: 

ЧКВ

)ЛВПВ(
З ,                                        (1) 

де З – сума зносу, яка буде щорічно відраховуватися; 

ПВ – первісна вартість об'єкта основних засобів; 

ЛВ – ліквідаційна вартість об'єкту; 

ЧКВ – час корисного використання. 

Норма зносу при цьому є відношенням одиниці до кількості років 

корисного використання, яка відображається в % 

ЧКВ

1
HЗ ,                                             (2)  

2) метод зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року 

та норми амортизації, обчисленої виходячи із строку корисного використання 

об'єкта: 
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З = ЗВ * НЗ,                                             (3)  

де ЗВ – залишкова вартість; 

НЗ – норма зносу. 

3) метод прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума 

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок 

звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи із строку корисного 

використання об'єкта, яка подвоюється: 

З = 2 * НЗ * 3В;                                         (4) 

4) кумулятивний метод, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнту. 

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що 

залишаються до кінця очікуваного періоду використання об'єкта основних 

засобів, на суму чисел років його корисного використання: 

З = К * (ПВ – ЛВ),                                        (5)  

де К – кумулятивний коефіцієнт 

,
ЧКВ

ЧКВз
K                                                    (6) 

де ЧКВз – час, що залишається до кінця очікуваного періоду часу 

використання об'єкту; 

ЧКВ – сума чисел часу корисного використання.  

Наприклад, ЧКВ = 5 років, тоді сума чисел дорівнює 1+2+3+4+5= 15 років 

ставиться у знаменник. 

5) виробничий метод, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток фактичного річного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої 

ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням 

вартості, яка амортизується, на загальний об'єм продукції (робіт, послуг), який 

підприємство очікує виробити (виконати) цим об'єктом. 

Цей метод ґрунтується на обліку виробітки основного засобу у кожному 

конкретному році: 

ВС = (ПВ – ЛВ) * ОП,                                   (7)  
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де ПВ – первісна вартість; 

ЛВ – ліквідаційна вартість; 

ОП – загальний обсяг продукції 

З = ФОП * ВС,                                        (8)  

де ВС – виробнича ставка; 

ФОП – фактичний обсяг виробництва продукції [2, с. 10]. 

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується або 

прямолінійним, або виробничим методом. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) та 

бібліотечних фондів нараховується з використанням одного із таких методів: 

– прямолінійний; 

– виробничий; 

– ―50/50 %‖, суть якого полягає в нарахуванні амортизації в першому 

місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується. 

Решта 50 % його вартості, що амортизується, включаються до витрат у місяці 

вилучення об'єкта зі складу активів; 

– 100%, відповідно до якого амортизація об'єкта в першому місяці його 

використання нараховується в розмірі 100 % його вартості. Нараховують 

амортизацію щомісячно [3, с. 60]. 

Проте, ні один з методів нарахування амортизації не враховує моральний 

знос основних засобів. Ретельний облік та аналіз нарахування амортизації 

основних засобів забезпечує достовірну інформацію щодо етану засобів 

виробництва підприємства. А вибір найбільш прийнятного метода нарахування 

амортизації, сприятиме своєчасному відновленню основних за собів та 

управлінню фінансово-економічною діяльністю підприємства. 

Метод амортизації об'єкта основних засобів обирається підприємством 

самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід 

від його використання. Метод амортизації об'єкта основних засобів 

переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигід 

від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається 

з місяця, наступного за місяцем зміни методу амортизації. 
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Суму нарахованої амортизації об'єктів основних засобів зараховують до 

витрат підприємства зі збільшенням зносу таких об'єктів. Метод амортизації 

підприємство вибирає самостійно з урахуванням очікуваного способу 

отримання економічних вигод від його використання. 

У разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від 

використання об'єкта основних засобів метод його амортизації переглядають. 

Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за 

місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації. Сума амортизації 

включається до складу витрат залежно від напряму використання об'єктів 

основних засобів. Крім того, якщо дотримуватись норм Інструкції № 291, під 

час нарахування амортизації необоротних активів збільшують залишок на 

позабалансовому рахунку 09 ―Амортизаційні відрахування (надходження)‖. У 

бухгалтерському обліку амортизація нараховується за всіма об'єктами основних 

засобів, незалежно від того, в яких цілях їх використовують – для господарської 

(виробничої) діяльності підприємства чи в невиробничих цілях [1, с. 113]. 

Нарахування амортизації основних засобів підприємством, яке не 

використовує рахунки класу 8 «Витрати за елементами»: 

а) об'єктів виробничого призначення по дебету рахунків 23 «Виробництво» 

або 91 «Загальновиробничі витрати»; 

б) об'єктів, які забезпечують збут продукції по дебету рахунку 93 «Витрати 

на збут»; 

в) об'єктів, які використовуються для виконання наукових досліджень та 

розробок по дебету рахунку 941 «Витрати на дослідження та розробки»; 

г) об'єктів загальногосподарського призначення по дебіту рахунку 92 

«Адміністративні витрати»; 

д) об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення - 

949 «Інші витрати операційної діяльності», а кредитують рахунок 131 «Знос 

активних засобів». 

Варто зазначити, що на сьогоднішній день проблеми автоматизації обліку 

основних засобів, їх зносу та амортизації вирішуються не зовсім задовільно. 
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Звичайно, для невеликих підприємств з обмеженим набором основних засобів 

ця проблема не представляється настільки актуальною. На таких підприємствах 

облік наявних фондів і щомісячний розрахунок амортизації ведеться на базі 

загальної бухгалтерської програми, з використанням аналітики за балансовими 

рахунками та можливостей налагоджень типових господарських операцій.  

В сучасних умовах найпоширенішими програмами, що застосовуються на 

підприємствах, є «Галактика», «Фінанси без проблем» та «1С: Бухгалтерія». 

«1С: Бухгалтерія» представляє собою універсальну облікову програму, яка 

може бути налагоджена користувачем на різні схеми обліку. В цій програмі 

існують різні способи введення операцій з обліку амортизації основних засобів. 

При незначній номенклатурі основних засобів можливе ручне введення 

операцій з використання інформації про суму щомісячної амортизації з 

довідника субконто, а також автоматизовані способи з застосуванням режимів 

«Документи і розрахунки» або типових операцій [2, с.60].  

Амортизація нараховується за допомогою документа «Розрахунок зносу» 

де вказується, в якому обліку необхідно розрахувати амортизацію. Після 

проведення цього документу ми можемо отримати відомість нарахування 

амортизації як для фінансового так і для податкового обліку. Річна сума 

амортизації визначається як загальна сума по всіх місяцях року. Облік основних 

засобів ведеться в розрізі місцерозташування, матеріально відповідальних осіб, 

за рахунками затрат, групами основних засобів і призначенням. Вартістю, яка 

амортизується в нарахуванні амортизації, вважається балансова вартість, яка 

при введенні в експлуатацію і постановці на облік може дорівнювати первісній 

вартості. Зміна балансової вартості можлива при переоцінці, реконструкції чи 

модернізації. Для цього в настройці передбачена можливість дооцінки 

основних засобів і проведення переоцінки різними методами. Є можливість 

проводити переоцінку методом прямої оцінки за ринковими цінами, по єдиному 

коефіцієнту для всіх основних засобів, по коефіцієнтах перерозрахунку, які 

залежать від періоду введення основного засобу в експлуатацію і від 

приналежності основних засобів до певної класифікаційної групи. 
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Таким чином, фінансовий облік амортизації та зносу основних засобів на 

підприємствах ведеться відповідно до чинних нормативно-правових актів та 

облікової політики. Для обліку амортизації та зносу основних засобів Планом 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських 

операцій застосовуються рахунки класу 8 «Витрати за елементами». 
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ЗАБОРГОВАНОСТІ 

В статті проаналізовано питання аудиту поточної дебіторської 

заборгованості в управлінні підприємством. Досліджено організацію аудиту 

поточної дебіторської заборгованості і виявлено фактори, які негативно 

впливають на процес організації контролю.  
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У наш час в Україні відбуваються суттєві зміни у господарській, 

економічній та соціальній діяльності підприємств. Це призводить до 

необхідності зміни системи контролю. Задля нормального функціонування усіх 

сфер національної економіки потрібно, щоб підприємці при прийнятті 

управлінських рішень мали достовірну інформацію, насамперед про 

фінансовий стан свого підприємства, зокрема про стан дебіторської 

заборгованості, про законність та правильність відображення в обліку 

господарських операцій, пов‘язаних з цим об‘єктом обліку.  

При наявній у нашій країні кризі неплатежів, коли дебіторська 

заборгованість досягає величезних сум, проведення її внутрішнього аудиту має 

велику актуальність, оскільки це підштовхує до більш ретельної та регулярної 

інвентаризації такої заборгованості та до активного проведення заходів щодо 

стягнення заборгованості з неплатників своєчасно.  

Серед вітчизняних вчених, що вивчають аудит поточної дебіторської 

заборгованості є: Бардаш С. В., Белова Н. Г., Бутинець Ф. Ф., Жила В. Г., 

Калюга Є. В., Малюга Н. М., Нападовська Л. В., Петренко Н. I.,  

Понікарова В. Д., Усач Б. Ф., Шевчук В. О., Шпига А. А. та інші. Проте, 

враховуючи різні види розрахунків та зобов‘язань сторін, між якими виникає 

дебіторська заборгованість на підприємстві, удосконалення методики аудиту 

дебіторської заборгованості потребує постійної уваги.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів організації 

аудиту поточної дебіторської заборгованості. 

Успішний досвід західних країн свідчить, що дебіторська заборгованість у 

їхніх активах становить 20-21 %. Невисокий відсоток українських фірм та 

компаній можуть показати такий показник в своїх балансах. На жаль, реальний 

розмір дебіторської заборгованості на більшості українських підприємств 

становить від 40 до 60 % у їхніх активах. Обсяг кредитного продажу є одним з 

показників, що визначають загальну суму дебіторської заборгованості на певну 
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дату. Достатньо високий його відсоток свідчить про недосконалість систем 

управління заборгованістю на підприємствах [1, с. 88]. Така ситуація свідчить 

про те, що необхідним є здійснення ефективного аудиту поточної  дебіторської 

заборгованості, що є неможливим без її раціонального визнання та оцінки.  
Відповідно до НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська 

заборгованість визначається як сума заборгованостей дебіторів підприємству на 

певну дату [6]. При цьому дебіторами є всі юридичні та фізичні особи, які 

внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів. Під таке трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка 

утримується підприємством до дати погашення, так і заборгованість дебіторів 

призначена для перепродажу.  

В свою чергу, заборгованість дебіторів, що призначена для перепродажу, 

створюється підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді 

відсотків, дивідендів, тощо, або ж від короткотермінових змін ціни (суми) такої 

дебіторської заборгованості. 

Отже, дебіторська заборгованість, за своєю суттю, є сумою 

заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату, що виникає внаслідок 

надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо 

боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу.  

В свою чергу, за терміном погашення розрізняють довгострокову та 

поточну дебіторську заборгованість. 

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, 

яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу.  

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде 

погашена після дванадцяти місяців з дати балансу [5, с. 50]. 

Аудит дебіторської заборгованості відіграє важливу роль в економіці 

підприємства, а отже, вимагає системного підходу. Система контролю 

дебіторської заборгованості повинна включати такі розподіли:  
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– аналіз дебіторів;  

– аналіз реальної вартості існуючої дебіторської заборгованості контроль 

за співвідношенням дебіторської й кредиторської заборгованості;  

– розробка внутрішньогосподарського положення про політику авансових 

розрахунків і порядку надання комерційних кредитів;  

– порядок страхування дебіторської заборгованості й використання 

факторингу [2, с. 50]. 

У процесі перевірки чи аудиту, слід з'ясувати правильність відображення 

за статтями балансу відповідних залишків заборгованості. Для цього слід 

порівняти залишки за кожним видом розрахунків за початок ревізованого 

періоду, що відображені в регістрах аналітичного обліку і призначені для 

обліку таких розрахунків. 

Типовий перелік питань при здійсненні внутрішнього аудиту поточної 

дебіторської заборгованості матиме вигляд:  

1. Одержання авансів не залежить від виписки рахунків.  

2. Виписка рахунків і відвантаження не залежать від роботи з коштами й 

іншим обліком поточної дебіторської заборгованості.  

3. Виписка рахунків не залежить від відправлення і збереження ТМЦ.  

4. Контроль відповідності вимогам замовника не залежить від існуючої 

дебіторської заборгованості, бухгалтерського обліку і роботи з грошовими 

коштами.  

5. У випадку виходу у відпустку співробітника, в обов'язок якого входить 

робота з поточною дебіторською заборгованістю, кого призначають виконувати 

його обов'язки.  

6. Доступ до комп'ютеризованих записів дебіторської заборгованості 

надається лише тим особам, яким це необхідно через їхні службові обов'язки.  

7. Попередньо пронумеровані документи на відвантаження, рахунки-

фактури ведуться з належною перевіркою їх послідовності.  

8. Недійсні і невикористані рахунки контролюються.  

9. Для виставляння рахунків використовуються затверджені прейскуранти.  



87 

10. Переліки рахунків дебіторів з розбивкою по термінах оплати 

складаються (і регулярно перевіряються) відповідною особою.  

11. Виписки по банківському рахунку розносить особа, що не пов'язана з 

обліком дебіторської заборгованості.  

12. Виписані клієнтам рахунки перевіряються відповідною особою перед 

відвантаженням.  

13. Відвантажені кількості звіряються з кількостями, за якими 

виставляються рахунки-фактури.  

14. Детальне звірення аналітичного обліку дебіторської заборгованості із 

синтетичним рахунком здійснюється власником, менеджером чи іншою 

відповідною особою.  

15. Скарги замовників і питання, пов'язані з виставлянням рахунків-

фактур, контролюються і вирішуються вчасно [1, с. 154].  
Організація дієвої системи аудиту повинна ґрунтуватися на своєчасності 

повідомлення про відхилення, відповідальності, збалансованості, інтеграції, 

постійності, комплексності, розподілу обов‘язків. Метою внутрішнього 

контролю розрахунків з дебіторами є встановлення повноти, достовірності та 

своєчасності відображення даних в первинних документах підприємства, 

облікових регістрах і звітності. Контроль передбачає здійснення перевірки за 

дотриманням планових показників; налагодження системи спостереження за 

строками оплати платежів; контроль за виконанням договірних відносин; 

виявлення резервів зростання платоспроможності підприємства та контроль за 

результатами виконання оптимізаційних управлінських рішень. По-друге, 

встановлення найбільш комфортного для підприємства співвідношення між 

дебіторською і кредиторською заборгованістю, важливо для прискорення 

оборотності цих двох показників. Вважається, що сприятливою є ситуація, коли 

період обороту дебіторської заборгованості підприємства менший, ніж період 

обороту кредиторської, оскільки за таких умов підприємство може погасити 

свої зобов‘язання за рахунок коштів, що надходять від дебіторів [3, с. 140]. 

Варто зазначити, що серед проблемних питань у системі  аудиту поточної  

дебіторської заборгованості можна виділити такі:  
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1. Проблема оплати дебіторської заборгованості (рефінансування) та 

визначення допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську 

заборгованість. Нині промислові підприємства дуже невпевнено 

використовують основні форми рефінансування – факторинг, облік векселів, 

форфейтинг тощо, а їх застосування могло б забезпечити значне прискорення 

трансформації дебіторської заборгованості у грошові кошти.  

2. Застосовування у вітчизняних умовах традиційної за кордоном методики 

аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність 

необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з 

різними дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, характерна для 

сучасної української економіки, змушує сумніватися в об‘єктивності, 

своєчасності і корисності отриманих результатів аналізу. Використання 

вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської 

заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан 

підприємств.  

3. Відсутність на більшості торгівельних підприємств структурного 

підрозділу чи особи, до обов‘язків, якого(ї) входило б здійснення всебічного 

контролю за станом системи обліку на підприємстві. Мова йде про відділ 

внутрішнього контролю (аудиту), структуру, завдання та функції якого 

визначає кожне підприємство виходячи з особливостей власної діяльності. До 

основних завдань подібного відділу, серед іншого, входило би здійснення 

контролю за проблемною дебіторською заборгованістю. 

4. Необхідність розробки пакету робочих документів контролера для 

організації ефективного процесу контролю дебіторської заборгованості. Така 

документація повинна відповідати об‘єктивним умовам функціонування та 

специфіки діяльності підприємства, а також уможливлювати отримання усієї 

необхідної достовірної інформація про стан об‘єкта та співставлення її з 

плановими (нормативними) [1, с. 69]. 

На нашу думку, на підприємстві було б доцільно до обов‘язків головного 

бухгалтера віднести безпосередній контроль за станом та складом дебіторської 
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заборгованості на підприємстві, особливо це було б ефективним на 

сільськогосподарських підприємствах, оскільки їх економічне становище в 

сучасних умовах українські економіки є нестійким та балансує на межі кризи. 

Такий контроль доцільно проводити в декілька етапів.  

Перший етап. Планування аудиту поточної дебіторської заборгованості, 

який включає розробку двох документів: загального плану аудиторської 

перевірки; програми аудиторської перевірки; визначення мети та завдання 

аудиторської перевірки. Загальний план є документом організаційно-

методологічного характеру, який містить основні етапи процесу аудиту в 

логічній послідовності. Зміст та форма Загального плану залежать від розмірів 

суб‘єкта господарювання, складності аудиторської перевірки, конкретних 

методик і технологій, які застосовуються внутрішнім аудитором. Загальний 

план складається на весь термін аудиторської перевірки, який поділяється на 

етапи: підготовчий; фактичний; основний; заключний.  

Другий етап – етап фактичної перевірки. Аудит поточної дебіторської 

заборгованості розпочинають з її інвентаризації. Мета етапу фактичної 

перевірки – встановлення існування (реальності) залишків дебіторської 

заборгованості на відповідних субрахунках обліку на підставі первинних та 

облікових документів. Контролем якості при цьому є метод зустрічної 

перевірки, який використовується аудитором для достовірності та повноти 

перевірки залишків розрахунків з покупцями та замовниками (субрахунок 361 

«Розрахунки з покупцями та замовниками»), розрахунків за виданими авансами 

(субрахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами»), розрахунків з іншими 

дебіторами ( рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»). 

Третій етап – основний етап внутрішньої аудиторської перевірки – це 

здійснення аудиторських процедур згідно програми аудиту, яка є контролем 

якості аудиту поточної дебіторської заборгованості.  

Четвертий етап – аналітичні процедури. Перевіривши стан поточної 

дебіторської заборгованості на якісні аспекти тверджень фінансових звітів 

(існування, права та зобов‘язання, наявність, повнота, оцінка вартості, 
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вимірювання, подання та розкриття інформації) внутрішньому аудитору 

необхідно провести аналітичні процедури. 

П‘ятий етап – заключний. На підставі достатніх аудиторських доказів 

внутрішній аудитор проводить аналіз виявлених порушень, результатів 

аналітичних процедур, доводить до відома управлінський персонал, 

приймаються рішення по усуненню порушень, згоди чи не згоди з виявленими 

порушеннями, вживаються методи для запобігання проблемних питань в 

майбутньому. 
Таким чином, аудиторові потрібно опрацювати великі обсяги інформації 

для проведення перевірки. Перевірка потребує значних зусиль та багато часу, 

але все ж таки можна стверджувати, що дебіторська заборгованість є важливою 

частиною складного механізму – підприємства, адже дозволяє виявляти не 

лише показники поточної (на даний момент часу) і перспективної 

платоспроможності підприємства, але і фактори, що впливають на їх динаміку, 

а також оцінювати кількісні і якісні тенденції зміни фінансового стану 

підприємства в майбутньому. Саме тому визначенню та вивченню цих 

категорій необхідно приділяти важливе значення, тому що від прийнятих 

сьогодні рішень аудитора залежить стан та перспективи розвитку підприємства 

в майбутньому. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність витрат на збут,, їх місце в системі управління 

підприємства. На основі вивчення підходів вітчизняних вчених до трактування 

сутності та місця витрат на збут в системі витрат підприємства збутові 

витрати належать, переважно, до невиробничих витрат операційної 

діяльності підприємства. Для обліку витрат на збут у складі синтетичного 

рахунку 93 «Витрати на збут», потрібно відкривати субрахунки, які б 

відповідали статтям витрат визначених в пункті 19 Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

Ключові слова: витрати, збут, ,місце витрат в системі управління 

підприємств. 

Збут продукції є найважливішою, хоч і завершальною стадією кругообігу 

капіталу. В умовах ринкової економіки процес збуту продукції займає особливе 

місце в діяльності кожного підприємства, адже, насамперед, від того як 

здійснюється цей процес залежить його фінансовий результат. Без ефективного 

збуту продукції немає перспектив на закупівлю підприємством запасів, 
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виробництво, вкладання інвестицій. Витрати на збут продукції належать до 

витрат, що входять до повної собівартості продукції, яка передбачена для збуту 

(реалізації). 

Проблеми організації і методики обліку витрат є предметом дискусії 

науковців. Більшість наукових публікацій і дисертацій присвячені саме цій 

тематиці. 

Мета статті: дослідження методологічних аспектів обліку витрат на збут та 

розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення в обліку на 

підприємстві. 

Значний внесок у розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку 

витрат зробили українські та зарубіжні вчені: Безверхий К., Островська О.Б, 

Іваненко О.В., Колісниченко О.Є., Огерчук Ю.В. Гудзенко Н.М. 

Проблеми обліку витрат на збут піднімались у працях Н.В Гавришко,  

Н.М. Гудзенко, А.Ю. Козаченко, О.А. Шевчука та інших вітчизняних авторів. 

Так, Н.В. Гавришко під збутом розуміє процес фізичного переміщення 

продукції від виробника до споживача [2]. На думку Н.В.Гавришко, групування 

витрат на збут слід здійснювати за наступними статтями витрат: 

1) витрати на складування продукції та зберігання товарно-матеріальних 

запасів; 

2) витрати на пакування продукції;  

3) витрати на транспортування;  

4) витрати на управління збутовою діяльністю. До внутрішньої звітності із 

збуту вона пропонує включити: звіт про показники збутової діяльності; 

сегментний звіт про фінансові результати; звіт про заборгованість за 

реалізовану продукцію; контрольний звіт про відхилення від кошторису 

збутових витрат .  

Н.М. Гудзенко вважає, що збут – це завершальна стадія кругообороту 

капіталу; підсистема господарської діяльності, що включає процес переміщення 

продукції від виробника до споживача (реалізацію), спрямований на 

задоволення потреб останнього; управління рухом товарів з визначенням 
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фінансового результату, який формується при створенні нової вартості в 

процесі виробництва[3]. Автор запропонувала перейменувати рахунок 93 

«Витрати на збут» на «Маркетингові витрати», передбачивши для обліку витрат 

на збут субрахунок 931 «Витрати на збут» (932 «Комерційні витрати», 933 

«Інші маркетингові витрати»). З метою формування оперативних аналітичних 

даних про процес і результати збутової діяльності розроблено «Відомість 

обліку витрат збутової діяльності» та «Відомість обліку збуту за каналами». 

А.Ю. Козаченко витрати на збут продукції відносить до невиробничих витрат, а 

рахунок 93 «Витрати на збут» характеризує, як рахунок, що містить 

інформацію про суму витрат, пов‘язаних із операціями щодо вивезення 

продукції власним транспортом. 

До витрат на збут, включаються витрати, пов‘язані з реалізацією товарів, 

виконанням робіт, наданням послуг, а саме: 

а) витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах 

готової продукції; 

б) витрати на ремонт тари; 

в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та 

працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на 

передпродажну підготовку товарів; 

ґ) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

д) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, пов‘язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, 

наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, охорона); 

е) витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, 

транспортно-експедиційні та інші послуги, пов‘язані з транспортуванням 

продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; 

є) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 

ж) витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами 

підрозділів підприємства; 
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з) інші витрати, пов‘язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням 

послуг. 

Норми регламентовано пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу 

України від 2 грудня 2010 року №2755 – VI зі змінами та доповненнями. 

Витрати на збут – це, за нашим переконанням, нормативні та 

понаднормативні продуктивні витрати, пов‘язані з повним циклом 

забезпечення усіх процедур і вимог до збуту продукції.  

Витрати на збут облікують на однойменному синтетичному рахунку 93. До 

цього рахунку субрахунків не передбачено, тому кожне підприємство має право 

самостійно обирати собі перелік субрахунків, а також аналітичних рахунків до 

кожного з них. Склад витрат на збут регламентується п. 19 П(С)БО 16 

«Витрати», куди входить 12 позицій, починаючи від витрат пакувальних 

матеріалів для затарювання готової продукції на її складах і закінчуючи іншими 

витратами, що пов‘язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг [5]. 

Це дає підстави сформувати відповідний перелік субрахунків до 

синтетичного рахунку 93 «Витрати на збут», який, на наш погляд, може 

виглядати наступним чином: 

931 – Витрати пакувальних матеріалів і ремонт тари;  

932 – Оплата праці та комісійні винагороди працівникам сфери збуту; 

933 – Витрати на передпродажну підготовку товарів, рекламу і 

дослідження ринку (маркетинг); 

934 – Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;  

935 – Витрати на утримання необоротних активів у сфері збуту; 

936 – Витрати на транспортування і страхування продукції; 

937 – Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;  

938 – Витрати на внутрішньогосподарське транспортування продукції; 

939 – Інші витрати у сфері збуту. 

Під час здійснення аналізу витрат на збут необхідно проаналізувати 

наступні напрямки:  
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- динаміку і структуру витрат підприємства (витрат діяльності), в тому 

числі витрат на збут, з них: витрат, що не підлягають відшкодуванню 

покупцями (замовниками); 

- суму і питому вагу витрат на збут у загальній сумі витрат (повній 

собівартості реалізованої продукції);  

- обсяги та структуру витрат за напрямками збуту, покупцями 

(замовниками) і видами продукції, в тому числі: матеріальних витрат, витрат на 

відрядження працівників, зайнятих збутом; 

- суми та структуру витрат на оплату праці і комісійні винагороди 

працівникам сфери збуту; 

- обсяги та структуру складських витрат загалом і по кожному складу 

зокрема;  

- обсяги і структуру транспортних витрат, в тому числі: витрат, здійснених 

власним транспортом; з них витрат, що не відшкодовані покупцями 

(замовниками); 

- суми та структуру страхових, митних і податкових платежів;  

- обсяги та структуру витрат на рекламу за її видами і способом 

розміщення;  

- обсяги та структуру маркетингових витрат тощо [4]. 

Слід розуміти, що функціонування системи збуту обов‘язково регулюється 

та контролюється кожним підприємством. Важелем, який керує цим процесом, 

є збутова політика. Збутова політика визначається як комплекс принципів, 

методів та заходів, що використовується керівництвом для організації та 

управління збутовою діяльністю підприємства з метою забезпечення 

ефективних продажів товарів у межах визначених цільових ринків. Мета 

збутової політики – організація системи збуту для ефективного продажу 

виготовленої продукції. Реалізація цієї мети передбачає:  

– розробку стратегії збутової політики підприємства;  

– вибір ефективних методів збуту;  

– вибір певного рівня каналу збуту;  
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– вибір та обґрунтування типів посередників. 

Збутова діяльність підприємства та всі її складові не будуть ефективно 

функціонувати без вчасно розробленої збутової політики та без відповідно 

сформованої стратегії збуту.  

Отже, система збуту, яка керується розробленою на підприємстві збутовою 

політикою, є засобом, який обумовлює ефективність збутової діяльності та 

забезпечує процес збуту виробленої продукції. 

На основі вивчення підходів вітчизняних вчених до трактування сутності і 

місця витрат на збут в системі витрат підприємства, можна констатувати, що 

збутові витрати належать, переважно, до невиробничих витрат операційної 

діяльності. З метою зведення до мінімуму непродуктивних витрат облік витрат 

на збут необхідно вести у кількох розрізах. Для обліку витрат на збут у складі 

синтетичного рахунку  93 «Витрати на збут», на наш погляд, доцільно 

відкривати субрахунки, які б відповідали статтям витрат визначених в п. 19 

П(С)БО 16 «Витрати». Такий підхід сприятиме формуванню достатньо 

розгорнутої аналітичної інформації щодо витрат на збут продукції, як основи 

для проведення оперативного, тактичного (поточного) і стратегічного аналізу 

ефективності маркетингової діяльності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто суб’єкти та об’єкти внутрішнього  контролю  поточних 
зобов’язань на підприємстві. Досліджено процес організації 
внутрішньогосподарського контролю зобов’язань, проаналізовано основні 
принципи ефективності здійснення такого контролю. Визначено шляхи 
вдосконалення організації внутрішньогосподарського контролю зобов’язань.  
Ключові слова: зобов’язання, поточні зобов’язання, внутрішньогосподарський 
контроль, обліковий контроль, внутрішні розпорядчі документи. 

Фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання значно залежить від 
взаємовідносин з іншими господарюючими суб’єктами та станом розрахунків 
між ними. Розмір кредиторської заборгованості підприємства впливає на 
фінансову стійкість, незалежність та платоспроможність підприємства. 

Важливою складовою управління підприємством є організація детального 
обліку необхідної інформації про стан розрахунків, що формується в системі 
бухгалтерського обліку та її надання зацікавленим сторонам з метою прийняття 
рішень. Тому забезпечення правильності ведення обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками потребує певних облікових процедур 
контролю цих зобов’язань. 
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Попри те, що на сьогодні існує більш-менш сформована методологічна 

основа обліку зобов’язань перед контрагентами, що постачають товарно-

матеріальні цінності та надають послуги, виникає низка питань щодо 

формування  інформаційної  бази для облікового апарату та керівництва з 

метою контролю вхідних та вихідних потоків задля формування фінансових 

планів у розрахунках. 

Питання зобов’язань перед постачальниками й підрядниками та шляхи 

вдосконалення їх бухгалтерського обліку досліджено у багатьох працях 

вітчизняних  вчених, а саме М.Т. Білухи, В. В. Мушинського [2], І. В. Орлова, 

В. М. Прохорова [4], В. В. Сопка,  В. М. Фендика [5], Т.О. Шматковської [6]. 

Попри ґрунтовність наявних досліджень, залишаються суперечливі 

моменти щодо деяких особливостей облікового процесу поточних зобов’язань. 

Потребує доопрацювання з метою кращого усвідомлення методики процедури 

облікового забезпечення контролю розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. 

Метою проведення дослідження є огляд процесу організації внутрішнього 

контролю зобов’язань на підприємстві, розгляд основних принципів його 

ефективності, визначення об’єктів, мети та завдань внутрішнього контролю 

зобов’язань. Також розглянуто основні напрями удосконалення організації 

внутрішнього контролю, що забезпечить більш ефективне ведення фінансово-

господарської діяльності на підприємстві. 

Завданнями організації обліку поточних зобов’язань є організація чіткого 

документування розрахунків, правильне нарахування податків і зборів, 

своєчасність сплати податків і зборів, правильне документальне оформлення і 

відображення на рахунках аналітичного і синтетичного обліку, правдиве 

відображення інформації у звітності та примітках до неї. 

Досить вагому частину зобов’язань займає поточна кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги і є найпоширенішим видом 

зобов’язань. Частка зобов’язань перед постачальниками та підрядниками 
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постійно зростає і пояснюється тим, що даний вид заборгованості є порівняно 

дешевою відстрочкою порівняно з банківським кредитуванням. Однак, 

потрібно дуже обережно поводитися з кредиторською заборгованістю, адже 

значні її розміри можуть призвести до негативних наслідків [4]. 

Облік розрахунків із постачальниками і підрядниками ведеться на рахунку 

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». Договір про виникнення 

юридичного зобов‘язання на рахунку та в балансі не відображається. Це 

зобов‘язання з‘явиться в обліку лише тоді, коли суб‘єкти господарювання 

перейдуть до виконання взятих на себе обов‘язків і відповідно до П(С)БО 11 

«Зобов‘язання» його оцінка буде достовірно визначена та існуватиме 

ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його 

погашення. Така неузгодженість правового та облікового законодавства 

призведе до спотворення інформації про фінансовий стан підприємства. 

Відображення юридичного зобов‘язання на позабалансовому рахунку та у 

примітках фінансової звітності, а також в момент набуття юридичними 

зобов‘язаннями усіх критеріїв відповідності бухгалтерському обліку, та 

виключення з позабалансового рахунку і включення до балансових рахунків та 

у баланс підприємства, може стати шляхом вирішення цієї проблеми. 

Такий порядок відображення поточних зобов‘язань забезпечить достовірну 

інформацію у фінансовій звітності про борги підприємства та його 

платоспроможність [1]. 

Сьогодні діяльність будь-якого підприємства незалежно від форми 

власності неможлива без взаємодії зі сторонніми організаціями, які 

забезпечують підприємство необхідними для діяльності ресурсами, а також 

виконують роботи та надають послуги. Через різницю у часі  між моментами 

постачання та сплати за рахунками у підприємства виникає поточна 

кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. Розмір цього виду 

зобов‘язань потрібно ретельно контролювати, адже, з одного боку, вони є 

тимчасово вільними обіговими коштами, а з іншої, – здійснюють вплив на 

фінансову стійкість та платоспроможність суб‘єкта господарювання. 
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Ефективність внутрішнього контролю зростатиме завдяки вмілому 

поєднанню різних методів, способів і прийомів його здійснення. Методика 

внутрішнього контролю характеризується використанням загальнонаукових 

методів (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, 

абстрагування, конкретизація, системний огляд, функціонально-вартісний 

аналіз) і власних методичних прийомів, а також способів контролю (ревізія, 

інвентаризація, тематична перевірка, обстеження, економічний аналіз, 

експертиза, перевірка виконання прийнятих рішень тощо)  

Зважаючи на методологію проведення внутрішньогосподарського 

контролю можна виокремити декілька етапів облікового контролю зобов‘язань:  

- формування методики облікових процедур контролю зобов‘язань; 

- визначення основних елементів контролю операцій із забезпечення 

здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства та 

фактів їх зміни;  

- встановлення обґрунтування та правильності відображення в обліку 

фактів зміни зобов‘язань та їх причини;  

- перевірка своєчасності та обґрунтованості списання та припинення 

зобов‘язань;  

- проведення інвентаризації операцій щодо виконання зобов‘язань 

підприємством перед постачальниками та підрядниками [4]. 

На кожному з даних етапів існує певна проблематика, яка має 

вирішуватися, що забезпечить ефективність функціонування суб‘єкта 

господарювання. Пріоритетними напрямами у вирішенні даних питань є: 

-  правильний підбір методичних прийомів та облікових процедур 

(інвентаризація, ревізія, внутрішній аудит, тематична перевірка, економічний 

аналіз, перевірка виконання прийнятих рішень), що будуть якнайкраще 

відповідати організації бухгалтерського обліку на підприємстві та встановленій 

обліковій політиці; 

- на етапі встановлення обґрунтування та правильності відображення в 

обліку фактів зміни зобов‘язань необхідно встановити причини їх виникнення;  
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- визначення основних елементів контролю операцій із забезпечення 

здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства [2, с. 

263]. 

Слід зазначити, що обов‘язковим є здійснення контролю над суб‘єктом 

процесу постачання, який розпочинається із оцінки якості сировини, матеріалів, 

устаткування, енергоносіїв, інших ресурсів і послуг, що купуються 

підприємством. Після підписання договорів контролер повинен перевірити 

факт виконання договірних відносин та розрахункової дисципліни, що вимагає 

за собою регламентування відповідного порядку виконання контролю у 

відповідних наказах або положеннях та формування системи внутрішніх 

розпорядчих документів [2, с. 272]. 

Однією з нагальних проблем є перевірка правильності та своєчасності 

припинення та списання зобов‘язань. Якщо припинення зобов‘язань 

відбувається шляхом зарахування взаємних вимог, то спершу необхідно 

встановити чи зобов‘язання припинено в односторонньому або двосторонньому 

порядку [5, с. 98]. 

На завершальному етапі облікових процедур контролю зобов‘язань 

обов‘язковим елементом є проведення інвентаризації операцій щодо виконання 

зобов‘язань підприємства. Потреба у проведенні інвентаризації пов‘язана із 

необхідністю виявлення за відповідними обліковими документами залишків 

заборгованості, а також здійснення перевірки обґрунтованості сум, що 

обліковуються на рахунках цього виду зобов‘язань. Не варто залишати поза 

увагою встановлені терміни погашення зобов‘язань на рахунках кредиторів та 

осіб, винних у пропущенні строків їх погашення. На цьому етапі також 

потрібно перевірити відсутність випадків переплат та недоплат. 

Облікові процедури контролю кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги передбачають також перевірку факту виконання договорів. 

Можуть виникнути порушення договірних умов, тобто наявність арифметичних 

помилок у розрахункових документах, невідповідність цін, недостача понад 
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норму природного убутку, невідповідність товарно-матеріальних цінностей 

стандартам якості та ін. У таких випадках сторони змушені вдаватися до 

примусового виконання умов договорів стороною, яка їх не виконала або 

виконала частково. 

Ефективна система внутрішнього контролю повинна забезпечувати та 

сприяти формуванню позитивного результату діяльності підприємства, 

раціональному використанню усіх елементів його ресурсного потенціалу та 

запобігати порушенню вимог чинного законодавчого поля [6, с. 205]. 

Мушинським В. В. було визначено п‘ять основних порушень, які 

виникають при перевірці наявності та правильності оформлення укладених 

підприємством господарських договорів і підтверджують факт їх недійсності: 

- договір, що підлягає обов‘язковому нотаріальному посвідченню, не 

завірено;  

- відсутність істотних умов договору;  

- відсутність реквізитів сторін, що уклали договір;  

- невідповідність підписів осіб, що мають на те повноваження;  

- відсутність обов‘язкових реквізитів у виставленій або отриманій 

претензії [3, с. 274]. 

Підсумовуючи результати досліджень, можна зробити висновок, що для 

удосконалення організації внутрішнього контролю на підприємстві необхідно:  

- поліпшення якості законодавчо-нормативного відображення у 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації стосовно поточних 

зобов'язань, що забезпечить правильне ведення обліку;  

- використання сучасних інформаційних систем;  

- підвищення кваліфікації і вдосконалення професійних властивостей 

управлінського та облікового персоналу. 

Контроль за здійсненням розрахунків є запорукою платоспроможності та 

майбутнього розвитку підприємства. Удосконалення облікового процесу 

зобов‘язань є основою контролю за ними. Взаємозв‘язок цих етапів облікової 
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роботи потребує постійного удосконалення та уточнення відповідно до змін 

нормативно-правового забезпечення та умов зовнішнього середовища. 

Правильна організація процесу внутрішнього контролю зобов‘язань на 

підприємстві сприятиме чіткому документуванню розрахунків, а також 

правдивому відображенню інформації у фінансовій звітності. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ 

ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

Стаття містить теоретико-методологічні аспекти проведення контролю 

видатків на оплату праці. Встановлено, що сучасні умови розвитку 

економічних та соціальних відносин в країні спричиняють проведення суттєвих 

змін в організації та методиці здійснення контролю видатків на оплату праці в 

бюджетних установах. В роботі окреслено, що внутрішньо-господарський 

контроль спрямований на раціональне витрачання видатків на оплату праці, 

дотримання законності таких операцій, виявлення допущених зловживань чи 

порушень щодо видатків на оплату праці. 

Ключові слова: інспектування, контроль, оплата праці, видатки, бюджетна 

установа. 

Установи державного сектору є важливими суб‘єктами виробничих 

відносин за будь-якої моделі державного устрою. Вони покликані 

забезпечувати задоволення цілого ряду суспільно значущих потреб, таких як 

освіта, охорона здоров'я, наукові дослідження, соціальний захист, культура, 

державне управління. 

Об‘єктивна необхідність, сутність і значення контролю визначаються 

структурою державного та суспільного устрою країни. При цьому слід 

зазначити, що управління господарськими процесами в державі без належної 

організації економічного контролю видатків на оплату праці неможливе. 

Основною метою контролю є запобігання відхиленням від заданої програми у 

діяльності суб‘єктів управління, а в разі виявлення відхилень – приведення 

керованої системи в стійке положення за допомогою всіх існуючих регуляторів. 

На сьогоднішній день однією з головних проблем бюджетних установ є те, 

що вони працюють в умовах недостатнього фінансування з бюджету держави. 
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Це зумовлює необхідність не тільки планувати, здійснювати та контролювати 

доходи і видатки бюджетних програм, але і керувати результатами їх 

виконання. 

Видатки на оплату праці становлять однин з основних об‘єктів контролю 

діяльності установ державного сектору. Значний внесок у вивчення 

особливостей і методології здійснення контролю видатків на оплату праці 

зробили такі відомі вітчизняні вчені, як: П. Й. Атамас, М. Т. Білуха, 

Ф.Ф. Бутинець, С.В. Васильчак, С. Ф. Голов, В. П. Завгородній, А.М. Колот, 

М. В.Кужельний, М. Г. Михайлов, В.М. Мурашко, Д.О. Онищенко, В. В. Сопко, 

В.С. Толубяк, Н.А. Шевчук та інші. Але варто зазначити, що методика 

проведення контролю  видатків на оплату праці бюджетних установ досліджена 

недостатньо науковцями, що обумовлює необхідність більш детально 

зупинитись на цьому питанні та запропонувати основні перспективи подальших 

досліджень.  

Основними завданнями контролю бюджетних установ є контроль за 

економним і цільовим витрачанням бюджетних коштів та матеріальних 

цінностей, їх збереженням, попередженням фактів безгосподарності та 

марнотратства. Для цього перевіряється правильність проведення розрахунків 

за кошторисами та використання асигнованих з бюджету коштів, достовірність 

облікових і звітних даних, стан справ із збереженням грошових коштів і 

матеріальних цінностей, дотримання законності та суворого режиму економії у 

витрачанні грошових коштів і матеріальних цінностей, ефективність затрат на 

поточний та капітальний ремонти, придбання обладнання й інвентарю, 

правильність нарахувань та виплат заробітної плати тощо [6, c. 20]. 

Досвід проведення планових інспектувань та перевірок фінансово-

господарської діяльності установ і організацій показує, що вони поки що не 

дають бажаного результату, сама їх методика і особливості проведення в 

більшості випадках не відповідають умовам  сучасності. 

Виділити можна дві основні причини неефективності планових перевірок: 

- недостатнє висвітлення методики проведення інспектування і 

тематичних перевірок;  
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- наявні розробки з даної проблеми не завжди доходять до 

безпосереднього виконавця – ревізора, хоча саме йому насамперед необхідно 

знати і застосовувати нові та діючі ефективні методи в проведенні 

інспектування та перевірок; необхідною умовою покращення якості 

інспектування і тематичних перевірок є використання нових методів і процедур 

контролю. 

Якість інспектування та перевірок значно посилюється за умов 

використання контрольно-ревізійної діагностики. Фактично можна сказати, що 

до цього часу була відсутня чітка методика, за допомогою якої можна 

ефективно прогнозувати імовірність нераціонального використання бюджетних 

коштів. 

На нашу думку, потрібно розробити систему контрольно-ревізійних 

методик, з допомогою яких як до початку перевірки, так і під час її здійснення 

можна було б діагностувати стан «вузьких» місць з точки зору того, чи є там 

характерні відхилення. На перспективу, найкраще мати спеціальну контрольно-

ревізійну діагностику для кожного об‘єкта інспектування [1, c 31].  

На наш погляд, найбільш перспективною вважається трьохрівнева 

методика інспектування, яка складається з таких етапів: 

- встановлення недоліків в роботі та оцінка отриманих результатів; 

- застосування ревізійних дій; 

- проведення детального інспектування. 

Сутність її в тому, що на першому рівні виявляють загальні недоліки в 

роботі установи (організації), які можуть впливати на правильність ведення 

обліку. 

Важливо з‘ясуватиякі заходи, що  використовуться щодо раціонального 

використання бюджетних коштів в розрізі досліджуваних об‘єктів обліку. 

Аналізуючи використання бюджетних коштів на оплату праці під час вивчення 

порядку складання документів про відпрацьований час, нарахування і виплату 

заробітної плати виявляють найбільш слабкі місця. Отримана інформація на 

попередньому етапі інспектування формує загальну уяву ревізорів про стан 
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роботи щодо законності і правильності використання коштів на заробітну плату 

та дозволяє більш обґрунтовано вибирати напрями подальшої перевірки. 

На другому рівні слід застосовувати ревізійні прийоми, спрямовані на 

виявлення ознак, що вказують на можливість конкретних порушень щодо 

використання бюджетних коштів. 

Такими ознаками можуть бути відхилення фактичних даних від очікуваних 

або прогнозованих величин, невідповідності між взаємопов‘язаними 

показниками тощо. Можливість їх виявлення виходить з послідовності 

фінансово-господарських операцій, а також взаємозв‘язку та взаємозалежності 

кількісних і вартісних показників, які відображають ці процеси. Необґрунтовані 

нарахування і виплати заробітної плати спричиняють перевитрати фонду 

заробітної плати. 

Зіставлення прізвищ осіб, що перелічені у відомості, з даними відділу 

кадрів про особистий склад працівників дозволить виявити факти виплати сум 

непрацюючим особам. Такі порушення, як завищення розміру заробітної плати 

окремим працівникам, складання подвійних відомостей на виплату заробітної 

плати, зайві списання сум на видатки, завищення підсумків в платіжних 

відомостях, відсутність перерахування належних податків, які повинні 

утримуватись з заробітної плати працівників виявляються іншими 

контрольними діями, які повинні бути передбачені у методиці. Подібним чином 

можна виявити розбіжність між даними інших документів, які вказують на 

відхилення від нормального здійснення господарських операцій в результаті 

нераціонального використання коштів або зловживань. 

При розробці методики інспектування слід виходити не тільки із загальних 

правил нарахування і виплат заробітної плати, особливостей оформлення і руху 

первинних документів, ведення бухгалтерського обліку, але й результатів 

узагальнення контрольно-ревізійної практики, що найбільш часто зустрічається 

в бюджетних установах , порушень та зловживань. 

На третьому рівні проводиться детальне інспектування тільки на тих 

ділянках, на яких виявлені суттєві зловживання або порушення. Методика 
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інспектування видатків на оплату праці повинна ураховувати з метою перевірки 

всіх нарахувань і виплат в тій же послідовності, в якій здійснювались самі 

операції. З цією метою здійснюється оцінка доцільності, обґрунтованості та 

законності усіх нарахувань і виплат. 

У сучасних умовах здійснення діяльності бюджетними установами поряд 

із ревізією значну роль відіграє також внутрішній контроль з боку керівників 

бюджетних установ і організацій бухгалтерської служби. Це пояснюється 

необхідністю здійснення оперативного контролю за використанням фонду 

оплати праці з метою більш ефективного управління видатками установи. 

Враховуючи зазначене, відділ внутрішнього контролю закладу у системі 

внутрішнього казначейського контролю повинен розглядатися як незалежний 

підрозділ, який періодично здійснює перевірки та оцінює: повноту та 

своєчасність обліку; об‘єктивність та достовірність фінансової та іншої 

звітності установи; дотримання методології обліку відповідно до чинного 

законодавства. 

У Міжнародних стандартах аудиту внутрішній контроль (аудит) 

розглядається як діяльність оцінювання, організована у межах суб'єкта 

господарювання і виконується окремим відділом. Основними функціями 

внутрішнього контролю є перевірка, оцінювання та моніторинг ефективності 

функціонування системи бухгалтерського обліку та її відповідності чинному 

законодавству. 

Відділ внутрішнього контролю має виконувати такі завдання: сприяти 

організації належної системи фінансового та податкового обліку; виконувати 

вимоги чинного законодавства України; створювати ефективну, достовірну та 

повну обліково-інформаційну систему для потреб управління; своєчасно 

виявляти порушення і недоліки у веденні первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку й складання звітності з метою їх виправлення та 

недопущення у майбутньому [5, c. 87]. 

Між зовнішнім та внутрішньо-господарським контролем бюджетних 

установ, на нашу думку, є суттєві відмінності, які наведені в табл. 1.  
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Таблиця 1 – Головні відмінності між внутрішньо-господарським 

контролем і зовнішнім контролем 

Риси Зовнішній контроль Внутрішньо-господарський контроль 
Ціль проведення  Перевірка і підтвердження 

достовірності даних облікових 

регістрів та фінансової 

звітності, проведення 

консультацій та здійснення 

експертиз 

Контроль за якістю роботи установи 

та її структурних одниць, запобігання 
зловживанням, виявлення резервів, 

визначення ефективних шляхів 

розвитку, надання конкретних 
рекомендацій 

Суб'єкти та 

характер 
Діяльності 

Здійснюється у формі 

підприємницької діяльності 

аудиторськими фірмами або 
аудиторами-підприємцями, які 

є незалежними від замовника 

Здійснюється працівниками 

спеціальної служби, що 

спеціалізуються у галузі економіки, 

фінансів, обліку.  

Коло питань 
 

Визначено законодавством 

країни або зазначене у договорі 

замовником  

Визначається адміністрацією 

бюджетної установи або відповідно до 

затвердженого плану роботи відділу 
Об'єкти аудиту Система бухгалтерського та 

податкового обліку, фінансова 

та податкова звітність 

Діяльність установи, система 

бухгалтерського, податкового та 

управлінського обліку 
Правова 

регламентація 

діяльності 

Господарський та Цивільний 

Кодекси, Закони України, 

Стандарти аудиту, Кодекс 

професійної етики аудиторів 

Кодекси та закони України, 

засновницькі документи, внутрішні 

нормативно-інструктивні документи, 

внутрішні розпорядчі документи, 

накази державних та вищих органів 

установи 
Відповідальність Перед замовником за якість 

виконаної роботи; цивільно-
правова, кримінальна та 

професійна  відповідальність 

Перед адміністрацією бюджетної 

установи за вірогідність та точність 

наданої інформації 

Підсумкові 

документи 
з аудиту 

Аудиторський звіт надається 

клієнту, а аудиторський 

висновок - замовнику аудиту та 

всім зацікавленим особам. 

Форма аудиторського висновку 

регламентована стандартами 

аудиту 

Аудиторський висновок, акт перевірки 

та пропозиції щодо усунення 

встановлених зауважень, службова 

довідка, рекомендації, прогноз 

надаються керівнику закладу 

Звітність про 

діяльність 

аудиторського 

підрозділу 

Аудиторський висновок 

надається замовнику аудиту та 

всім зацікавленим особам 

Звіт про діяльність служби 

внутрішнього аудиту надається 

керівнику бюджетної організації 

 

Внутрішньо-господарський  контроль має бути однією з форм контролю за 

правомірністю та ефективністю діяльності усіх структурних підрозділів 

установи [2, c. 59]. 
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При цьому головними перевагами внутрішньо-господарського контролю є 

незначні витрати установи на його проведення порівняно із зовнішнім аудитом, 

можливість використання послуг внутрішньо-господарського контролю в будь-

який момент часу, знання фахівців з внутрішньо-господарського контролю 

ситуації в закладі, залучення для проведення контролю висококваліфікованих 

спеціалістів підрозділів організації. 

Отже, відмінності внутрішньо-господарського контролю  та зовнішнього 

аудиту полягають , перш за все, у правовій, організаційній формах здійснення 

аудиту. У межах внутрішньо-господарського контролю  здійснюється не лише 

контроль збереження активів, збільшення доходів, але й контроль за політикою 

та якістю менеджменту. 

Проведення контролю видатків на оплату праці має здійснюватися 

службою внутрішньо-господарського контролю установи на підставі плану 

(графіка) проведення перевірок на поточний рік. При цьому, за дорученнями 

керівництва, можуть бути проведенні позапланові перевірки. Планування 

передбачає розробку завдань, річних та поточних планів, календарних графіків 

перевірок, проектів формування штатів та кошторисів видатків, звітів про 

результати діяльності служби. У календарних графіках перевірок доречно 

вказувати: які саме види діяльності підлягають перевірці, коли буде 

проводитись аудит, скільки часу потребує перевірка. Графіки повинні бути 

гнучкими та враховувати можливість незапланованих перевірок [4, c. 48]. 

Основним завданням внутрішньо-господарського контролю видатків на 

оплату праці є активізація системи управління, яка націлена на раціональне 

використання трудових ресурсів, обґрунтованого витрачання фонду оплати 

праці та правильне визначення розподільчих функцій за розмірами видатків. 

Виходячи з цього, основними завданнями системи внутрішньо-господарського 

контролю видатків на оплату праці бюджетних установ є: 

- контроль за дотриманням штатної дисципліни та організації кадрової 

політики (перевірка обґрунтованості встановлення посадових окладів, доплат, 
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надбавок, премій, матеріальної допомоги, порядку оплати праці зовнішніх і 

внутрішніх сумісників та осіб за трудовими договорами і контрактами); 

- контроль правильності та обґрунтованості нормування праці, 

використання робочого часу; 

- контроль обґрунтованості видатків на  оплату праці (перевірка цільового 

використання коштів видатків на оплату праці); 

- контроль повноти та своєчасності оформлення первинних та зведених 

документів щодо використання трудових ресурсів і фонду оплати праці та 

відображення зазначених операцій в облікових регістрах та фінансовій 

звітності; 

- контроль своєчасності розрахунків з працівниками, фондами 

соціального страхування та бюджетом. 

Враховуючи вищезазначене, систему внутрішньо-господарського  

контролю видатків на оплату праці доцільно представити у вигляді 

взаємозв‘язків об‘єктів, джерел інформації та методичних прийомів. 

Нами конкретизовано облікову та інші види фактографічної інформації, 

що повинні підлягати перевірці під час проведення відповідних контрольних 

процедур щодо здійснення видатків на оплату праці. Отже, фактографічна 

(облікова) інформація є джерелом контролю операцій видатків на оплату праці, 

а нормативно-законодавчу інформація використовується для обґрунтування 

законності операцій, пов‘язаних з нарахуванням, документальним 

забезпеченням і обліком цих операцій [3, c. 105]. 

У звіті за результатами проведення внутрішньо-господарського контролю, 

що надається керівництву, слід вказати, які рекомендації виконано, а які 

вважаються неефективними. Тільки після отримання письмового звіту 

внутрішньо-господарська перевірка вважається закінченою. 

Таким чином основну увагу при здійсненні контролю видатків на оплату 

праці слід приділяти перевірці тих показників діяльності установи, які можуть 

позитивно вплинути на ефективність. Така перевірка має спрямовуватися на 
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попередження (профілактику) відхилень від нормативно-правових актів чи 

зловживань. Важливо також ретельно дослідити ті господарські операції, які 

мають бути документально оформлені й своєчасно відображені в облікових 

регістрах та у фінансовій звітності. Отже, контроль видатків на оплату праці 

спрямований на раціональне витрачання видатків на оплату праці, дотримання 

законності таких операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень 

щодо видатків на оплату праці. 
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КОНТРОЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

На кожному підприємстві потрібно створювати систему контролю товарно-

матеріальних цінностей, яка повинна забезпечувати їх раціональне 

використання, внаслідок чого покращаться фінансові результати діяльності, 

рентабельність та ефективність господарювання. 

Ключові слова: контроль, товарно-матеріальні цінності, бухгалтерський 

облік, форми контролю, методика, господарювання. 

Економічні перетворення в Україні та вдосконалення механізмів 

господарювання викликали суттєві зміни в організації та методах здійснення 

контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей. 

Розуміння необхідності нових підходів до збереження майна підприємства 

втілюється в пошук нових форм контролю. Як наслідок, виникає необхідність 

розробки нових підходів до традиційних методів бухгалтерського обліку та 

наступного контролю товарно-матеріальних цінностей. Обставини вимагають 

таких умов контрольного процесу, за яких досягається збереження вказаних 

ресурсів, що належать зокрема суб‘єктам господарювання. 

Контроль фінансово-господарської діяльності, до складу якого відноситься 

контроль збереження товарно-матеріальних цінностей, поділяється на 

зовнішній та внутрішній. 

Товарно-матеріальні цінності підприємства є складовою частиною 

виробництва, тому їх контроль здійснюється одночасно із перевіркою всієї 

фінансово-господарської діяльності [3]. 

Зовнішній контроль діяльності суб'єктів підприємництва здійснюють такі 

установи: 

1. Державна фіскальна служба України – єдиний орган у структурі 

Державної влади, який здійснює фіскальний контроль за діяльністю платників 
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податків. Основним завданням державної податкової інспекції є забезпечення 

Додержання законодавства про податки, повний облік усіх платників податків 

та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю і забезпечення 

правильності обчислення та сплати цих податків. Контроль здійснюється 

шляхом планових та поточних камеральних перевірок. При здійсненні 

планових перевірок контролюється правильність віднесення витрат 

підприємства, в тому числі матеріальних, до складу валових витрат для 

визначення в податковому обліку оподаткованого прибутку за період, що 

перевіряється. Також перевіряється наявність первинних документів, що 

підтверджують такі витрати та здійснюється перевірка показників податкової 

декларацій з даними бухгалтерського обліку. Камеральна перевірка 

проводиться за поточний податковий період при отриманні податковим 

органом квартальної (проміжної) та річної звітності від платника податку, а 

саме Декларації про прибуток підприємства. В процесі камеральної перевірки 

контролюється відповідність даних додатків декларації до рядків самої 

декларації. 

2. Органи статистики, на яких покладено повноваження контролю 

правильності ведення бухгалтерського обліку. В процесі перевірки 

контролюється стан організації бухгалтерського обліку товарно-матеріальних 

цінностей (згідно плану рахунків) та правильність кореспонденції цих рахунків 

з іншими рахунками. Органи статистики здійснюють контроль аналогічно 

податковій інспекції шляхом організації планових та камеральних перевірок, 

використовуючи при цьому дані бухгалтерського обліку та дані бухгалтерської 

звітності (Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та інші 

місячні форми звітності). 

3. Незалежні аудитори та аудиторські фірми, які з ініціативи власника 

підприємства виконують зовнішній фінансовий контроль, їх основною метою є 

захист інтересів замовника таких послуг. 

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансово-господарського 

контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності 
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підприємства за даними бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також 

аудиторських послуг з питань обліку, звітності внутрішнього аудиту. 

Для виконання завдань контролю товарно-матеріальних цінностей 

необхідно побудувати модель контрольного процесу, яка передбачає в собі 

послідовність проведення контролю, інформаційні джерела, об‘єкти, методичні 

прийоми та узагальнення і реалізацію результатів перевірки (рис. 1.).  
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Рисунок 1 – Модель проведення контролю товарно-матеріальних цінностей 

Багаторічна практика аналізу фінансово-господарської діяльності та стану 

бухгалтерського обліку, більш ніж переконливо свідчить про дуже низьку 

ефективність внутрішнього контролю, який функціонує на базі існуючого 

законодавства. На жаль у чинному законодавстві ми знаходимо вимоги лише до 

внутрішнього фінансового контролю (постанова КМУ від 22.05.2002 р. №685 

„Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади внутрішнього фінансового контролю‖). Непрямо на необхідність 

організації дійового внутрішнього контролю сказано у Законі України від 
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16.07.99 р. №996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні‖, відповідно до якого питання організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві належать до компетенції його власника [4]. 

Організація внутрішнього контролю відповідно до чинного законодавства 

покладена на керівника та головного бухгалтера підприємства. На підставі 

затвердженого плану працівники, зайняті управлінням, здійснюють 

систематичний поточний контроль за діяльністю підрозділів підприємства, в 

тому числі за збереженням товарно-матеріальних цінностей. За результатами 

контрольних перевірок керівництво підприємства приймає рішення про 

усунення причин, що негативно впливають на діяльність підприємства. 

При здійсненні внутрішнього контролю щодо збереження товарно-

матеріальних цінностей підприємства головний бухгалтер використовує 

наступні методичні прийоми: 

- нормативні перевірки, які являють собою вивчення вмісту відображених 

в документах операцій, пов'язаних з рухом товарно-матеріальних цінностей, з 

точки зору їх відповідності чинним нормативно-правовим нормам, правилам та 

інструкціям; 

- арифметичні перевірки, які полягають у контролі за правильністю 

підрахунків, зроблених при складанні конкретного бухгалтерського документа. 

Щоквартально, за наказом керівника головний бухгалтер здійснює 

внутрішній порівняльний аналіз діяльності підприємства, метою якого є 

виявлення відхилень у величині товарно-матеріальних цінностей та їх впливу 

на формування чистого прибутку. Згодом керівниками, головним бухгалтером 

начальниками відділів досліджуються причини цих відхилень. 

Кожен рік суб'єктами господарювання проводиться інвентаризація 

товарно-матеріальних цінностей шляхом спостереження, вимірювання, 

реєстрації та порівняння  отриманих даних з даними бухгалтерського обліку. 

Відповідальність за проведення інвентаризації згідно із законодавством 

покладається на керівника підприємства, до обов'язків якого входить: 

створення необхідних умов для її проведення у стислі терміни, визначення 

об‘єктів, кількості і термінів проведення інвентаризації [2]. 
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Оскільки, керівництву не байдужий фінансовий стан підприємства, за 

показниками якого працюватимуть можливі контрагенти, кредитори. Тому, 

контрольні перевірки дозволяють суб‘єкту господарювання своєчасно виявляти 

та виправляти недоліки бухгалтерського та податкового обліку, що заощаджує 

кошти підприємства та сприяє зміцненню його репутації. 

Будь-яка діяльність господарюючого суб'єкта пов'язана з витратами 

товарно-матеріальних, трудових та інших ресурсів, цінність яких визначається 

на ринку. В системі управління підприємством головним об'єктом є процес 

обліку, аналізу та контролю господарської діяльності в цілому та товарно-

матеріальних цінностей зокрема, в розрізі їх видів, напрямів використання, 

періодів виконання. 

Основними джерелами інформації для контролю товарно-матеріальних 

цінностей підприємства є бухгалтерський Баланс (звіт про фінансовий стан), 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), регістри синтетичного 

та аналітичного обліку та інші облікові регістри. Зовнішній контроль 

фінансового стану підприємства вдається до дослідження, результати якого 

важливі не тільки для оцінки потенційних партнерів досліджуваного 

підприємства, а й для інших користувачів звітності [1]. 

Контроль – одна з найбільш поширених організаційних форм, яка 

використовується для зміцнення дисципліни в системі управління. Як функція 

управління він спрямований на виявлення відхилень від мети управління за 

допомогою ряду критеріїв і обмежень, які фіксуються в директивах вищих 

органів управління, законодавчих актах, прийнятих планах, різного роду 

встановлених нормах. Завдання контролю полягає з тому, щоб, одержавши 

фактичні дані, зіставити їх із встановленими критеріями і виявити відхилення, 

одержуючи тим самим сигнали попередження (виправлення). 

В науковій літературі контроль досліджують у двох розуміннях: вузькому 

та більш широкому. У вузькому розумінні контроль пов‘язують з будь-якою 

функцією управління, наприклад плануванням, коли за допомогою контролю 

виявляють ті чи інші помилки в плані, попереджуючи таким чином його 

невиконання. Під контролем розуміють також перевірку діяльності будь-кого. 
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Дещо більш широкий зміст в поняття «контроль в управлінні» 

вкладається при визначенні його як перевірки дотримання і виконання 

нормативно поставлених задач, планів, та рішень. Тут підкреслюється 

функціональне призначення контролю, його виникнення на певній стадії 

управлінського процесу. 

Контроль породжений суспільним поділом праці і властивий всім 

економічним формаціям незалежно від їх суспільного ладу. Суть контролю, 

його завдання і методи здійснення виникають і змінюються разом з розвитком 

суспільства і залежать від рівня розвитку продуктивних сил і характеру 

виробничих відносин. Він охоплює не тільки матеріальне виробництво, але й 

невиробничу сферу, тобто поширюється на культурно-освітницькі організації і 

установи, житлове господарство та побутове обслуговування населення. 

Основне завдання контролю – це безперервна перевірка прийнятих 

управлінцями рішень, їх втілення в життя на рівні підприємства в цілому та 

його підрозділів, виконання всіма службами доведених до них планів і завдань, 

дотримання виконавчої дисципліни, забезпечення збереження товарно-

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, достовірності звітних 

показників, використання даних обліку для управління і контролю. 

Таким чином, система внутрішнього контролю, яка створюється 

керівництвом підприємства або його власником, ефективна, якщо вона здатна 

вирішувати поставлені завдання: забезпечувати захист підприємства від 

можливих ризиків; повне збереження майна власників, зокрема товарно-

матеріальних цінностей та його примноження. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ТА 

АНАЛІЗУ УПРАЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

В роботі розглянута економічна сутність розрахунків підприємства, його 

складові частини та важливість їх обліку та контролю. Наведена мета 

аналізу розрахунків підприємства. Охарактеризовано основні етапи 

розрахунків, а також внесені пропозиції щодо удосконалення аналізу 

розрахунків сучасними інформаційними системами в обліку. 

Ключові слова: розрахунки, готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки, 

форми розрахунків, класифікація розрахунків. 

В момент перетворень української економіки, одним із ключовим 

моментом зміцнення фінансового становища підприємства є контроль за 

фактичним станом усіх розрахунків, динамічними змінами дебіторської та 

кредиторської заборгованості, виявлення наявних фактів навмисного 

спотворення облікових даних суб‘єктами господарських процесів. При цьому 

важливого значення набувають питання законності обмінних операцій, їх 

доцільності, документальної обґрунтованості та правильності відображення у 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

Загальні положення методології й організації обліку та контролю 

розрахунків висвітлено у працях деяких зарубіжних авторів, як: А. Велш Глен, 
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Г. Деніел Шорт, Б. Нідлз, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен, Л.І. Хоружій. Також 

дослідженням питання обліку розрахунків підприємства займались і вітчизняні 

науковці, серед них: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Кузьмінський, 

М.Ф. Огійчук, Л.К. Сук, В.О. Шевчук. Але, слід зазначити що питання обліку, 

контролю та аудиту розрахунків підприємства не є повністю висвітленим 

питання, тому потребує подальшого дослідження.  

Метою статті є обґрунтування теоретичних та методичних положень та 

розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення організації обліку 

розрахунків сучасного підприємства. 

Розрахунки будь якого підприємства являють собою відносини, що 

виникають між підприємствами і організаціями в процесі реалізації, розподілу 

та перерозподілу суспільного продукту на підставі здійснення статутної 

діяльності. Ведення розрахунків та здійснення господарської операції 

базуються на переміщенні товарів відповідно до укладання договорів. 

На даний момент в економічній літературі не виділено чітке поняття 

форми розрахунків. Л. А. Рибіна, викладаючи власне розуміння цієї категорії 

визначає форму розрахунків як вид носіїв боргових вимог на кошти, які 

відрізняються структурою документів і документообігом, часом і місцем 

виконання розрахунків, ступенем гарантії платежів [1, с. 156]. Натомість 

Національний банк України розкриває характеристику форми розрахунків, що 

являють собою формами для проведення переказу як у готівковій, так і в 

безготівковій формі [2]. Тому першою та основною класифікаційною ознакою 

можна вважати за способом здійснення – існують готівкові та безготівкові 

розрахунки. 

В.А. Ющенко дає таке визначення безготівкових розрахунків, як платежів, 

що здійснюються як у вигляді матеріального обігу паперових документів, так і 

у вигляді магнітних записів, магнітного зчитування, руху електронних 

повідомлень [3, с.18]. 

Відповідно до цієї Інструкціїпро безготівкові розрахунки, безготівкові 



121 

розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на 

рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням 

підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на 

рахунки отримувачів коштів [4]. 

З розвитком ринкових відносин відбувається постійна адаптація суб‘єктів 

господарювання до нових ринкових умов. Удосконалення механізму 

безготівкових розрахунків не є виключенням і залишається завжди актуальним 

питанням. Підтвердженням цього є розвиток фінансового ринку України, який 

характеризується появою нових інноваційних продуктів для здійснення 

платежів. Розвиток новітніх технологій не залишив осторонь і банківську 

систему, яка є головним творцем безготівкових розрахунків. Вони широко 

використовуються, є дійсно зручними та ефективними. Використання 

безготівкових розрахунків призводить до економії витрат на їх здійснення, 

прискорення здійснення розрахункових операцій та руху грошових коштів.  

Крім того, за безготівкових розрахунків грошова маса акумулюється в 

банках, і створюються умови для контролю їх цільового використання. 

Ефективний механізм здійснення безготівкових розрахунків зображено на 

рисунку 1. 

В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають 

нової сутності, і підприємство має право саме вибирати найефективніші та 

найкращі форми розрахунків. У процесі виробничої діяльності суб‘єкти 

господарювання вступають у різні розрахунково-грошові відносини з іншими 

підприємствами, організаціями, іншими ланками фінансово-кредитної системи і 

фізичними особами. Дані відносини пов‘язані з оплатою придбаних товарів, 

наданих послуг, перерахуванням у різні ланки фінансової системи 

встановлених податків та платежів, виплатою заробітної плати, пенсій, 

матеріальної допомоги працівникам. Запорукою успішного функціонування 

підприємства в даних умовах є ефективне управління грошовими коштами та їх 

потоками. 
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Рисунок 1 – Ефективний механізм здійснення безготівкових 

розрахунків [5] 

Безготівкові розрахунки як важлива складова частина грошового обороту 

підприємства потребують наукової та економічно обґрунтованої практики щодо 

їх здійснення, також потребує дієвих факторів впливу з метою можливих 

засобів практичного втілення ідей щодо вдосконалення і раціоналізації системи 

безготівкових розрахунків. 
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Рисунок 2 – Структурно-функціональні компоненти системи 

безготівкових розрахунків [6] 
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Одна з актуальних наукових проблем – визначення структурно-

функціональних компонентів системи безготівкових розрахунків. Для 

досягнення поставленої мети І.О. Власова виділяє сукупність функціонально-

логічних елементів системи безготівкових розрахунків, що в процесі взаємодії 

доповнюють єдність їх механізму, а саме: принципи, форми, види безготівкових 

розрахунків, розрахункові документи та вимоги до організації безготівкових 

розрахунків (рис. 2) [6]. 

Завдання економічної теорії полягає у науковому відображенні й 

обґрунтуванні практики безготівкових рахунків. Розробка правильних 

прикладних рекомендацій щодо вдосконалення і раціоналізації системи 

безготівкових розрахунків має відбуватись із одночасним впливом на їх 

практичне застосування.  

Ефективність функціонування як економіки в цілому, так і кожного 

окремого підприємства значною мірою залежить від організації розрахунків. 

Основна частина здійснення безготівкових розрахунків припадає на 

комерційні банки, оскільки саме вони виконують розрахунково-платіжну 

функцію в платіжному обороті. При цьому банки під час здійснення 

безготівкових розрахунків не стають стороною в основному зобов‘язанні, на 

виконання якого провадяться розрахунки, а лише відповідають перед клієнтами 

та несуть відповідальність відповідно до договору на розрахунково-касове 

обслуговування. 

Платежі в безготівкових розрахунках здійснюються в межах коштів, що 

містяться на рахунку платника. У разі необхідності банк може надати платнику 

кредит для здійснення розрахунків. 

В економічній літературі та в практичній діяльності наводяться переваги 

безготівкових розрахунків у порівнянні із готівковою формою. Такі переваги 

обумовлені в значній мірі тією роллю, яку виконують безготівкові розрахунки в 

господарській діяльності (табл. 1). 
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Таблиця1 – Переваги та недоліки безготівкових розрахунків 
Вид 

документа Перевага Недолік 

1 2 3 
Платіжне 

доручення 
Має універсальний характер. 

Використовується в 

розрахунках за 

різноманітними платежами. 

Найбільш проста і швидка 

схема документообігу 

Для платника: у разі попередньої оплати 

товарних операцій немає повної гарантії, 

що продукція, послуги, роботи будуть 

поставлені своєчасно і належної якості. 

Для одержувача коштів: затримка офо-
рмлення платником платіжного доручення 

через відсутність коштів на поточному 

рахунку 
Платіжна 

вимога-
доручення 

Має універсальний характер. 

Використовується в 

розрахунках за 

різноманітними платежами.  

Швидкість оплати нижча, оскільки 

доручення на списання коштів надає 

платник. Можливість затримання 

платником згоди на оплату через 

відсутність коштів на поточному рахунку.  

Акредитив Найбільш безпечна та надійна 

форма розрахунків, гарантія 

того, що кошти на поточний 

рахунок зараховуються тільки 

після поставки товару за вка-
заною в договорі адресою; 

продавець має змогу 

використати кошти тільки 

після відвантаження продукції; 

підпис гаранта не 

обов‘язковий  

Для покупця: на певний час гроші 

вилучаються з обігу. Для продавця: кошти 

неможливо використати до моменту 

поставки товару 

Розрахунко-
вий чек 

Для постачальника: відносна 

швидкість розрахунків; високі 

ступінь гарантованості та 

швидкість одержання коштів 

на рахунок чекодержателя і 

прискорення обігу капіталу та 

зменшення дебіторської 

заборгованості. Для покупця: 

високий ступінь гаран-
тованості одержання товару, 

оскільки чек виписується та 

передається в момент 

одержання товару 

Обмеження розрахунків чеками, якщо 

суми платежів є значними; легкість 

підробки 

Платіжна 

вимога 
Дозволяє перевірити 

виконання постачальником 

умов договору в частині 

номенклатури та якості 

продукції і заявити 

мотивовану вимогу від оплати 

Трудомісткість, відмови від акцепту 

Інкасове 

доручення 
Перехід права власності на 

товар до покупця здійснюється 

у момент одержання 

документів на нього 

Ризик невикупу товарних документів після 

того, як товар уже відправлений імпортеру; 

тривалий термін 
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Використання банківських платіжних карток та векселів, як платіжних 

інструментів регулюється чинним законодавством у тому числі окремими 

нормативно-правовими актами Національного банку. 

Оскільки безготівковим розрахункам належить чільне місце у здійсненні 

фінансово-господарської діяльності, то своєчасний контроль за законністю 

здійснення грошових операцій, станом розрахунково-платіжної дисципліни, 

правильністю оформлення розрахункових документів та вчасністю їх 

проходження є першочерговим завданням керівництва.  

Раціональна організація контролю за станом безготівкових розрахунків в 

системі управління грошовими потоками підприємства сприяє зміцненню 

договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов‘язань з постачання 

продукції в заданому асортименті і якості, підвищенню відповідальності за 

дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської заборгованості, 

прискоренню обіговості оборотних коштів, і отже, поліпшенню фінансового 

стану підприємства. 

Безготівкові форми розрахунків мають ряд значних проблем, які 

потребують вирішення. Це, насамперед, недосконала нормативно-правова база, 

недостатній рівень розвитку інфраструктури, висока собівартість операцій 

тощо. Так як безготівковий обіг досить вигідно застосовувати в державних 

цілях, то такі його недоліки необхідно усунути якнайшвидше. Адже саме 

використання готівки у багатьох галузях економіки є сприяючим фактором 

подальшого поширення тінізації економіки, що є негативним проявом взагалі. 

Крім того, НБУ має подбати про те, щоб використання безготівкових форм 

розрахунків було фінансово вигідним для населення та установ, які займаються 

продажем товарів та наданням послуг. 

Безготівкові розрахунки в системі управління грошовими потоками 

підприємства відіграють величезну роль у здійсненні операцій із виконання 

зобов‘язань між суб‘єктами економічних і фінансових відносин. Одним із 

напрямів удосконалення безготівкових розрахунків у банках України є 

модернізація системи міжбанківських електронних платежів. Система 
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міжбанківських електронних платежів Національного банку України дедалі 

вдосконалюється. Підвищується ступінь захищеності даних і зростає надійність 

роботи системи, програмні системи криптографування замінюються на апаратні 

засоби захисту, створюються і впроваджуються засоби перехресного захисту 

електронних платежів – накладання «електронного підпису» на документі 

різними виконавцями тощо. 
Отже, на даному етапі Україна потребує значних структурних зрушень у 

напрямі вдосконалення безготівкових розрахунків в системі управління 

грошовими потоками, що надасть змогу державі контролювати систему 

грошових потоків і виводити грошові кошти з тіні. 
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ПРОБЛЕМИ ВТРАТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА  

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

У статті розглянуто проблеми, що можуть виникати внаслідок втрат 

запасів. Розкрито шляхи покриття недостач, що дозволяють уникнути 

збитків, або зменшити їх. Здійснено висвітлення поняття страхових запасів 

та страхування запасів. 

Ключові слова: запаси, товарні запас, втрати, страхові запаси, страхування 

запасів. 

Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм 

власності та галузей економіки використовуються товарно–виробничі запаси, 

які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони 

займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 

витрат підприємств різних сфер діяльності [1, с. 346]. Проблеми пов‘язані з 

втратами запасів призводять до збоїв у роботі, саме тому потрібно враховувати 

різні чинники, що можуть спричинити недостачі та докладати зусиль для їх 

уникнення або покриття. 

Питання втрат запасів досліджувало чимало вітчизняних науковців, а саме: 

Тарасова Т.О., Косміна Р.М., Зубілевич С.Я., Гаджинський А.М. та ін. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 

запаси – це активи, які: 

– утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов 

звичайної  господарської діяльності;  

– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

– утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством чи установою. 
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 Слід зазначити, що запаси визнаються активом лише за наступних умов: 

– існує імовірність того, що підприємство чи установа отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; 

– їх вартість може бути достовірно визначена [5]. 

Запаси підприємства відносяться до оборотних активів [3, с. 122]. 

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: 

– сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання 

робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; 

– незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і 

складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. 

Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають 

послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо 

яких підприємством ще не визнано доходу; 

– готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для 

продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно–правовим актом; 

– товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 

– малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються 

протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він 

більше одного року; 

– поточні біологічні активи, а також сільськогосподарська продукція і 

продукція лісового господарства після її первісного визнання [5]. 

Оцінка вибуття запасів здійснюється за одним з таких методів: 

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

– середньозваженої собівартості; 

– собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

– нормативних затрат; 

– ціни продажу. 
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Запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запаси 

промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів 

торговельного підприємства. 

Товарні запаси – придбані підприємством товари, призначені для 

подальшого перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить 

суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є 

готовою продукцією [4, с. 98]. Вони є одним з основних елементів оборотного 

капіталу торговельних підприємств. Забезпеченість підприємства даним видом 

ресурсів сприяє безперебійному обслуговуванню споживачів. Важливого 

значення при цьому набуває контроль за зберіганням товарів на всіх етапах 

товароруху [7, с. 256]. 

Для того, аби попередити можливі недостачі запасів, необхідно визначити 

види можливих втрат. Серед сучасних товарознавців найбільш 

розповсюдженим підходом до класифікації товарних втрат є їх поділ залежно 

від причин виникнення. Дана класифікація цілком задовольняє вимоги 

облікового відображення товарних операцій, тому доцільно використовувати 

традиційний розподіл товарних втрат на нормовані (природні) та ненормовані. 

Товарні втрати – це зменшення кількості та погіршення якості товарів 

унаслідок впливу негативних і шкідливих умов зовнішнього середовища, 

фізико–хімічних і біологічних особливостей товарів, необережного, 

безгосподарського поводження з ними, або ж крадіжок товарно–матеріальних 

цінностей.. Розрізняють два види втрат: 

– втрати нормовані (природні); 

– ненормовані втрати (актовані) [7, с. 257–258]. 

Значних збитків від природних товарних втрат підприємство не зазнає, 

оскільки передбачає таку ймовірність і легко їх покриває. Особливу увагу 

суб‘єкту господарювання необхідно приділити саме ненормованим втратам, 

оскільки їх неможливо передбачити, проте все ж необхідно враховувати у 

процесі діяльності.  
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Для коригування товарних запасів необхідно визначити величину 

можливих товарних втрат. Однією з причин виникнення недостачі товарів може 

бути нехтування матеріальною відповідальністю або різними організаційно–

технічними проблемами під час їх транспортування, зберігання, реалізації. 

Для забезпечення контролю за безперебійним товарорухом, підприємства 

торгівлі повинні запроваджувати процес фіксації і стягнення недостач, який є 

складним і пов'язаний з виконанням певних формальних процедур, тому 

виділяють наступні критерії оцінки недостач товару:  

– місце виявлення недостачі товару; 

– джерело недостачі; 

– норма природного убутку; 

– термін прийняття рішення щодо стягнення недостачі; 

– ймовірність стягнення; 

Рух запасів на підприємствах не рівномірний. Надходження замовлених 

товарів, з вини постачальників або перевізників, може запізнюватися. Саме 

тому одним з шляхів для можливості покриття недостач є створення страхових 

запасів. Метою їх створення є забезпечення безперервності торгового чи 

виробничого процесу в наступних випадках: 

– затримка постачальником терміну відвантаження замовлення; 

– затримка товару в дорозі при доставці від постачальника; 

– непередбачене зростання обсягу збуту. 

Перераховані ситуації не планують, але, оскільки вони можливі, їх чекають 

і до них готуються, створюючи страхові запаси. 

Страховий запас дозволяє стабільно функціонувати в умовах погано 

відрегульованих господарських відносин і неминучих помилок при 

прогнозуванні і наступному плануванні попиту. Він не є недоторканним. 

Витрата цієї компоненти загального запасу неминуча, як і неминучі похибки 

планування продажів і організації поставок. Однак при запланованих поставках 

і збутові, величина страхового запасу, на відміну від поточного, не змінюється.  

Страховий запас, так само як і поточний, має двоїстий характер, тобто має 
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як позитивні, так і негативні моменти. Значний страховий запас здатний 

покрити всі випадкові відхилення. Підприємство зможе уникнути втрат 

обороту та іміджу, викликаних відсутністю в потрібний момент запасів на 

складі, тобто втрат від дефіциту. Однак це може призвести до невиправдано 

великих витрат на утримання страхового запасу на складі компанії [2, с. 263]. 

Ще одним видом, який дозволить покрити нестачі є страхування запасів. 

Хоча це поняття і дещо схоже з «страховими запасами», проте не слід їх 

ототожнювати, оскільки вони відрізняються. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про страхування», предметом 

договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і 

пов'язані:  

– з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням  

(особисте страхування);  

– з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове 

страхування);  

– з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її 

майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування 

відповідальності) [6]. 

Відомо, що майно підприємства становлять виробничі і невиробничі 

фонди (основні засоби), а також інші товарно–матеріальні цінності (запаси), 

вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства відповідно 

до ст. 66 Господарського кодексу України. Саме тому страхування майна 

(відповідно й запасів) є важливим моментом для підприємства, оскільки 

допомагає уникнути втрат, що можуть настати від подій, які неможливо 

спрогнозувати. 

Управління запасами є складовою частиною цілісної системи поточного 

управління оборотним капіталом, адже від ефективності цього процесу 

залежить можливість підтримки ліквідності та платоспроможності 

підприємства. 
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Отже, проблеми втрати запасів стосується кожного, окремо взятого, 

підприємства. Саме тому їх передбачення та уникнення є однією з основних 

цілей при здійсненні діяльності. Створення страхового запасу суб‘єктами 

господарювання допоможе врегулювати процес руху запасів, а страхування – 

допоможе зменшити збитки, у разі непередбачених подій, що тягнуть за собою 

значні втрати. 
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У статті досліджено питання щодо аналізу результатів діяльності установ 

державного сектору. Надана коротка характеристика установ державного 

сектору та здійснена їх класифікація. Розглянуті теоретичні основи аналізу, 

методи та моделі, основні прийоми і задачі для проведення аналізу результатів  

діяльності установ державного сектору. 

Ключові слова: аналіз, установи державного сектору, методи аналізу, моделі 

аналізу, результати діяльності.  

Незважаючи на стрімкий розвиток ринкових відносин, в Україні, як і в 

кожній державі, продовжують функціонувати установи, підприємства та 

організації державного сектору. Вони є невід‘ємною складовою частиною 

розвитку економіки країни, забезпечення добробуту і захисту її населення та 

організації надання різноманітних суспільних благ [1]. 
Оцінка результатів діяльності суб‘єктів державного сектору є найбільш 

поширеним напрямом проведення економічного аналізу, результати якого 

використовуються як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Для 

установ державного сектору результати аналізу є інформаційною базою для 

прийняття рішень контрагентами та здійснення громадського контролю за 

ефективним використанням бюджетних ресурсів.   
Процес реформування економічних відносин обумовив трансформацію 

бухгалтерського обліку установ державного сектору відповідно до вимог 

національних та міжнародних стандартів. Це, у свою чергу, зумовило 

необхідність здійснення аналізу діяльності таких установ за методичними 

підходами, які властиві сучасній ринковій економіці. 
Проблемам аналізу діяльності установ державного сектору економіки з 

різних точок зору присвячені роботи М. Білик, Т. Боголіб, Н. Верхоглядової, 

К. Ізмайлова, С. Жукевич, О. Кононенка, Н. Нестеренка, А. Поддєрьогіна, 
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С. Салиги, С. Свірко, Н. Шморгун, Ю. Цал-Цалко, та ін. Однак дане питання на 

сьогоднішній час залишається актуальним та не одержало повного висвітлення. 
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних напрямів, методів та 

проблемних питань аналізу результів діяльності суб‘єктів  державного сектору. 
Аналіз – це метод дослідження, суть якого полягає в розподілі об'єкта 

дослідження на складові частини. Фінансовий аналіз з'явився в ХІХ ст. як 

комерційна арифметика. Основні питання комерційної арифметики, що 

вирішувалися на той час, актуальні й нині. Пізніше, із становленням ринку 

капіталу в країнах із ринковою економікою, комерційна арифметика 

трансформувалась у фінансовий менеджмент, складовою якого є фінансовий 

аналіз, що ґрунтується на даних фінансової звітності. [2, с. 174]. 
Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджетні установи - 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, 

створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 

відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є 

неприбутковими. Для забезпечення діяльності установ і виконання покладених 

на них функцій складається кошторис доходів і витрат. Кошторис бюджетних 

установ є основним плановим документом. Кошторис складається з двох 

частин: загального і спеціального фондів. Загальний фонд кошторису включає 

надходження із загального фонду бюджету і розподіл витрат. Спеціальний 

фонд кошторису включає надходження зі спеціального фонду бюджету і 

розподіл витрат. Спеціальний і загальний фонди кошторису складаються з 

доходної і витратної частини [3, с. 59-60]. 
Установи державного сектору економіки є первинною ланкою галузей 

невиробничої сфери, де щоденно відбуваються численні господарські операції, 

що вносять зміни до складу та розміщення господарських засобів і джерел їх 

утворення, використання яких потребує ретельного контролю [4].  
Органи державного сектору – це суб'єкти господарювання, що 

використовують в своїй діяльності державне майно або щодо діяльності яких 

держава має право вирішального впливу [5]. Залежно від функцій, які вони 

виконують, установи державного сектору поділяються на дві групи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Класифікація установ державного сектору  

Результати діяльності установ державного сектору характеризуються 

низкою особливостей, які впливають на методику й організацію господарської 

діяльності цих установ, а саме:  
- функціонують на засадах державної чи комунальної форми власності; 
- не можуть приватизуватися;  
- належать до неприбуткових організацій і внесені до єдиного реєстру як 

такі;  
- не можуть ставати банкрутами;  
- не можуть самоліквідовуватися;  
- не можуть створювати орендні чи спільні підприємства [6, с. 47]. 
Аналіз діяльності установ державного сектору проводиться в декілька 

етапів, серед яких необхідно виділити:  
- загальний аналіз діяльності установ державного сектору та визначення її 

особливостей; 
- аналіз джерел фінансування, визначення величини дефіциту або 

профіциту та факторів, що його викликали;  
- характеристика та систематизація показників балансу, визначення 

структурних зрушень;  
- аналіз результатів виконання кошторису за доходами та за видатками. 
При здійсненні аналізу результатів діяльності установ державного сектору 

всі методичні прийоми відображають рух інформаційних потоків в системі 

управління ними (рис. 2).  

Установи державного сектору  

І група 

І підгрупа: органи державної (законодавчої, виконавчої та 

судової) влади, їх установи 

ІІ підгрупа: бюджетні установи соціально-культурної сфери 

(наукові установи, установи освіти, охорони здоров'я та 

соціального забезпечення, культури та мистецтв, фізичної 

культури та спорту) 

Фонди загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, які є нині єдиними постійно діючими 

позабюджетними фондами 
ІІ група 
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Мета аналізу – виявлення резервів підвищення ефективності діяльності 

установ державного сектору. 
Під час проведення аналізу виконання кошторису установ державного 

сектору за функціональною та економічною класифікацією видатків 

досліджується їх динаміка, склад та структура. Здійснюється порівняння 

видатків за наступними напрямами:  
- фактичні видатки з видатками, які затверджені кошторисом;  
- касові видатки з видатками, які затверджені кошторисом;  
- касові видатки з фактичними видатками.  
Предметом при такому аналізі виступають фінансові ресурси установ 

державного сектору, а також процес їх формування та використання.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Теоретичні основи аналізу установ державного сектору 

Завдання аналізу 

Загальна оцінка діяльності  
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динаміки фінансових та 

нефінансових активів, 

власного капіталу та 

зобов‘язань   
 

Об‘єкти аналізу 

Активи   Пасиви    Зобов‘язання та їх складові 

Доходи і видатки   Матеріальні, трудові та фінансові ресурси    Осн. засоби  

Методи і прийоми  аналізу 

Методи: балансовий, графічний Прийоми: групування, порівняння, середніх і 

відносних величин, деталізації 

Етапи аналізу 

Загальний аналіз 

діяльності  
Аналіз джерел 

фінансування   
Характеристика 

показників Ф.1-дс  
Аналіз фінанс. 

результатів  
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Такий аналіз здійснюється аналітиками установи і базується на широкій 

інформаційній базі, включаючи й оперативні дані. Традиційна практика аналізу 

результатів діяльності установ державного сектору опрацювала певні прийоми 

й методи його здійснення.  

Основні прийоми, що можуть бути застосовані, при проведенні аналізу 

резльтатів діяльності установ державного сектору: 

- горизонтальний (часовий) аналіз; 

- вертикальний (структурний) аналіз; 

- трендовий аналіз; 

- порівняльний аналіз; 

- факторний аналіз; 

- маржинальний аналіз; 

- аналіз відносних показників (коефіцієнтний). 

Потрібно зазначити, що в економічній теорії та і практиці існує різна 

класифікація методів як економічного аналізу в цілому, так і фінансового 

аналізу зокрема.  

На першому рівні класифікації виділяють формалізовані та 

неформалізовані методи аналізу.  

Формалізовані методи фінансового аналізу це ті, основою яких є жорстко 

формалізовані аналітичні залежності. До таких методів відносять:  

- метод ланцюгових підстановок;  

- метод арифметичних різниць;  

- балансовий метод;  

- метод виокремлення ізольованого впливу факторів;  

- метод відсоткових чисел;  

- диференційний метод;  

- логарифмічний метод;  

- інтегральний метод;  

- метод простих і складних відсотків; 

- метод дисконтування.  
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До неформалізованих методів фінансового аналізу відносяться ті, які 

базуються на описі аналітичних процедур саме на рівні логіки, а не на жорстких 

аналітичних взаємозв'язках та залежностях. Серед таких методів можна 

виділити:  

- метод експертних оцінок і сценаріїв; 

- психологічні методи;  

- морфологічні методи;  

- порівняльні методи;  

- методи побудови системи показників;  

- методи побудови системи аналітичних таблиць.  

Такі методи характеризуються певним суб'єктивізмом, оскільки в них 

велике значення мають інтуїція, досвід та знання аналітика.  

Здійснення фінансового аналізу установ державного сектору проводиться з 

допомогою різних моделей, які дають можливість структурувати та 

ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Виділяють три 

основних типи моделей, що використовуються при проведенні фінансового 

аналізу установ, а саме: нормативні моделі, дескриптивні, а також моделі 

предикативні. Основними в проведенні оцінки фінансового стану установ є 

дескриптивні моделі, або моделі описового характеру, до яких відносяться:  

- побудова системи звітних балансів;  

- подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах;  

- вертикальний та горизонтальний аналіз звітності;  

- система аналітичних коефіцієнтів; - аналітичні записки до звітності.  

Усі ці моделі базуються на даних бухгалтерської звітності.  

Предикативні моделі – це моделі передбачувального, прогностичного 

характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів установ, її 

майбутнього фінансового стану. Найпоширенішими з них є побудова 

прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу, моделі 

ситуативного аналізу.  

 



139 

Нормативні моделі – це моделі, які уможливлюють порівняння фактичних 

результатів діяльності установ з очікуваними, розрахованими на підставі 

нормативу. Дані моделі використовуються, як правило, в рамках внутрішнього 

фінансового аналізу. Їх суть полягає у встановленні нормативів на кожну 

статтю витрат стосовно технологічних процесів, а також в аналізі відхилень 

фактичних даних від нормативів. Аналіз значною мірою базується на 

застосуванні жорстко детермінованих факторних моделей.  

До задач, що стоять перед аналізом результатів діяльності установ 

державного сектору можна віднести:  

- оцінка виконання кошторисних призначень;  

- оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду 

надходжень за спеціальним і загальним фондами;  

- розрахунок впливу факторів на відхилення по основних результативних 

показниках; 

- розробка заходів щодо усунення виявлених у результаті аналізу недоліків 

і заходів щодо вишукування джерел утворення й ефективного використання 

коштів за спеціальним і загальним фондами;  

- контроль правильності формування доходної і видаткової частини 

кошторису.  

Отже, для проведення аналізу результатів діяльності установ, що 

фінансуються з державного бюджету потрібно застосувати послідовний процес 

в декілька етапів, а саме:  

1. вибір об‘єкта, мети дослідження, постановка завдання і вибір методів 

проведення аналізу (об‘єкт – установа державного сектору, ціль – аналіз 

фінансового стану установи державного сектору, постановка завдання – 

підвищення ефективності діяльності установи державного сектору);  

2. вибір переліку основних показників аналізу резльтатів діяльності 

установи державного сектору;  

3. збір інформації й оцінка її вірогідності, відбір даних (інформаційним 

забезпеченням аналізу є дані фінансової та бюджетної звітності, планова 

інформація, дані статистичної звітності та нормативна інформація);  
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4. безпосередній аналіз фінансово-господарської діяльності;  

5. пошук резервів щодо підвищення ефективності результатів діяльності 

установи державного сектору;  

6. визначення найбільш перспективних видів діяльності установи 

державного сектору на основі отриманих результатів;  

7. розробка заходів, що сприяють підвищенню ефективності роботи 

установи державного сектору і подальшого контролю за їх виконанням.  

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що завдяки аналізу 

здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і відхилень від 

планових показників, які відбуваються в установах державного сектору, 

з'ясовуються їх причини, виявляються резерви та розробляються превентивні 

заходи з метою усунення виявлених негативних тенденцій на майбутнє. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

Ринкове середовище вимагає від суб’єктів господарювання наявності 

конкурентних переваг, основою формування яких є ефективне використання 

необоротних активів. За цих умов зростає необхідність визнання економічної 

сутності необоротних активів підприємства, які забезпечують його 

конкурентоспроможність, фінансову стійкість та інвестиційну 

привабливість. 

Ключові слова: необоротні активи, бухгалтерський облік, організація, 

методика, оцінка, господарювання. 

Сучасний етап розвитку економіки України вимагає від суб‘єктів 

господарювання підвищення ефективності використання кожної одиниці 

необоротних активів, що перебувають у їх власності. Виникає необхідність 

розробки та впровадження таких підходів до управління необоротними 

активами, які б забезпечували конкурентоспроможність, фінансову стійкість та 

інвестиційну привабливість підприємства. 

Проблеми обліку необоротних активів в сучасних умовах господарювання 

набувають особливої актуальності в зв‘язку з потребою отримання інвесторами 

та іншими зацікавленими користувачами точної і достовірної інформації про 

стан і ефективність використання основних засобів, нематеріальних активів та 

інших видів необоротних активів. 

Основною проблемою, що виникає на шляху до вирішення цього питання, 

є недостатня теоретико-методологічна база, що характеризується 

одноманітністю підходів науковців та акцентуванням уваги лише на окремих 

аспектах проблеми. Відсутність розвитку наукових підходів значно гальмує 

процес формування ефективного комплексного підходу до управління 
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необоротними активами, що матиме застосування на практиці в умовах 

мінливого середовища ринкової економіки. 

Роль необоротних активів у забезпеченні ефективного функціонування 

суб‘єкта господарювання загалом визначається важливістю і складністю 

завдань, пов‘язаних із їх використанням. Тому здійснення контрольної функції 

обліку необоротних активів та їх ефективного використання – важлива частина 

облікового процесу. 

Система «необоротні активи» є достатньо складною. Оскільки необоротні 

активи багато разів беруть участь в господарському процесі і переносять свою 

вартість на продукцію (роботи, послуги) по частинах, їх нерідко називають 

також довгостроковими активами або постійними активами. На практиці до 

необоротних активів відносять майнові цінності з терміном використання 

більше одного року. Слід також зазначити, що необоротні активи відносяться 

до неліквідних активів. Це означає, що вони можуть бути без значних втрат 

конвертовані в грошову форму тільки після закінчення значних проміжків часу 

(від півроку і вище). Зрозуміло, що фундаментальні майнові цінності, 

пристосовані до певного виду бізнесу, значно складніше продати на ринку, ніж, 

скажімо, товари широкого споживання або оборотні активи (ліквідну 

продукцію, запаси). 

До особливостей необоротних активів відноситься і те, що вони погано 

піддаються оперативному управлінню, оскільки слабо мінливі по структурі за 

короткі періоди часу. 

Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів 

до даних проблем внесли провідні вчені - економісти: М.Т. Білуха,  

В.Г. Гетьман, М.Я. Дем‘яненко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев,  

А.М. Кузьмінський, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, В.Б. Моссаковський,  

М.Ф. Огійчук, В.Ф. Палій, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук, В.В. Сопко,  

Л.К. Сук та інші вчені. Проте дане питання є недостатньо розроблене і 

висвітлене в колі науковців і практиків України і залишається актуальним та 

потребує нагального вирішення. Крім того, за характером обслуговування 
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окремих видів діяльності підприємства виділяють необоротні активи, 

обслуговуючі операційну (поточну) діяльність (операційні або виробничі 

необоротні активи), необоротні активи, обслуговуючі інвестиційну 

(довгострокову) діяльність реального сектора (інвестиційні необоротні активи). 

Тому питання ефективності використання необоротних активів в діяльності 

підприємства та їх обліку, аналізу та контролю є актуальним і завжди 

привертало до себе увагу багатьох науковців. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що 

розкриття питання обліку необоротних активів потребує подальшого наукового 

дослідження.  

Метою дослідження обраної теми є вивчення шляхів підвищення 

ефективності використання необоротних активів, а також удосконалення їх 

облікового відображення. 

Матеріальною основою будь-якого виробничого процесу виступають 

насамперед засоби праці, які характеризують технічний і економічний рівень 

розвитку суспільства. На підприємствах сукупність засобів праці, що 

застосовуються, складає поняття  необоротних активів. Необоротні активи - це 

найважливіша частина національного багатства, як кожного підприємства в 

цілому, так і всієї країни. 

Необоротні активи створюють необхідні умови для науково-технічного 

прогресу, як фактора розвитку національної економіки і соціального розвитку 

суспільства. Збільшення обсягу необоротних активів, удосконалення їх якісного 

складу виступають передумовою поліпшення умов праці, підвищення її 

продуктивності.  

Зростання ефективності необоротних активів, їх удосконалення є головною 

метою розвитку кожного господарюючого суб‘єкта. Зміни в інвестиційній 

політиці значною мірою сприяють зростанню виробничого апарату, а отже і 

активної частини засобів праці, приводять до зміни галузевої структури 

необоротних активів у бік підвищення частини тих галузей, що сприяють 

розвитку науково-технічного прогресу, підвищенню добробуту населення.  
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Підвищення активної частини необоротних активів свідчить про зростання 

технічного озброєння праці і сприяє поліпшенню використанню засобів праці і 

підвищенню її продуктивності. 

Необоротні активи є найменш мобільною частиною майна підприємства, 

основна відмінність якої полягає в багаторазовому використанні в процесі 

господарської діяльності і частковій амортизації на протязі кожного 

операційного циклу [2]. Основні переваги та недоліки необоротних активів 

наведено на рисунку 1. 

Основне завдання в управлінні необоротними активами полягає у 

забезпеченні своєчасного оновлення основних (виробничих) засобів праці та 

високої ефективності їх використання. Процес управління необоротними 

активами потребує вирішення наступних завдань: 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Рисунок 1 – Переваги та недоліки необоротних активів 

- визначення можливих форм оновлення основних виробничих засобів 

на простій і розширеній основі; 

- забезпечення ефективного використання раніше сформованих та 

нововведених основних засобів та нематеріальних активів; 

- формування необхідних фінансових ресурсів для відтворення 

необоротних активів та оптимізація їх структури [1]. 

 

Необоротні активи 

Переваги Недоліки 

- менший ризик інфляційного зменшення та 

можливе збільшення ринкових цін на 

нерухомість швидшими темпами, ніж темпи 

інфляції; 
- здатність приносити стабільний прибуток в 

разі несприятливої господарської діяльності 

щодо орендних та лізингових платежів; 
- можливість інтенсивного використання в 

періоди підйому ринкової інфраструктури 

- можливість реального зносу при швидкій 

зміні техніки і технологічних процесів; 
- низький рівень маневреності, неможливість 

швидко змінити структуру вкладених коштів; 
- низький рівень ліквідності і неспроможності 

забезпечити потік платежів при погіршенні 

платоспроможності підприємства 
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Не менш важливою частиною процесу управління необоротними активами 

є управління їх використанням. Пріоритетна роль необоротних активів у 

забезпеченні ефективного функціонування суб‘єкта господарювання загалом 

визначається важливістю і складністю завдань, пов‘язаних із їх використанням. 

Принципи організації системи використання необоротних активів наведена 

на рисунку 2. 

Врахування цих принципів дасть змогу формувати і підтримувати 

необхідну платоспроможність та забезпечувати плановану ліквідність 

підприємства. 

Необоротні активи – необхідна складова майна підприємства. Питання 

обліку необоротних активів за умов реформування економіки України 

набувають особливої актуальності у зв‘язку з потребою отримати інвесторами 

та користувачами достовірної інформації про їх стан, ефективність формування 

та використання. Крім того, питання їх обліку особливо важливі у зв‘язку з 

активізацією в Україні процесу приватизації, науково-технічним прогресом, 

необхідністю заміни морально і фізично застарілого обладнання для 

забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципи організації системи використання 

необоротних активів 

Загальноприйнятої системи організації бухгалтерського обліку не існує. Це 

творчість кожного спеціаліста, який, виконуючи вимоги офіційних документів, 

здійснює облік та контроль на підприємстві. 

Встановлення чітких показників 

ефективності використання  

активів, а саме: цільової величини 

прибутку 

Забезпечення максимального використання 

всіх наявних активів у господарській  

діяльності 

Забезпечення умов прискорення 

оборотності активів, задіяних у 

виробничому процесі 

Забезпечення мінімізації втрат вартості 

активів в процесі їх використання 

Здійснення контролю за використанням активів на 

кожному запланованому етапі управління 



146 

Одним із найскладніших питань формування бухгалтерського є методика 

обліку необоротних активів. Від того, яким чином і на яких умовах визнаються 

активами об‘єкти необоротних активів, залежить порядок відображення 

формування первісної вартості, що є основою їх балансової вартості. Крім того, 

останніми роками у вітчизняному обліку значно розширено класифікацію 

необоротних активів і понятійний апарат. Однак, необхідна ув‘язка деяких 

нормативних актів з обліку необоротних активів з метою однозначного їх 

тлумачення. 

Згідно з національними стандартами під «необоротними активами слід 

розуміти  активи, які підприємство використовує у своїй діяльності протягом 

тривалого періоду (понад один рік або впродовж нормального операційного 

циклу, якщо він більше одного року) та очікує отримати в майбутньому 

економічні вигоди  за умови, що їх вартість може бути достовірно визначена». 

В економічній теорії замість терміна «необоротні активи» 

використовується категорія «основний капітал», оскільки поняття активу тут 

взагалі не використовується. Під основним капіталом розуміється частина 

продуктивного капіталу у формі засобів праці, що функціонує у виробничому 

процесі протягом багатьох кругооборотів, яка частково, в міру зношування, 

переносять свою вартість на новостворений продукт, відтворюючись через 

кілька виробничих циклів [3]. 

Це визначення не є коректним, оскільки не відповідає сучасним 

економічним реаліям через те, що тут враховані тільки матеріальні економічні 

ресурси у формі основних засобів. Натомість у цю категорію треба також 

враховувати і нематеріальні ресурси, а також й довгострокові фінансові 

інвестиції. 

Однак варто наголосити на тому, що в економіці та юриспруденції те, що 

визначається капіталом, у бухгалтерському обліку називається активами. Згідно 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» під активами 

розуміються ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих 
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подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних 

вигод у майбутньому [5]. Тобто, будь-який необоротний актив, який не 

приносить вигод, не можна вважати активом. Такого уточнення немає у 

визначенні основного капіталу. Також варто зазначити, що окремі науковці 

доводять, що поділ активів на оборотні та необоротні у бухгалтерському обліку 

був запозичений у судовій сфері ще у кінці XІX століття [2]. 

Методологія обліку необоротних активів вимагає їх правильної оцінки. 

Оцінка як економічна категорія завжди була складним та багатогранним 

поняттям та об‘єктом досліджень вчених на протязі століть. 

У сучасному бухгалтерському обліку оцінка, за словами Л. Г. Ловінської, 

це «складова методу бухгалтерського обліку, яка забезпечує вимірювання 

вартості об‘єктів бухгалтерського обліку, визначення критеріїв визнання 

активів, капіталу, зобов'язань, доходів та витрат, створення якісних 

характеристик облікової інформації, інформаційне обґрунтування оцінки 

ефективності менеджменту, фінансового стану та фінансового результату 

діяльності суб‘єктів господарювання» [4]. 

Правильність оцінки необоротних активів відіграє важливу роль, оскільки 

таку інформацію розкривають у фінансовій звітності (балансі) та 

використовують у процесі прийняття управлінських рішень. Крім того, вона 

впливає на величину капіталу, яку має підприємство та є визначальним 

чинником під час розрахунку коефіцієнтів, що характеризують його фінансовий 

стан. 

Отже, оцінка – процес грошового вимірювання об‘єктів обліку, у тому 

числі необоротних. На кожному етапі згідно з метою застосовують певні види 

та методи оцінки, що формує вартісні показники оцінки статей необоротних 

активів у балансі підприємства. 

Таким чином, організація обліку наявності, руху та використання 

необоротних активів підприємства має першочергове значення для 

забезпечення оперативною інформацією всіх суб‘єктів управління. У зв‘язку з 
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цим, потребує подальшого удосконалення організація системи обліку та 

контролю використання необоротних активів, яка повинна базуватись на таких 

принципах: 

- встановлення чітких показників ефективності використання активів, а 

саме: цільової величини прибутку; 

- забезпечення максимального використання всіх наявних необоротних 

активів у господарській діяльності; 

- забезпечення мінімізації втрат вартості необоротних активів в процесі їх 

використання; 

- здійснення контролю за використанням необоротних активів на 

кожному запланованому етапі управління. 

Врахування цих принципів дасть змогу формувати і підтримувати 

необхідну платоспроможність та забезпечувати плановану ліквідність будь-

якого підприємства.  

Отже, ринкове середовище вимагає від суб‘єктів господарювання 

наявності конкурентних переваг, основою формування яких є ефективне 

використання необоротних активів. За цих умов зростає необхідність 

удосконалення бухгалтерського обліку необоротних активів в системі 

управління підприємства. 
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стадії та етапи аудиту виробничих витрат промислового підприємства. 

Сформульовані підходи до організації та проведення аудиту виробничих 

витрат. Визначені основні складові аудиторської перевірки витрат 

промислового підприємства. Показані особливості проведення аудиту 

виробничих витрат промислового підприємства.  

Ключові слова: особливості аудиту на виробничому підприємстві, методологія 

аудиту виробничих витрат, складові аудиту виробничих витрат. 

Зміни в системі економіки, вплив економічної кризи на виробничі 

підприємства висувають на передній план необхідність своєчасного отримання 

достовірної інформації про фінансовий стан підприємств з метою прийняття 

обґрунтованих та стратегічно вірних управлінських рішень. На сьогоднішній 

день не розроблені чіткі загальноприйнятої методики проведення аудиту 

виробничих витрат промислового підприємства, незважаючи на те, що існує 

попит на дану послугу з боку організацій, особливо великих. Використання при 

аудиті виробничих витрат міжнародного досвіду не завжди можливо, так як 

українські виробничі підприємства мають свої особливості. 



150 

Теоретичною і методологічною основою дослідження є роботи вчених і 

фахівців в області аудиту та обліку виробничих витрат: Аксененко А.Ф., 

Баришнікова Н.П., Бондар В.П., Вахрушина М.А., Мельник М.В., Петрик О.А., 

Соколова Я.В., Шеремета А.Д. та інші. Незважаючи на велику кількість 

досліджень з аудиту виробничих витрат, спеціалісти в даній галузі відчувають 

брак інформації, щодо методики проведення аудиту виробничих витрат 

промислового підприємства. 

Головною метою наукової статті є теоретичне обґрунтування 

методологічних аспектів і розробка методичних рекомендацій щодо 

вдосконалення аудиту виробничих витрат промислового підприємства.  

У конкурентному середовищі ринкових відносин аудит виробничих витрат 

дозволяє сформувати всю необхідну інформацію про стан виробництва і майна. 

Аудит виробничих витрат забезпечує інформаційну прозорість різних 

напрямків господарської діяльності та процедур управління на всіх його рівнях. 

Знання методології аудиту виробничих витрат та вміння застосовувати його 

методику при дослідженні різних сторін господарської діяльності виробничого 

підприємства є одним з найважливіших елементів професіоналізму аудиторів. 

Аудит виробничих витрат промислового підприємства необхідно 

розглядати в двох основних аспектах: 

1. як частина загального аудиту, який регламентується Законом України, 

нормативними документами та положеннями. 

2. як спеціальний вид аудиту, виходячи з потреб виробничого 

підприємства. 

Розподіл аудиту виробничих витрат як частини загального аудиту включає 

аудиторську перевірку виробничого циклу, тобто перевірку організації обліку, 

системи внутрішнього контролю, оформлення первинних документів і 

облікових регістрів, відображення у звітних операціях, пов'язаних з 

формуванням всіх видів витрат і визначення собівартості продукції, робіт, 

послуг. 
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Рисунок 1 – Зміст циклу аудиту виробничих витрат промислового 

підприємства 

 

Оцінка достовірності відображення даних в облікових регістрах та 

звітності, а також оцінка дотримання законодавчих і нормативних актів в 

процесі виробничої діяльності є також завданнями зовнішнього аудиту, які 

розв'язуються при проведенні класичного аудиту фінансової звітності. В рамках 

аудиту виробничих витрат промислового піжприємства йдеться тільки про 

підготовку таких оцінок в межах циклу виробництва, формування витрат і 

обчислення собівартості продукції. 

Крім того, до числа цілей і завдань аудиту виробничих витрат відносяться 

формування оцінок по ряду позицій, пов'язаних з управлінням у виробничих 

підприємствах, управлінням власністю, купівлею-продажем активів, які можуть 

вирішуватися як внутрішніми, так і зовнішніми аудиторами. 

  

Аудит виробничих витрат 
промислового підприємства 

Загальний аудит Спеціальний аудит 

Супутні 

аудиторські 

послуги 

Аудит виробничого 

циклу 
Потреби внутрішнього управління 

Стан майна виробничого підприємства  

Економічність використовуваних 

ресурсів 

Управління витратами 

Консалтинг Загальні перевірки 



152 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цілі та завдання аудиту виробничих витрат 

 
Аудит виробничих витрат - це перевірка якісних сторін виробничою 

діяльності, оцінка ефективності виробництва і фінансових вкладень, 

раціональності використання коштів, їх економії. Також виробничий аудит - це 

вид консультаційних послуг, спрямованих на надання допомоги клієнту в 

підвищенні використання його потужностей і ресурсів для досягнення 

намічених цілей. 

В ході аудиту виробничих витрат здійснюється збір інформації для 

прийняття замовником обґрунтованого рішення про необхідність будь-яких 

організаційних змін і, якщо такі зміни є необхідними, їх першочергове 

виконання є обов‘язкові. Метою виробничого аудиту є: 

- виявлення ефективної організації обліку виробничих операцій з ціллю 

досягнення максимальної рентабельності і виявлення існуючих проблемних зон 

і ризиків, оцінки можливих шляхів розвитку і наявних в компанії ресурсів; 
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- відповідності застосовуваного порядку обліку та оподаткування операцій 

з обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) нормативним 

документам. 
Перевірка правильності відношення витрат підприємства до витрат з 

виробництва продукції або на собівартість робіт (послуг) є складовою 

частиною перевірки правильності отримання доходів і формування прибутку. 

Тому аудит циклу витрат можна вважати частиною аудиту циклу доходів. 
Крім того, в роботі розглядається аудит витрат на виробництво, включають 

такі важливі розділи як: 
- аудит правильності оформлення первинних документів при виробничому 

аудиті; 
- перевірка своєчасності включення витрат на виробництво в собівартість 

продукції (робіт, послуг); 
- перевірка аналітичного обліку витрат на виробництво; 
- норми і нормативи витрат, що включаються в собівартість продукції; 
- аудит калькулювання собівартості продукції; 
- перевірка своєчасності включення витрат на виробництво в собівартість 

продукції; 
- аудит організації первинного обліку на ділянці списання сировини, 

матеріалів і напівфабрикатів у виробництво; 
- перевірка правильності обліку витрат допоміжних виробництв; 
- вивчення правильності обліку коригувань виробничих витрат для цілей 

оподаткування прибутку. 
Після перевірки аудитор повинен повідомляти керівництву і 

представникам виробничого підприємства інформацію, що представляє собою 

відомості, що стали визначеними аудитору в ході аудиту. Аудитор повинен 

повідомляти ту інформацію, яка, на його думку, є важливою як для 

керівництва. Інформація включає тільки ті питання, які привернули увагу 

аудитора в процесі здійснення аудиту виробничих витрат. Після проведення 

аудиту виробничих витрат складається звіт. Звіт аудитора про проведення 

виробничого аудиту готується в довільній формі і включає перелік виконаних 

аудитором процедур перевірки і оцінку їх результатів. За результатами 
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проведення аудиту виробничих витрат можливі кілька варіантів представлення 

інформації: 
1. Виробничий аудит є частиною загального аудиту, метою якого є 

висловлення думки аудитора про достовірність звітності і дотримання 

аудиторською особою чинного законодавства. 
2. Виробничий аудит є самостійною послугою, за результатами виконання 

якої повинна бути підготовлена інформація керівництву. 
3. Спеціальний виробничий аудит, проведений за спеціальним завданням. 
У звіт включається інформація про обсяг і характер робіт, виконаних в ході 

аудиту, а також перелік виявлених виправлень і помилок у веденні обліку 

витрат і калькулюванні собівартості продукції. 
Аудит виробничих витрат є одним з досить трудомістких процесів в 

аудиторській діяльності, вимагає великої зосередженості, знань нормативних та 

інструктивних матеріалів з наступними змінами, а також особливостей 

правильного обчислення виробничих витрат в окремих видах діяльності 

організації. Правильність віднесення витрат на виробництво і реалізацію 

продукції дуже важлива тому, що від цього залежить величина собівартості 

продукції, а отже, прибутку і рентабельності, розміри податків на прибуток та 

інші показники. Таким чином, актуальність даної полягає в необхідності  

розробки теоретичних основ і методичних аспектів проведення виробничого 

аудиту, які можуть бути застосовані на виробничих підприємствах в процесі їх 

виробничої діяльності. 
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Аспірант кафедри обліку та оподаткування  

Київський національний торговельно-економічний університет 

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ 

У статті досліджено комплекс питань, пов’язаних із визначенням економічної 

сутності та класифікації фінансових інструментів кредитування. Автором 

проаналізовано підходи до тлумачення сутності понять «фінансовий 

інструмент», «кредитний інструмент». Вивчено якісні характеристики, 

ознаки та класифікацію фінансових інструментів кредитування. На основі 

проведеного аналізу уточнено сутність поняття «фінансовий інструмент 

кредитування» та запропоновано класифікацію, що повною мірою буде 

відображати форми руху позичкового капіталу між суб’єктами 

господарювання. 

Ключові слова: фінансовий інструмент, кредитний інструмент, класифікація 

фінансових інструментів. 

Постановка проблеми. Перехід української економіки на ринкові засади 

призвів до виникнення цілої низки надзвичайно гострих проблем діяльності 

вітчизняних суб‘єктів господарювання. Серед проблем слід відмітити 

найважливіші – це правильне і своєчасне залучення кредитних коштів та 

ефективне їх використання через відповідні фінансові інструменти 

кредитування. На нашу думку, це пов‘язано з тим, що вказані питання 

виступають одним з основних завдань фінансового менеджменту підприємств. 

Так, фінансові інструменти кредитування відіграють ключову роль у 

забезпечені безперебійного та розширеного процесу виробництва та реалізації 

продукції. Розвиток підприємництва не можливий без кредитних відносин, які 

реалізуються через фінансові інструменти кредитування.  
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Усе вищезазначене вимагає комплексного дослідження теоретичних засад 

економічної сутності фінансових інструментів кредитування, а також розгляду 

наукових підходів щодо їх класифікації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти сутності 

фінансових інструментів кредитування досліджувалися у працях багатьох 

вітчизняних науковців, зокрема Л. Барбакової, М. Бурмаки, О. Барановського, 

М. Власенко, Л. Гайдук, С. Глущенко, М. Гольцберга, А. Данькевич,  

О. Данілова, В. Євтешевського, Г. Карпенко, В. Корнєєва, В. Кузьмінського,  

В. Лук’янова, В. Ліннкова, Д. Леонова, А. Мертенса, Г. Миськів, О. Маслова,  

О. Мендрула, О. Мозкового, О. Опалова, О. Оскольського, О. Рикової,  

Р. Слав’юка, Г. Терещенко, В. Ходаківської, В. Шелудько та багато ін.  

Утім залишається дискусійним питання тлумачення економічної сутності 

фінансових інструментів кредитування. Автори дослідження фінансових 

інструментів кредитування зазвичай розпочинали з їх класифікації та 

ґрунтовної характеристики, уникаючи визначення самого поняття «фінансовий 

інструмент кредитування». При цьому сутність фінансових інструментів 

кредитування як однієї із складових кредитування часто розглядають в 

контексті з інструментами інших ринків. Жодних пояснень, тлумачень чи 

заглиблення в проблематику сутності інструментів кредитного ринку у 

вітчизняній літературі немає. 

Формування цілей статті. Метою статті  є спроба надати таке визначення 

фінансових інструментів кредитування, яке б найбільше відповідало їхній 

економічній природі, а також проаналізувавши наукове вивчення класифікації 

та узагальнивши теоретичні засади основних та нових фінансових інструментів 

кредитування запропонувати таку їх класифікацію, яка б чітко відповідала 

вимогам бухгалтерського обліку. 

 Виклад основного матеріалу. У процесі господарювання фінансові 

інструменти кредитування формують особливу групу, вони опосередковують 

рух фінансових коштів (ресурсів) між суб’єктами господарювання. 

Згідно з тлумаченням, що дають економічні енциклопедії: фінансовий 

інструмент – це будь-який контракт, результатом якого стає поява певної статті 
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в активах однієї сторони контракту та статті в пасивах іншої сторони 

контракту. Розрізняють інструменти грошового ринку і інструменти ринку 

капіталів [1].  

Серед законодавчих актів та нормативних документів сутність дефініції 

―фінансові інструменти‖ роз‘яснено у Положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку (П(С)БО 13) «Фінансові інструменти» - «це контракт, який одночасно 

зумовлює виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і 

фінансового зобов‘язання або інструменту власного капіталу в іншого» [2]. 

Такий підхід є корисним саме з позиції формування методології застосування в 

бухгалтерському обліку.  

МСБО 32 визначає поняття «фінансовий інструмент» як будь-який 

контракт, який приводить до виникнення фінансового активу в одного суб‘єкта 

господарювання та фінансового зобов‘язання або інструмента капіталу в 

іншого суб‘єкта господарювання [3]. 

У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» до фінансових 

інструментів відносять: цінні папери, строкові контракти (ф‘ючерси), 

інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), 

строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому), опціони, що дають 

право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів 

[4]. Фактично законодавство ототожнило поняття «цінний папір» та 

«фінансовий інструмент», але при цьому не розкрито їхнього сутнісного змісту.  

За результатами проведеного наукового дослідження підтверджено, що  у 

науковій літературі відсутній єдиний підхід до визначення понять «кредитні 

інструменти», «фінансові інструменти».  

В межах наукових пошуків кожного науковця знаходимо різні 

методологічні засади, протилежні трактування, водночас усі вони так чи інакше 

звертають увагу на те, який вплив мають фінансові інструменти кредитування 

на розвиток господарюючих суб‘єктів. Тому розглянемо детальніше наукові 

підходи вітчизняних учених до визначення їх сутності. 

У навчальній літературі фінансові інструменти кредитування трактуються 

як специфічні активи, що являють собою законні вимоги їхніх власників на 
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отримання певного грошового доходу в майбутньому, обертаються на 

фінансовому ринку і мають грошову вартість [5]. Сукупність фінансових 

інструментів кредитування, якими володіє суб‘єкт господарювання, формують 

його фінансові активи. Тому часто в наукових та нормативних джерелах 

категорії «фінансові інструменти» і «фінансові активи» ототожнюють. Тому 

необхідно відмітити, що поняття «фінансові інструменти кредитування» є 

ширшим за своїм економічним змістом, оскільки до активів відносять лише ті 

засоби, які здатні приносити дохід їхнім власникам [6, с. 11]. 

Ф. Мишкін ототожнює фінансові інструменти кредитування з цінними 

паперами, стверджуючи, що на фінансовому ринку продають цінні папери, «які 

також називаються фінансовими інструментами кредитування» [7]. 
В. А. Галанов відносить до фінансових інструментів кредитування 

юридичні договори, в яких відображаються боргові відносини [8, с. 35]. Таке 

визначення є досить обмеженим та суттєво звужує коло фінансових 

інструментів кредитування.  
Т. Савченко характеризує інструменти кредитування як різновид 

фінансових інструментів кредитування, які обертаються на грошово-
кредитному ринку та застосовується для здійснення операцій банків з 

клієнтами [9]. 
С. Глущенко вважає, що кредитні інструменти – це різні форми руху 

позикового капіталу між суб‘єктами кредитних відносин [10, с. 76], тобто 

порівнює їх з видами чи формами кредиту. А. Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук 

визначають кредитні інструменти як фінансові інструменти кредитування, які 

рухаються на кредитно-грошовому ринку [11]. Таке визначення, на наш погляд, 

є наближеним до міжнародного підходу.  
Отож, розглянуті підходи до визначення категорій фінансових 

інструментів та кредитних інструментів здебільшого однаково трактують їх 

сутність і зводяться до того, що фінансові інструменти кредитування – це 

фінансові зобов‘язання, інструменти капіталу або будь-які документи в 

письмовій формі, що мають грошову вартість або засвідчують грошові операції 

і передбачають одержання доходу після їх продажу чи передання. Деякі автори 
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досліджують види фінансових інструментів кредитування, не розкриваючи їх 

сутнісних ознак, призначення, що може негативно впливати на використання 

тих чи інших інструментів для фінансування розвитку господарюючих 

суб‘єктів.  
Для усунення таких протиріч потрібно насамперед виробити єдиний 

концептуальний підхід до їх змісту та видів. На наш погляд, такий підхід 

повинен враховувати:  особливість самого поняття «фінансові інструменти 

кредитування» з точки зору їх як фінансово-кредитних документів; відмінності 

фінансових інструментів кредитування; практичну доцільність та зручність у 

користуванні. 
Тому, на нашу думку, для вітчизняної практики доцільніше застосовувати 

узагальнений термін «фінансовий інструмент кредитування» як складовий 

елемент фінансового та кредитного інструменту, оскільки саме він повною 

мірою буде відображати форми руху позикового капіталу між суб‘єктами 

господарювання на кредитному ринку. 
Отже, «фінансовий інструмент кредитування» - це форми забезпечення 

суб‘єктів господарювання кредитними ресурсами для фінансування своєї 

діяльності, які реалізуються через інструменти кредитного ринку у вигляді 

фінансових документів (специфічних активів). Таке визначення враховує їх 

економічну природу, призначення та кінцеві результати від їх використання для 

всіх учасників кредитного ринку. 
Наступним етапом нашого дослідження, який більш точно розкриє сутнісні 

ознаки фінансових інструментів кредитування є огляд наукових підходів до їх 

класифікації, які зустрічаються в економічній літературі та використовуються 

на сучасному етапі економічного розвитку. В науково-економічній літературі 

існують різні точки зору на класифікацію фінансових інструментів 

кредитування. 
Б. Колтинюк [14] виділив: інструменти позики (облігації), державних 

казначейських зобов‘язань, векселів; інструменти нерухомості (акції ПАТ, 

створених у процесі приватизації); інструменти інвестиції (акції, інвестиційні, 

ощадні, депозитні сертифікати); похідні фінансові інструменти (ф‘ючерси, 

опціони, варанти, деривати). 
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Федосов В. М. виокремлює інструменти ринку фінансових послуг, під 

якими розуміють фінансові послуги, які надаються фінансовими інституціями 

(банками і небанківськими кредитними установами, факторинговими і 

лізинговими компаніями, фондовими і валютними біржами, страховими 

компаніями тощо) суб‘єктам фінансових відносин, підприємницьким 

структурам та ін. [15]. 
С. В. Мочерний дав більш розширений перелік фінансових інструментів 

кредитування: векселі, цінні папери, депозитні сертифікати, банківські акцепти. 

Вчений зазначив роль інструментів на кредитному ринку як «перетворення на 

позичковий капітал централізованих банками тимчасово вільних грошових 

коштів фізичних і юридичних осіб» [16]. 
С. В. Глущенко запропонував власний перелік фінансових інструментів 

кредитування, до яких зарахував: кредити, боргові цінні папери та похідні 

кредитні інструменти [17].  
Миськів Г. В. запропонувала більш розширений перелік фінансових 

інструментів кредитування, до яких віднесла: кредитні угоди; боргові цінні 

папери (казначейські зобов‘язання, державні зовнішні та внутрішні облігації, 

корпоративні облігації); депозитні сертифікати; банківські акцепти; кредитні 

деривативи (кредитні форвардні угоди, кредитні свопи, кредитні опціони, 

індексні кредитні інструменти, кредитні ноти, сек‘ютеризовані активи) [18, с. 

86-87]. 
Вивчаючи напрацювання таких вчених як [6; 11; 12; 19] нами вияснено, що 

в основі класифікації фінансових інструментів кредитування лежить їх поділ 

залежно від виду ринків, від характеру спрямованості діяльності кредитних 

інститутів та форм забезпечення ними суб‘єктів господарювання запозиченими 

ресурсами (табл. 1). 
За термінами обігу виділяють короткострокові  та довгострокові фінансові 

інструменти кредитування. До цього виду фінансових інструментів 

кредитування належать і безстрокові фінансові інструменти, кінцевий строк 
погашення яких не встановлено (наприклад, акції). За гарантованістю рівня 

дохідності фінансові інструменти кредитування поділяються на такі: 
інструменти з фіксованим доходом,  інструменти з невизначеним доходом. 
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Таблиця 1 – Класифікація фінансових інструментів кредитування 
Класифікаційні ознаки Види фінансових інструментів кредитування 

1. За видами фінансових 

ринків 
 інструменти кредитного (або позичкового) ринку – гроші й 

розрахункові документи, які обертаються на грошовому ринку; 
 інструменти фондового ринку – це цінні папери, які 

обертаються на цьому ринку; 
 інструменти валютного ринку - іноземна валюта, розрахункові 

валютні документи, а також окремі види цінних паперів, які 

обслуговують цей ринок; 
 інструменти страхового ринку – страхові послуги, які 

пропонуються на продаж (страхові продукти), а також 

розрахункові документи та окремі види цінних паперів, які 

обслуговують цей ринок; 
 інструменти ринку золота (срібла, платини): названі види 

цінних металів, які використовуються з метою формування 

фінансових резервів і тезаврації, а також цінні папери, які 

обслуговують цей ринок; 
 інструменти ринку нерухомості: цінні папери та документи, що 

засвідчують право власності на той чи інший вид нерухомості 
2. За пріоритетністю  первинні фінансові інструменти кредитування 

 вторинні фінансові інструменти кредитування або деривативи 
3. За терміном обігу  короткострокові 

 довгострокові 
4. За рівнем дохідності  інструменти з фіксованим доходом 

 інструменти з невизначеним доходом. 
5. За характером 

фінансових зобов‘язань 
 інструменти, наступні фінансові зобов‘язання за якими не 

виникають 
 боргові фінансові інструменти 
 пайові фінансові інструменти 

6. За рівнем ризику  без ризикові фінансові інструменти 
 фінансові інструменти з низьким рівнем ризикованості 
 фінансові інструменти з помірним рівнем ризику 
 фінансові інструменти з високим рівнем ризику 

7. За призначенням та 

характером 

використання 

кредитних коштів 

 банківські кредити  
 іпотечний кредит та споживчий кредит 
 кредит під цінні папери; кредит, пов‘язаний з вексельним 

обігом 
 кредити небанківських фінансових установ і т.п. 

8. За характером 

забезпечення 
 забезпечені заставою 
 гарантовані 
 незабезпечені та з іншим забезпеченням 

9. За методом надання  в разовому порядку 
 гарантійні 
 відповідно до відкритої кредитної лінії 

10. За строком 

погашення 
 одночасно 
 в розстрочку 
 достроково 
 з регресією платежу 
 по закінченню обумовленого періоду 

Джерело: складено автором на основі [6; 11; 12; 18; 19; 20 ] 
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Залежно від пріоритетної значимості, розрізняють: 

- первинні фінансові інструменти кредитування – переважно цінні папери, 

які характеризуються тим, що їх випустили в обіг власне первинні емітенти. До 

них відносять: акції, облігації, чеки, векселі і т. п.; 

- вторинні фінансові інструменти кредитування або деривативи – цінні 

папери, що підтверджують право або зобов‘язання їх власника купити або 

продати первинні цінні папери, які обертаються, валюту, товари або 

нематеріальні активи на попередньо визначених умовах у майбутньому. 

Деривативи класифікуються залежно від складу первинних інструментів, 

наприклад: фондові, валютні, страхові, товарні і т. ін. До них входять опціони, 

свопи, ф‘ючерсні та форвардні контракти. 

За характером фінансових зобов‘язань інструменти кредитування 

класифікуються так: інструменти, наступні фінансові зобов‘язання за якими не 

виникають (валютні цінності, золото); боргові фінансові інструменти (облігації, 

векселі, чеки та ін.); пайові фінансові інструменти (акції, інвестиційні 

сертифікати тощо). 

За рівнем ризику виділяють: без ризикові фінансові інструменти 

кредитування; фінансові інструменти кредитування з низьким рівнем 

ризикованості; фінансові інструменти кредитування з помірним рівнем ризику; 

фінансові інструменти кредитування з високим рівнем ризику [6; 11; 12; 18].   

Розглянемо детальніше такий вид фінансового інструменту кредитування, 

що надаються небанківськими фінансовими установами господарюючим 

суб‘єктам. 

Лізинг – це кредит, який надається в товарній формі лізингодавцем 

лізенгоодержувачу. На перший погляд він схожий на банківський кредит на 

придбання основних фондів. Разом із тим, між банківським кредитом та 

лізингом існують певні відмінності [21]. 

Факторинг являє собою купівлю-продаж грошових вимог, належних 

первісному кредитору за поставлені товари чи надані послуги. Факторинг надає 

його користувачам вагомі переваги, пов‘язані із управлінням дебіторською 

заборгованістю та контролем грошових потоків [22].  
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Комерційне кредитування - вид кредиту, який відображає економічні 

відносини між юридичними особами під час реалізації продукції чи послуг з 

відстроченням платежу [17, с. 41; 24]. 

Ще одним досліджуваним фінансовим інструментом кредитування є 

боргові цінні папери. Вони засвідчують відносини позики і передбачають 

зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або 

надати послуги відповідно до зобов‘язання. Сюди відносять: облігації 

підприємств; державні облігації; облігації місцевих позик; казначейські 

зобов‘язання; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі; облігації міжнародних 

фінансових організацій [4]. 

Розглянемо ще один із наведеної нами класифікації вид інструментів 

кредитування – похідні кредитні інструменти – це позабіржові похідні 

інструменти, створені для передачі кредитного ризику від одного суб‗єкта до 

іншого.  

У міжнародній практиці найпоширенішими видами деривативів є 

форвардні та ф‘ючерсні контракти, опціони і своп-контракти, а 

найпопулярнішими видами базових кредитних інструментів – валюта, грошові 

кошти у формі кредитів і депозитів, цінні папери, фондові індекси. 

 У вітчизняній практиці більш широкого застосування здобули операції з 

традиційними фінансовими інструментами кредитування, з угодами, предметом 

яких є грошові кошти, такі як кредиторська та дебіторська заборгованість; 

векселі; акції; облігації; факторинг; гарантії кредитної лінії; страхові угоди 

фінансового характеру тощо. 

Отже, розвиток реального сектору економіки мають забезпечувати такі 

фінансові інструменти кредитування, які будуть відповідати таким вимогам: 

мати вільний обіг, доступність, регулювання та визнання державою, ліквідність 

та ризик та найголовніше, відповідати правилам методології бухгалтерського 

обліку. До них ми відносимо: банківські кредити; кредити небанківських 

фінансово-кредитних установ; комерційні кредити; боргові цінні папери; 

товарні деривативи. 
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Висновки. Фінансовий інструмент кредитування – це складне економічне 

поняття, що потребує всебічного дослідження на основі поєднання існуючих 

наукових підходів, класифікаційних критеріїв та різноманітних точок зору. 

Саме тому подальший розвиток економіки залежатиме від ефективності 

використання таких фінансових інструментів кредитування як банківські 

кредити, кредити небанківських фінансово-кредитних установ, комерційні 

кредити, боргові цінні папери та товарні деривативи. Дана класифікація 

допоможе вести багаторівневий бухгалтерський облік фінансових інструментів 

кредитування на підприємствах і дасть можливість приймати найбільш 

ефективні управлінські рішення.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті представлено аудит дебіторської заборгованості підприємства. 

Загальна характеристика та порядок етапів аудиту дебіторської 

заборгованості та  встановлено завдання дебіторської заборгованості. 

Ключові слова: аудит,  дебіторська заборгованість, підприємство, методика, 

аудиторська перевірка, аудитор, підприємства. 
На сьогоднішній день на підприємстві однією із найголовніших умов є 

проблеми суб‘єктів господарювання, тобто є виникнення дебіторської 

заборгованості, що полягає в суб‘єктивних  чинниках даного кредитора 

(побоювання втрати замовника), так  і об‘єктивних чинниках замовника 

(погіршення фінансового стану за тих чи інших обставин). 
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Серед вчених є багато вітчизняних та наукових науковців, що досліджують 

та вивчають аудит дебіторської заборгованості є: Бардаш С. В., Белова Н. Г., 

Бутинець Ф. Ф., Жила В. Г., Калюга Є. В., Малюга Н. М., Нападовська Л. В., 

Петренко Н. I., Понікарова В. Д., Усач Б. Ф., Шевчук В. О.,  

Шпига А. А.,   Герасимович А., Ковальов В., Костюченко В., Маслов С, 

Олійник С., Сопко В., Шаповалова А., Швайка М. та інші. 

Метою статті – з‘ясування особливостей  методики аудиту дебіторської 

заборгованості і визначення основних завдань аудиту дебіторської 

заборгованості та їх етапів. 

У сучасних умовах однією з ключових проблем суб‘єктів господарювання 

є зростання дебіторської заборгованості, обумовлене як об‘єктивними, так і 

суб‘єктивними факторами. 

Основним фундаментом обліку дебіторської заборгованості є П(С)БО 10. 

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на 

певну дату [1]. 

Метою проведення аудиту дебіторської заборгованості є висловлення 

аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо 

розрахункових операцій на підприємствах в усіх суттєвих аспектах 

нормативним документам, що регламентують порядок її підготовки і надання 

користувачам. 

Методика аудиту дебіторської заборгованості передбачає здійснення таких 

процедур: 

- звірка залишків заборгованості у Головній книзі з обліковими 

- регістрами. За результатами цього складається відомість; 

- визначення великих дебіторів і складання їх переліку.; 

- направлення запитів на підтвердження заборгованості; 

- перевірка наявності і правильності реєстрації договорів; 

- перевірка правильності оформлення документів на відвантаження 

продукції і своєчасне надання їх у бухгалтерію; 



168 

- перевірка розрахунків за товарообмінними операціями, наявність 

договору, акт взаємозаліку тощо; 

- збирання підтверджень того, що поточна дебіторська заборгованість 

визначається одночасно з визначенням доходу від реалізації: 

- перевірка обґрунтованості списання безнадійної дебіторської 

заборгованості на витрати; 

- оформлення окремим документом виявлених під час здійснення аудиту 

порушень [3]. 

При аудиті дебіторської заборгованості є такі типові порушення, а саме: 

- неправильна кореспонденція рахунків під час відображення в обліку 

операцій;  

- невідповідність даних аналітичного і синтетичного обліків; 

- заміна виписок банку іншими або виправлення сум, що свідчать про 

погашення дебіторської заборгованості;  

- неправомірне здійснення бартерних операцій для погашення 

заборгованості;  

- шахрайство із сумами дебіторської заборгованості підзвітних осіб 

(списання без підстав і документального підтвердження на 

загальногосподарські витрати);  

- зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення 

заборгованості невідповідних дебіторів; арифметичні неточності; 

- відображення дебіторської заборгованості на фіктивних рахунках 

неіснуючих клієнтів або за фіктивними нетоварними операціями;  

- неправильний розрахунок резерву сумнівних боргів, навмисне 

завищення суми резерву або сум прямого списання дебіторської заборгованості 

з метою завищення величини витрат звітного періоду і, як наслідок, зменшення 

суми оподатковуваного прибутку;  

- неправильне оформлення або відсутність договорів, що стали підставою 

для відвантаження продукції й виникнення дебіторської заборгованості; 

- списання нестач і крадіжок за рахунок збільшення дебіторської 

заборгованості. 
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До початку аудиторської перевірки або надання аудиторських послуг 

аудитор і замовник повинні погодити умови їх здійснення. Умови здійснення 

аудиторської перевірки мають бути зафіксовані в попередній документації. 

МСА 210 «Умови домовленості про аудиторську перевірку» рекомендує 

погоджені умови 58 задокументувати в листі-зобов‗язанні або в будь-якій іншій 

договірній формі, що є зручною. 

На підприємствах аудиторська перевірка дебіторської заборгованості 

складається з таких послідовних етапів:  

1) підготовчий;  

2) проміжний;  

3) етап фактичної перевірки; 

4) основний;  

5) заключний [4]. 

На підготовчому етапі  аудитор проводить знайомство з бізнесом клієнта, 

управлінським персоналом,  отримує загальну інформацію про організацію 

бухгалтерського обліку,  обсяги реалізації та суму дебіторської заборгованості, 

знайомиться з результатами попередніх перевірок, обліковою політикою 

суб‘єкта господарювання, оцінює систему внутрішнього контролю, визначає, 

які документи та інформація йому необхідні для якісного проведення аудиту 

(тобто аудиторові потрібно отримати всю необхідну інформацію щодо 

дебіторської заборгованості). Головна мета аудитора на підготовчому етапі це -

  визначення з  метою та завданнями аудиту дебіторської заборгованості, 

аудиторським ризиком, аудиторськими процедурами, необхідними 

аудиторськими доказами, методами аудиту та скласти якісну  програму 

аудиторської перевірки. 

На проміжному етапі аудиту дебіторської заборгованості аудитор аналізує 

правильність складання фінансової звітності і відображення в ній дебіторської 

заборгованості та при виявленні суттєвих помилок у письмову вигляді 

інформує керівництво підприємства з рекомендаціями по виправленню 

помилок. 
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Щодо етапу фактичної перевірки. Аудит дебіторської заборгованості 

розпочинають з її інвентаризації. Мета етапу фактичної перевірки – є 

впевненість в реальному існуванні залишків дебіторської заборгованості та 

з‘ясувати кому вони саме належіть на підставі документів (первинних та 

облікових). .  

На етапі аудиторської перевірки є   здійснення аудиторських процедур 

згідно програми аудиту, яка є контролем якості аудиту дебіторської 

заборгованості. Метою етапу є те, що аудитор здійснює конкретні контрольні 

процедури щодо перевірки дебіторської заборгованості за встановленими 

критеріями оцінки фінансової звітності.   

Оцінка фінансової звітності підприємства – це комплексне дослідження всіх 

сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел 

інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і 

співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і 

розробка необхідних заходів.  

Щодо останнього етапу – заключного то саме на цьому етапі аудитор 

здійснює узагальнення отриманих результатів, в ході аудиторської перевірки  

інформацію всю аудитор задокументовує складає свій звіт i висновок про 

достовірність фінансової звітності, передає його замовнику, обговорює 

можливості подальшої співпраці; висловлює свої рекомендації 

Проте все таки з найбільш складних і суперечливих питань щодо 

дебіторської  заборгованості є проведення аудиту. 

Аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних 

документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності 

суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, 

обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим 

нормативам [2]. 

Завдання аудиту дебіторської заборгованості: 

- установлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої 

заборгованості (за якою минув строк позовної давності); 
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- перевірка правильності списання заборгованості, строк позовної 

давності якої минув; 

- перевірка достовірності відображення в обліку дебіторської 

заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації; 

- перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості; 

- дослідження правильності оформлення і відображення в обліку 

заборгованості за виданими авансами, пред'явленими претензіями [5]. 

Для вирішення зазначених завдань, аудит дебіторської заборгованості 

проводиться в кілька етапів. На першому етапі необхідно встановити, чи не є 

відображена в балансі заборгованість простроченою. Це здійснюється 

зіставленням термінів розрахунків, які вказані в договорах та рахунках-

фактурах. На другому етапі розглядається дебіторська  заборгованість щодо 

якої минув термін позову, списання заборгованості та правильність ведення 

обліку [6].  

Отже, зробивши висновок із вище написаного та ознайомившись з даною 

методикою проведення аудиту дебіторської заборгованості, що аудиторові 

потрібно опрацювати великі обсяги інформації для проведення перевірки. 

Звичайно перевірка потребує значних зусиль та багато часу, але все ж таки 

можна стверджувати, що дебіторська заборгованість є важливим складником 

складного механізму – підприємства. Саме тому визначенню та вивченню цих 

категорій необхідно приділяти важливе значення, адже від прийнятих сьогодні 

рішень аудитора залежить стан та перспективи розвитку підприємства  

сьогодні, завтра і в майбутньому. 
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МЕТОДИКА АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті обґрунтовано напрями розвитку аудиту кредитних операцій; 

на основі узагальнення аудиторських стандартів і практики аудиту розроблені 

рекомендації щодо вдосконалення методики аудиту кредитних операцій. 

Розглянуто особливості організації та проведення внутрішнього контролю 

кредитних операцій підприємства, визначено основні напрями його 

удосконалення. Досліджено специфічні особливості внутрішнього контролю як 

засобу управління діяльністю підприємства. Охарактеризовано систему 

внутрішнього контролю позикового капіталу у формі банківських кредитів. 

Ключові слова: аудит, кредитні операції, позиковий капітал, банківські 

кредити, внутрішній аудит. 

Розвиток аудиту, його роль в економічному житті суспільства природним 

чином зумовлюють постійне перебування в центрі уваги як бізнесменів, так і 

вчених нашої країни питань теорії і методології, організації та регулювання 

аудиту, подальшого вдосконалення методики проведення аудиторських 

перевірок. 
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Основою аудиторської практики є процедури аудиторської перевірки. 

Отже, назріла необхідність ретельного наукового опрацювання питань, 

пов'язаних із застосуванням процедур аудиту на всіх етапах перевірки, що 

відповідають сучасним вимогам до аудиторського висновку і широко 

апробовані в зарубіжній практиці. До таких процедур відносять і аналітичні 

процедури, які ще не знайшли у вітчизняній аудиторській практиці достатнього 

та ефективного застосування. Аналіз роботи вітчизняних аудиторів та 

аудиторських фірм свідчить, що існують певні суперечності на рівні як 

понятійного апарату так і безпосереднього їх використання. Це суттєво знижує 

ефективність аудиторських процедур у цілому і негативно впливає на 

достатність аудиторських доказів, через що виникають проблеми з якістю 

результатів аудиту. 

Проблеми становлення, розвитку застосування аналітичних процедур в 

аудиті знайшли певне відображення в роботах таких вітчизняних вчених, як:  

М. Білуха, О. Бородкін, В. Бондар Ф. Бутинець, А. Герасимович, Н. Дорош,  

Т. Каменська, М. Корінько, Є. Мних, В. Пантелєєв, О. Петрик, І. Пилипенко,  

Н. Проскуріна, О. Редько, В. Рудницький, В. Сопко, Л. Сук, Ю. Цал-Цалко,  

В. Шевчук, а також у працях інших зарубіжних вчених: Р. Адамса,  

Ш. Алібекова, В. Андрєєва, А. Аренса, М. Беніса, С. Бичкової, А. Газаряна,  

Є. Гутцайта, Ю. Данілевського, Ф. Дефліза, Г. Дженика, Р. Доджа, І. Елісєєвої, 

Е. Зубової, Д. Кармайкла, Дж. Лоббека, Л. Растамханової, Н. Ремізової,  

Дж. Робертсона, В. Самарухи, Є. Сиротенко, Я. Соколова, Е. Старовойтової,  

B. Стародубцевої, В. Суйца, О. Терехова, О. Шапошнікова, А. Шеремета,  

Л. Шнайдермана та інших науковців.  

Не зважаючи на значну увагу до окресленої проблематики в зарубіжній і 

вітчизняній науковій літературі, більшість дослідників розглядають аналітичні 

процедури або щодо окремих елементів аудиту (процес оцінки аудиторського 

ризику і його складових, формування аудиторської вибірки), або з позицій 

фінансового аналізу в аудиті. Водночас дослідження, що розглядають питання 

комплексного використання аналітичних процедур у процесі аудиту кредитних 

операцій підприємства, майже відсутні. 
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Мета статті – на основі узагальнення літературних джерел, нормативних 

документів і практики аудиторської діяльності визначити особливості, завдання 

та функцій проведення аудиту кредитних операцій підприємства, розробити 

рекомендації щодо вдосконалення його організації та методики.  

Ухвалення стандартів аудиторської діяльності, підвищення вимог до якості 

аудиторських перевірок, конкуренція на ринку аудиторських послуг визначили 

необхідність подальшого розвитку теорії та вдосконалення методики аудиту, в 

тому числі аудиту кредитних операцій як найважливішого його елемента  

[1, с. 194]. 

Сучасні умови розвитку аудиту вимагають використання комплексного 

підходу до розгляду процесу аудиту як сукупності взаємозв‘язаних елементів 

(етапи аудиту, напрями робіт, процедури аудиту). При цьому початковою 

ланкою дослідження слід вважати аналітичні процедури. Аудитор не повинен 

виходити з того, що діяльність замовника аудиту, а отже і показники, що її 

характеризують, не можуть бути схильні до суттєвих змін, проте всі такі зміни 

повинні мати логічні і достатні пояснення. Важливо визначити, що є основою 

відхилень: обґрунтовані економічні процеси чи облікові помилки і 

викривлення. Застосування в аудиті аналітичних процедур покликане 

забезпечити виявлення областей потенційного ризику, що вимагають 

підвищеної уваги аудитора.  

Класифікація аналітичних процедур аудиту є одним із ключових моментів 

теорії та практики аудиту на всіх етапах аудиторського процесу. Існуючі 

класифікації аналітичних процедур акцентують увагу на сутності процедур, але 

у відриві від поетапної аудиторської перевірки і відображають тільки окремі 

класифікаційні ознаки. У результаті не забезпечується комплексний розгляд 

питань. 

Організація внутрішнього аудиту передбачає його здійснення у певній 

послідовності, за етапами. У процесі проведення перевірки організації 

внутрішнього контролюкредитних операцій підприємства запропонований 

системний підхід до планування і проведення окремих перевірок, схематичне 

уявлення якого ілюструє рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Етапи аудиторської перевірки стану системи внутрішнього 

контролю кредитних операцій підприємства 

Метою внутрішнього контролю кредитних операцій виступає дослідження 

законності та доцільності господарських операцій із залучення, використання 

та погашення підприємством банківських кредитів та відсотків за ними, 

оцінення стану кредитних відносин для розроблення комплексу заходів щодо 

забезпечення їх відповідності стратегіям розвитку підприємства. 

Функціонування на підприємстві дієвої та раціонально організованої 

системи внутрішнього контролю, на наш погляд, буде набагато ефективніше, 

ніж застосування окремих її засобів та елементів. Під системою внутрішнього 

контролю розуміють сукупність організаційних заходів, методик і процедур, що 

застосовуються керівництвом суб'єкта господарювання для впорядкованого і 

ефективного ведення його господарської діяльності. 

Система внутрішнього контролю будь-якого господарюючого суб'єкта 

складається з такої сукупності елементів: системи бухгалтерського обліку; 

контрольного середовища; засобів контролю. Під контрольним середовищем 

розуміють практичні дії керівництва підприємства, спрямовані на встановлення 

та підтримання системи внутрішнього контролю, а також загальні відомості про 

роботу цієї системи, якими володіє керівництво суб'єкта господарювання (рис. 

2). 

Етап 1 планування аудиторської перевірки кредитних операцій 

Етап 2 збір аудиторських доказів 

оцінка системи внутрішнього контролю кредитних операцій Етап 3 

Етап 4 розробка рекомендацій  

підготовка звіту про результати аудиторської первірки 

кредитних операцій і рекомендації по удосконаленню процедури 
Етап 5 

Етап 6 внесення змін у систему внутрішнього контролю кредитних 

операцій і контроль за виконанням рекомендацій 
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Рисунок 2 – Система внутрішнього контролю кредитних операцій 

(позикового капіталу) підприємства  

Внутрішній документальний контроль позикового капіталу у формі 

банківських кредитів виконує важливі завдання, виконання яких дасть змогу 

ефективно та раціонально управляти процесами залучення, використання та 

повернення банківських кредитів. 

Одним із методичних прийомів внутрішнього документального контролю 

кредитних операцій виступає внутрішній аудит. Як зазначає В.І. Тивончук, 

аудит – це метод наступного внутрішнього контролю, застосування якого дає 

змогу визначити достовірність звітності, обліку, їх повноту та відповідність 

чинному законодавству та встановленим нормативам [2, c. 50]. 

Внутрішній аудит потребує створення на підприємстві спеціальної служби, 

яка буде включати до свого штату обізнаних та належним чином 

кваліфікованих працівників з бухгалтерського обліку та контролю. Отже, 

внутрішній аудит банківських кредитів, залучених підприємством буде 

здійснювати внутрішня аудиторська служба суб'єкта господарювання, 

покликанням якої є періодичне здійснення перевірки та оцінення: 

● доцільності та раціональності заходів та системи внутрішнього контролю 

позикового капіталу у формі банківських кредитів; 

● ефективності управління господарськими процесами, пов'язаними із 

Система внутрішнього контролю 

Система бухгалтерського 

обліку 
Контрольне середовище  Засоби контролю 

Сукупність форм та 

методів, які застосовуються 

суб‘єктом господарювання 

для організації та ведення 
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залученням, використанням та погашенням залучених банківських кредитів, а 

також сплати відсотків за ними; 

● повноти, своєчасності і достовірності відображення у фінансовій 

звітності результатів залучення, використання та погашення банківських 

кредитів; 

● дотримання бухгалтерською службою підприємства принципів і 

внутрішніх процедур бухгалтерського обліку позикового капіталу у формі 

банківських кредитів. 

Порядок проведення внутрішнього аудиту банківських кредитів, на наш 

погляд, повинен складатись із таких етапів: 

● вивчення особливостей залучених суб'єктом господарювання 

банківських кредитів; 

● попередній аналіз функціонування системи внутрішнього контролю 

позикового капіталу у формі банківських кредитів, залучених підприємством 

для визначення ступеня довіри до системи внутрішнього контролю та оцінки  

обсягу запланованих контрольних процедур; 

● вивчення організації та порядку ведення бухгалтерського обліку 

позикового капіталу у формі банківських кредитів; 

● планування аудиторської перевірки на основі отриманих даних; 

● вивчення наказу про кредитну політику підприємства; 

● вивчення матеріалів проведеної на підприємстві інвентаризації 

зобов'язань, до яких належать банківські кредити та оцінення відповідності 

даних інвентаризації даним фінансової звітності; 

● арифметична перевірка форм звітності, перевірка взаємозв'язку між 

формами звітності та виділення специфічних статей звітності, на яких 

відображаються показники залучення, використання та погашення банківських 

кредитів та відсотків за ними; 

● порівняння показників за синтетичними рахунками Головної книги щодо 

обліку довгострокових та короткострокових банківських кредитів із 

відповідними даними фінансової звітності; 
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● арифметична перевірка синтетичних рахунків з бухгалтерського обліку 

позикового капіталу у формі банківських кредитів Головної книги, вивчення 

кореспонденції рахунків з бухгалтерського обліку банківських кредитів та 

виявлення нетипових бухгалтерських проведень; 

● встановлення відповідності оборотів і залишків за Журналом 2 та 

відомостей аналітичного обліку за рахунками 50 «Довгострокові позики» та 60 

«Короткострокові позики» обліковим даним за відповідними рахунками 

Головної книги шляхом здійснення арифметичної перевірки; 

● вибіркова перевірка первинних документів з бухгалтерського обліку 

позикового капіталу у формі банківських кредитів та зіставлення їх з даними 

регістрів обліку; 

● формування аудиторського висновку та рекомендацій управлінському 

персоналу підприємства. 

Отже, можна дійти висновку, що внутрішній аудит – це важливий засіб 

провадження ефективного внутрішнього контролю кредитних операцій. 

У процесі реалізації програми перевірки кредитних операцій аудитору 

доцільно особливу увагу звернути на найпоширеніші помилки та недоліки у 

кредитній роботі:  

– недостатній аналіз запропонованої програми кредитування на стадії 

прийняття рішення про доцільність проведення операцій;  

– відсутність документального оформлення експертних висновків, на 

підставі яких приймаються рішення;  

– відсутність документів про перевірку якості та стану збереження 

забезпечення та його експертної оцінки;  

– невідповідність кредитних договорів, договорів застави та інших 

чинному законодавству, що може призвести до визнання їх недійсними;  

– підтвердження повноважень осіб, які підписують договори з боку 

позичальника;  

– помилки у нарахування процентів;  
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– несвоєчасність урахування на позабалансових рахунках забезпечення;  

– несвоєчасність віднесення несплачених у встановлений термін відсотків 

на відповідні рахунки;  

– несвоєчасність та неправомірність перенесення термінової 

заборгованості на рахунки простроченої;  

– помилки класифікації кредитів за рівнем кредитного ризику;  

– недоліки в урахуванні забезпечення під час розрахунку суми резервів, що 

підлягає формуванню;  

– неправомірність та несвоєчасність використання резервів [3].  

Проведення перевірки згідно із програмою аудиту, передбачає формування 

висновків, рекомендації та пропозицій щодо якості прийняття рішень. 

Таким чином, у процесі дослідження контролю операцій за банківськими 

кредитами ми розглянути всі елементи контролю, як засобу ефективного 

спостереження за виконанням на підприємстві прийнятих управлінських 

рішень та забезпечення відповідності здійснюваних під час господарської 

діяльності суб'єктом господарювання. 

Логічним завершенням внутрішнього контролю банківського 

кредитування є узагальнення та реалізація його результатів. На цьому етапі 

повинні групуватись та систематизуватись виявлені недоліки, порушення та 

зловживання, розроблятись управлінські рішення, реалізація яких буде сприяти 

усуненню виявлених негативних фактів та запобігати їх виникненню у 

майбутньому. Тільки в цьому випадку можливе прийняття доцільних і дієвих 

управлінських рішень, що сприятимуть підвищенню ефективності 

використання підприємством позикового капіталу у формі банківських 

кредитів, адже, як свідчать статистичні дані, з кожним роком обсяги 

банківського кредитування підприємств різних сфер та галузей економіки 

зростають швидкими темпами. Цей факт визначає актуальність провадження 

контролю на підприємствах, які здійснюють залучення банківських кредитів. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

Обґрунтовано роль внутрішньогосподарського контролю основних засобів на 

підприємствах. Визначено основні елементи організації 

внутрішньогосподарського контролю основних засобів. Окреслено основні 

проблемні питання контролю основних засобів та надані рекомендації 

стосовно удосконалення процесу контролю основних засобів на підприємстві. 

Ключові слова: контроль, внутрішньогосподарський контроль, організація, 

основні засоби, удосконалення контролю. 

В сучасних умовах господарювання внутрішньогосподарський контроль 

забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей підприємства через 

реалізацію прийняття управлінських рішень. Внутрішній контроль як основне 

джерело інформаційного забезпечення управління підприємством, 

розробляється власником та спрямоване на забезпечення дотримання 

законності й економічної доцільності здійснення операцій, збереження майна, 
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попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та викривлень 

інформації, належне формування облікових даних та фінансової звітності. На 

жаль, сьогодні в Україні спостерігається недооцінка ролі 

внутрішньогосподарського контролю в господарській діяльності підприємства, 

внаслідок чого власники та керівники втрачають здатність впливати на 

процеси, які відбуваються на їх підприємствах. Саме тому одним із напрямків 

забезпечення ефективної діяльності підприємств є удосконалення організації 

внутрішньогосподарського контролю. 

Метою написання статті є аналіз проблемних аспектів та  внесення 

окремих пропозицій щодо вдосконалення організації 

внутрішньогосподарського контролю основних засобів, що сприятиме 

підвищенню ефективності їх використання на підприємстві. 

Питанням організації і методики внутрішньогосподарського контролю 

операцій з основними засобами приділили значну увагу у своїх працях такі 

науковці, як Ф. Бутинець, Г. Давидов, Н. Дорош, Б. Кругляк, Л. Кулаковська, 

Ю. Піча, В. Савченко, Б. Усач та багато інших. 

Забезпечення ефективності управління значною мірою залежить від 

раціональної організації внутрішнього контролю, оскільки прийняття 

управлінських рішень здійснюється в умовах невизначеності, зміни потенціалу 

економічного розвитку підприємства, дії дестабілізуючих чинників і ризику. 

Внутрішній контроль необхідний передусім для забезпечення впевненості 

керівництва підприємства в тому, що всі керуючі впливи досягли своєї мети і 

всі вказівки виконуються.  

Під внутрішньогосподарським контролем слід розуміти сукупність методів 

і процедур, які використовують суб‘єкти контролю для упорядкування та 

ефективного здійснення господарської діяльності підприємства шляхом 

своєчасного виявлення недоліків і помилок в господарюванні та усунення 

причин їх виникнення [1, с. 15].  

На сьогоднішній день внутрішньогосподарський контроль повинен бути 
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присутнім на всіх рівнях управління, здійснюватися безперервно та охоплювати 

всі організаційні структури підприємства. Оскільки основні засоби мають 

значну частку в загальній сумі активів підприємства, є одним із найважливіших 

об‘єктів фінансового обліку, тому потрібно установити контроль за їхнім 

рухом, організацією синтетичного й аналітичного обліків, визначенням 

зносу(амортизації), проведенням ремонту, модернізацією, оновленням 

застарілих і технічно недосконалих об‘єктів [2, с. 92].  

Ефективність контролю господарської діяльності, зокрема, операцій щодо 

використання основних засобів залежить від раціональної його організації. Для 

забезпечення ефективності функціонування системи контролю призначені її 

базові елементи. Основними елементами контролю операцій із використання 

основних засобів є: об‘єкти контролю; суб‘єкти контролю; інформаційні 

джерела контролю; прийоми та методи контролю.  

Процес організації внутрішньогосподарського контролю починається з 

формування мети та відповідних завдань проведення контролю [3, с. 106]. Мета 

і завдання внутрішнього контролю основних засобів показані на рис. 1.  

Об‘єктом внутрішньогосподарського контролю основних засобів є 

господарські операції з основними засобами, господарські процеси, які в 

сукупності становлять господарську діяльність підприємства [4].  

Головна особливість внутрішньогосподарського контролю полягає втому, 

що він проводиться працівниками підприємства, яке контролюється. При 

визначенні суб‘єктів внутрішньогосподарського контролю слід враховувати, 

що: суб‘єкт контролю повинен мати право на проведення контрольних заходів; 

суб‘єкт контролю повинен володіти відповідними кваліфікаційними 

характеристиками, що дозволяють компетентно здійснити контроль; обов‘язки 

суб‘єкта з проведення контрольних заходів повинні бути закріплені 

документально, що встановлює відповідальність за результатами контролю; 

якщо суб‘єкт контролю виконує поряд з контрольними інші функції, то в якості 

підконтрольних об‘єктів йому повинні бути доручені об‘єкти, що перебувають 

у сфері діяльності даного суб‘єкта [2, с. 74]: 
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Рисунок 1 – Мета і завдання внутрішнього контролю основних засобів 

 

Для своєчасного та належного виконання всіх поставлених завдань перед 

внутрішнім контролем основних засобів суб‘єкт контролю повинен бути 

забезпечений необхідною інформацією. Джерела отримання такої інформації 

зображені на рис. 2 [1, с. 65]. 

При цьому, чим більше буде обсяг цієї інформації та особливо висновків 

або довідок різноманітних відділів, тим більш обґрунтованими, виваженими та 

доцільними будуть внутрішні аудиторські висновки та рекомендації. 
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Метою є встановлення достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо 

наявності, стану і руху основних засобів, а також забезпечення їх 

збереження та ефективного використання. 
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Ефективність внутрішнього контролю забезпечується завдяки поєднанню 

різних методів, способів і прийомів його здійснення. Під час здійснення 

внутрішнього контролю основних засобів суб‘єктами контролю застосовуються 

три групи методів і прийомів контролю, а саме:  

1) прийоми документального контролю;  

2) прийоми фактичного контролю;  

3) розрахунково-аналітичні методи контролю [3, с. 108].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Джерела інформації для проведення внутрішнього контролю 

основних засобів 

 

Проаналізувавши існуючу методику контролю основних засобів, 

представимо основні етапи контролю основних засобів підприємств за шістьма 

етапами (рис. 3). Тобто, при перевірці бухгалтерської інформації щодо 

основних засобів підприємства необхідно провести перевірку усіх можливих 

операцій з основними засобами на підприємстві: надходження, вибуття, знос, 

ремонт, оренда, ліквідація та ін. Особливу увагу необхідно приділити 

порівнянню даних первинних документів з обліковими регістрами та формами 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

інформація за договорами купівлі-продажу об'єктів, договорами на капітальне 

будівництво, архітектурно-технічними паспортами, розрахунками 

кошторисами, актами прийому-передачі, актами на списання, картками 

(книгами, відомостями) інвентарного обліку, розрахунками нарахування 

амортизації;  
 
записами в облікових регістрах за рахунками 10 «Основні засоби», 13 «Знос 

необоротних активів амортизація)», 15 «Капітальні інвестиції», Журнал 4, 

відомості аналітичного обліку № 4.1, 4.2, 4.3;  
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. №1);  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);  
 
Звіт про власний капітал (ф. № 4);  
 
Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).  
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звітності з метою надання особі, яка приймає рішення, впевненості у 

достовірності даних з обліку операцій з основними засобами для подальшого 

обґрунтування ним управлінських рішень. 

До кола проблем, які негативно впливають на розвиток процесів 

удосконалення контролю основних засобів, можна віднести: похибки у 

інформативності первинних документів з обліку основних засобів; низький 

рівень інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою, 

що представлено на підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського 

контролю; проблеми аналізу ефективності використання основних засобів і 

можливості її прогнозування тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Етапи внутрішнього контролю основних засобів підприємства 

Наявність даних проблем обумовлює створення ефективної системи  

внутрішнього контролю основних засобів, яка включає: аналіз основних засобів 

підприємства за минулий період; аналіз структури та стану основних засобів; 

контроль за формуванням амортизаційної політики підприємства; контроль за 

своєчасним оновленням основних засобів підприємства; контроль за 

використанням основних засобів підприємства; внутрішній контроль 

використання основних засобів [5].  

Організаційно-правовий 
 

Документально-аналітична перевірка 

надходження основних засобів 

Документально-аналітична перевірка використання 

(руху) основних засобів та їх відтворення 

Документально-аналітична перевірка операцій реалізації, 

вибуття основних засобів 

Перевірка достовірності даних про основні засоби, що 

відображені у звітності 

Узагальнення результатів перевірки 
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Варто також звернути увагу на зміни насамперед у частині підвищення 

оперативності та ефективності контролю основних засобів підприємств, що 

вимагає вирішення таких завдань: дослідження сутності основних засобів, їх 

складу, класифікації врізних галузях економічної науки; узагальнення та 

систематизація класифікації основних засобів; дослідження діючої методики 

нарахування амортизації, обліку та контролю зносу основних засобів; аналіз 

діючої організації та методики обліку основних засобів, впливу на них змін 

податкової політики та виявлення шляхів її вдосконалення; розроблення 

рекомендацій з удосконалення методики контролю ефективності використання 

основних засобів із застосуванням інформаційних систем і технологій.  

Для вирішення поставлених завдань варто здійснити такі дії:  

– удосконалити методику обліку надходження основних засобів у системі 

аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів 

та контролю;  

– розробити бухгалтерську модель економічного механізму амортизації, 

що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського 

контролю амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;  

– удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних засобів, що 

підвищить ефективність управління витратами;  

– розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від віку 

устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ремонту 

основних засобів.  

Узагальнюючи вище викладене, можна дійти висновку, що ефективність 

діяльності підприємства залежить від правильної організації обліку, 

внутрішньогосподарського контролю та дотримання усіх вище зазначених 

рекомендацій, які дозволять підприємству раціонально побудувати систему 

внутрішнього контролю, та допоможуть тримати під контролем умови 

збереження основних засобів, наявність та ефективність їх використання.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ВИДАНИХ НА 

ВІДРЯДЖЕННЯ АБО ПІД ЗВІТ 

Проаналізовано стан нормативного забезпечення обліку розрахунків з 

підзвітними особами. Систематизовано терміни витрачання і звітування за 

коштами, отриманими у касі підприємства під звіт. Обґрунтовано 

необхідність удосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними 

особами та уточнення порядку складання Звіту про використання коштів, 

виданих на відрядження або під звіт. 
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Ключові слова: підзвітні кошти, Звіт про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт, терміни складання Звіту, штрафні санкції, 

відображення у реєстрах обліку. 
Діяльність суб‘єктів господарювання в сучасних умовах дуже часто не 

обмежується територіальними масштабами їх місцезнаходження. 

Найпоширенішими причинами цього є власна недостатність наявних ресурсів 

порівняно з необхідними, висока вартість самовиробництва, що, урешті-решт, 

знижує прибуток, і незаперечна потреба дотримання законодавчих норм щодо 

функціонування. Саме тому в них виникає об‘єктивна закономірність взаємодії 

з іншими юридичними та фізичними особами, не обов‘язково 

підприємницькими господарюючими суб‘єктами, але й органами державної 

влади. Часто для розширення діяльності доцільними є налагодження 

міжнародних зв‘язків, тобто пошук іноземних партнерів. Можливим напрямом 

підвищення ефективності роботи підприємства є вивчення досвіду інших 

суб‘єктів і надбань сучасної економічної науки, а також стажування персоналу. 

Вирішення всіх вищезазначених управлінських проблем потребує направлення 

працівників у службові відрядження в межах України та за кордон, не 

порушуючи при цьому національних законодавчих вимог.  
Проблеми обліку розрахункових операцій досліджуються широким колом 

науковців та практиків, серед яких: М. Білик, Г. Нашкерська, М. Огійчук, 

В. Плаксієнко, М. Беленкова, Л. Панченко, Л. Сколотій, інші. Проте майже всі 

вони розглядають проблем розрахункового характеру загалом або акцентують 

увагу лише на розрахунках з дебіторами. На нашу думку, потребує особливої 

уваги процес організації обліку розрахунків з підзвітними особами 

(внутрішньогосподарськими дебіторами), який включає в себе: дієве 

нормативно-правове поле, порядок видачі підзвітних коштів та 

диференційовані строки їх повернення, а також належне та вчасне 

документальне оформлення у реєстрах первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку. 
Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних та практичних 

рекомендацій щодо обліку руху підзвітних коштів, порядку складання Звіту про 

використання коштів, наданих на відрядження або під звіт та відображення 
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даних в реєстрах оперативного, аналітичного і синтетичного обліку. Тому 

необхідно проаналізувати та систематизувати всі вимоги щодо термінів 

витрачання і звітування за коштами, отриманими в касі працівниками 

підприємства на поїздки у відрядження, купівлю товарно-матеріальних 

цінностей, оплату послуг тощо. 

Видача грошей під звіт – одна з найпоширеніших операцій, здійснюваних 

суб'єктами господарювання. У консультації розповімо, як оформити таку 

операцію, щоб уникнути штрафів, передбачених ПК та Указом № 436. 

Насамперед зазначимо, що точного визначення поняття «кошти, видані під 

звіт» не дає жоден із діючих нормативних актів. Наприклад, у ПК і Положенні 

№ 637 містяться лише правила видачі коштів і подання звіту про їх 

використання. Однак цими ж документами встановлено, що: 

- видача та подання Звіту про використання коштів, виданих на 

відрядження або в підзвіт за формою, затвердженою Наказом № 841 (далі – 

Звіт), здійснюється відповідно до законодавства України (п. 2.11 Положення № 

637); 

- до підзвітних коштів відносяться грошові суми, отримані фізособою на 

відрядження та для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за 

рахунок особи, яка їх надала (пп. 170.9.1 ПК). Отже, підзвітні кошти – це 

кошти, отримані працівником для здійснення витрат на відрядження або на 

окремі цивільно-правові дії від імені особи, яка їх видала (наприклад, для 

закупівлі матеріальних цінностей, оплати послуг оренди, зв'язку та ін.). 

Роботодавець може видати своєму працівнику гроші під звіт: 

1) або готівкою з каси, 

2) або в безготівковій формі із застосуванням платіжних карток . 

При першому способі джерелом видачі є готівка, отримана в банку (із 

поточного рахунка), або готівкова виручка від реалізації або позареалізаційних 

надходжень. Право використовувати готівку для забезпечення потреб, що 

виникають у процесі діяльності підприємств (підприємців), закріплене в п. 2.9 

Положення№637[1]. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436/95
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
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При другому способі роботодавець перераховує підзвітні кошти на 

особисту картку працівника або видає йому корпоративну картку. Картка 

використовується як для зняття готівки через банкомат, так і для безготівкової 

оплати товарів, робіт і послуг. 

Перший спосіб. Видача коштів із каси підприємства оформляється 

видатковим касовим ордером (далі – ВКО) типової форми № КО-2 (додаток 3 

до Положення № 637). Підставою для оформлення ВКО служить письмове 

розпорядження керівника підприємства про видачу коштів на відрядження 

працівника або для виконання цивільно-правової дії. Вказується у ВКО. Другий 

спосіб. Якщо працівник використовує корпоративну картку, видану йому в 

користування, то факт видачі грошей під звіт буде зафіксований у виписці до 

рахунка, до якого емітована картка. Перерахування грошей на особисту картку 

працівника підтверджує платіжне доручення, оформлене підприємством. Крім 

того, при здачі Звіту працівник повинен подати (п. 2.12 Положення № 637): 

- квитанцію терміналу – при проведенні безготівкових розрахунків; 

- квитанцію банкомата – при знятті підзвітних сум через банкомат. 

Працівник, який одержав підзвітні кошти за допомогою корпоративної 

картки або на особистий рахунок у банку, використовує їх за призначенням без 

оприбуткування в касі (п. 2.12 Положення № 637). 

Видавати працівнику кошти під звіт можна, тільки якщо він відзвітував у 

встановленому порядку за раніше отримані суми (п. 2.11 Положення № 637). У 

противному разі на роботодавця (підприємство або підприємця) 

представниками фіскальної служби буде накладений штраф у розмірі 25% 

раніше виданої в підзвіт суми (ст. 1 Указу № 436). 

Строк видачі коштів під звіт залежить від форми їх видачі. Видача в 

готівковій формі. 

- на закупівлю сільгосппродукції та заготівлю вторинної сировини, крім 

металобрухту, – не більше 10 робочих днів із дня видачі; 

- на інші виробничі (господарські) потреби – не більше 2 робочих днів, 

включаючи день одержання готівки; 
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- на відрядження – до подання Звіту. 

Якщо підзвітній особі видано готівку і на відрядження, і для вирішення в 

цьому відрядженні виробничих питань (у т. ч. для закупівлі сільгосппродукції в 

населення та заготівлі вторинної сировини), то строк видачі готівки під звіт на 

виконання цих завдань може бути продовжений до завершення відрядження. 

Сума зайво витрачених коштів (залишок коштів понад суму, витрачену згідно зі 

Звітом) підлягає поверненню в касу або на поточний рахунок підприємства до 

або разом зі Звітом (пп. 170.9.2 ПК). Звіт подається протягом 5 банківських 

днів, що настають за днем завершення відрядження або виконання окремої 

цивільно-правової дії за довіреністю та за рахунок особи, яка видала підзвітні 

кошти [2]. 

Видача в безготівковій формі: 

- якщо під час виконання доручення працівник одержав готівку за 

допомогою платіжних карток – до закінчення третього банківського дня після 

завершення виконання доручення; 

- якщо ж розрахунки здійснювалися в безготівковій формі – 10 банківських 

днів, а при наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може 

продовжити строк до 20 банківських днів. 

Для випадку, коли гроші перераховувалися на особисту картку підзвітної 

особи, в ПК не передбачені спеціальні строки подання Звіту. Проте у Листі № 

2291 роз‘яснено, що в разі, коли придбання товарів/послуг підзвітною особою 

здійснювалося за готівкові гроші, то строк подання Звіту має становити 3 

банківських дні.Форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження 
чи під звіт (його ще називають авансовий звіт), затверджено наказом Мінфіну 

України від 28.09.2015 р. № 841 (далі – Наказ № 841). Порядок заповнення 

авансового звіту, затверджений Наказом № 841 (далі – Порядок № 841), 
повторює загальні норми п. 170.9 ПКУ щодо строків подання авансового звіту й 
особливостей оподаткування надміру витрачених грошових коштів. Форму 

Звіту про використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт (його ще 

називають авансовий звіт), затверджено наказом Мінфіну України від 

28.09.2015 р. № 841 (далі – Наказ № 841). Порядок заповнення авансового звіту, 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/100757
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/100757
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/100757
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/100757
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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затверджений Наказом № 841 (далі — Порядок № 841), повторює загальні 

норми п. 170.9 ПКУ щодо строків подання авансового звіту й особливостей 

оподаткування надміру витрачених грошових коштів[4].Звіт складається 

платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на 

підприємствах усіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи (абз. 

1 п. 6 Порядку № 841). 
Згідно з абз. 2 п. 6 Порядку № 841, фізособа, яка отримала грошові кошти 

на відрядження чи під звіт, заповнює всі поля авансового звіту, окрім полів, що 

заповнює особа, яка надала такі грошові кошти: 
- поле «Звіт перевірено»; 
- поле «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим 

ордером»; 

- бухгалтерських проводок; 
- розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернені витрачені 

кошти на відрядження або під звіт; 
- поле «Звіт затверджено», у якому проставляє власний підпис керівник 

(податковий агент). 
Особливості складання авансового звіту для закордонних відряджень. 
Нюанси заповнення авансового звіту про витрачання коштів для 

закордонних відряджень полягають лише в тому, що, оскільки розрахунки в 

такому разі проводяться у валюті (про що свідчать чеки, квитанції й інші 

розрахункові документи), то й суми в авансовому звіті повинні вказуватись у 
такій валюті, і перерахунок у гривнях – зокрема, у полях «Одержано», 

«Витрачено», «Залишок», «Перевитрата», а також на зворотному боці 

авансового звіту. Решта граф авансового звіту заповнюється аналогічно – як і в 

разі відряджень по Україні. Тож наведена вище таблиця є універсальною, і в 

ній описано основні моменти, які стосуються у т.ч. і закордонних відряджень. 
Разом з авансовим звітом подаються документи (в оригіналі), що 

засвідчують вартість понесених у зв‘язку з відрядженням витрат, із зазначенням 

форми їх оплати (готівкою, чеком, платіжною карткою, безготівковим 

розрахунком). 
 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/100757
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Під час заповнення авансового звіту про витрачання коштів на закордонне 

відрядження є й такі особливості: 

По закінченню відрядження разом з іншими підтвердними документами 

працівник може подати документ, що підтверджує обмін валюти, у якій 

видано аванс, на національну валюту держави відрядження (наприклад, долари 

на шекелі для здійснення розрахунків в Ізраїлі). Так, у цьому документі 

вказується курс валют, за яким такий обмін здійснювався. Для бюджетних 

установ (організацій) цей момент чітко прописаний в Інструкції про службові 

відрядження в межах України та за кордон, затвердженій наказом Мінфіну від 

13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). У ній визначено: 

за відсутності підтвердних документів про обмін валюти, у якій видано аванс, 

на національну валюту держави відрядження (у нашому випадку — долари 

США на шекелі) перерахунок витрат, здійснених у відрядженні, що 

підтверджені документально, проводиться виходячи з крос-курсу, 

розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом НБУ на день 

затвердження авансового звіту (абз. 2 п. 19 р. ІІІ Інструкції № 59). А якщо такий 

документ є, відображати обміняну суму все ж доведеться за курсом валюти, 

зазначеним у цьому документі[3]. 

Аналогічний порядок можна використати й для госпрозрахункових 

підприємств. Тобто якщо працівник, приміром, в Ізраїлі обміняв долари на 

шекелі, то перерахунок таких грошових коштів доречно буде провести за 

курсом на дату обміну, указаним у документі, що підтверджує такий обмін. А 

якщо такого документа немає, то за крос-курсом на день затвердження 

авансового звіту. Однак порядок перерахунку однієї валюти в іншу краще теж 

зафіксувати в розділі положення про відрядження підприємства, присвяченому 

закордонним відрядженням.  

Отже підтвердження розрахунків при відрядженнях у межах України та за 

кордон законодавчо визначеними первинними документами є підставою для їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку через застосування 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1672
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подвійного запису. Нарахування добових, як вираження розрахунків із 

підзвітними особами через елемент методу бухгалтерського обліку – 

калькуляцію, при врахуванні всіх решти понесених ними витрат, дає правильну 

оцінку проведеної операції. Інвентаризаційна перевірка всіх службових поїздок 

працівників підприємства в межах України та за кордон при по- рівнянні 

отриманих фактичних результатів з обліковими показниками підтверджує 

правдивість даних щодо розрахунків при відрядженнях, які через групування в 

облікових реєстрах відображаються в балансі та інших формах фінансової 

звітності. Для недопущення помилок суб‘єктами господарювання при обліку 

розрахунків із підзвітними особами при відрядженнях доцільним є доповнення 

й уточнення окремих положень відповідного діючого сучасного законодавства. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Стаття присвячена особливостям аудиторської перевірки фінансових 

результатів діяльності підприємства. У ній визначено сутність аудиту 

фінансових результатів, його основна мета, необхідність проведення аудиту 

та місце аудиторської перевірки фінансових результатів на підприємстві.  

Ключові слова: аудит, фінансовий результат, аудиторський ризик, фінансова 

звітність, аудиторський висновок. 

За умов функціонування ринкових відносин підприємства, організації та 

інші суб'єкти господарювання вступають у договірні взаємовідносини по 

використанню майна, коштів, проведенню фінансових операцій та 

інвестування. Власники (акціонери, інвестори, кредитори) не мають можливості 

самостійно переконатися у тому, що всі господарські операції підприємства є 

законними і правильно відображеними у звітності підприємства і тому мають 

потребу в послугах аудиторів.  

Одним із найскладніших та найбільш відповідальних видів аудиторської 

перевірки є перевірка фінансових результатів та реального фінансового стану 

діяльності суб‘єкта господарювання. Складність та відповідальність 

аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства також 

пояснюється тим, що саме даний вид перевірки становить найвищий ступінь 

аудиторського ризику. Також, залежно від того наскільки виконана аудиторська 

робота є повною і наскільки об'єктивним є аудиторський висновок залежать 

правильність і повнота не менш важливого напрямку аудиторської діяльності – 

визначення подальшої фінансової стратегії суб'єкта господарської діяльності.  

Тому постає необхідність в виявлені та усуненні недоліків аудиту 

фінансових результатів для полегшення аудиторської перевірки та покращення 

діяльності підприємства в цілому.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем аудиту 

фінансових результатів діяльності підприємств приділяли увагу такі вчені, як: 

Ю.Ю. Анеліна, Н.І. Дорош, О.О. Ільченко, М.О. Виноградова, І.К. Дрозд, В.В. 

Немченко, О.А. Петрик, С.П. Лозовицький, Д.С. Лозовицька, О.Ю. Редько, Б.Ф. 

Усач, К.О. Утенкова та інші. 

Але виявленню недоліків аудиту фінансових результатів на підприємствах 

та їх безпосередньому усуненню не приділено достатньо уваги. 

Метою статті є виявлення проблем аудиту фінансових результатів та 

внесення пропозицій щодо їх вирішення. 

Згідно із Зaконом Укрaїни «Про aудиторську діяльність», aудит – цe 

пeрeвіркa дaних бухгaлтeрського обліку покaзників фінaнсової звітності 

суб'єктa господaрювaння з мeтою висловлeння нeзaлeжної думки aудиторa про 

її достовірність в усіх суттєвих aспeктaх тa відповідність вимогaм законів 

Укрaїни, положeнь (стaндaртів) бухгалтерського обліку aбо інших прaвил 

(внутрішніх положень суб'єктів господaрювaння) згідно із вимогaми 

користувaчів [1]. 

Мета аудиту фінансових результатів відповідно до МСА (ISA) 200 

«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту» полягає у висловленні аудитором незалежної 

професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства 

інформації про фінансові результати діяльності підприємства [2, с. 1]. 

Необхідність аудиторської перевірки виникає у зв'язку з наступними 

обставинами:  

- можливість передачі неточних та помилкових даних від керівництва до 

користувачів цієї інформації (власників, інвесторів та кредиторів); 

- вплив якості отриманої інформації на прийняття подальших 

управлінських рішень; 

-  необхідність спеціальних умінь та навичок для перевірки інформації; 

-  відсутність у користувачів інформації щодо оцінки якості інформації. 

Найважливішими цілями аудиту є [13]: 
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1) встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності 

економічних суб'єктів і відповідності здійснених ними фінансових та 

господарських операцій нормативним актам; 

2) оцінка системи внутрішньо фірмового контролю підприємства; 

3) своєчасне виявлення потенційного банкрутства, тобто визначення 

життєздатності підприємства, що важливо для суб'єкта, його контрагентів і 

суспільства в цілому. 

На сьогоднішній день система фінансового контролю та аудиту в Україні 

не в змозі забезпечити на високому рівні фінансово-бюджетну дисципліну в 

державі в цілому та на її регіональних рівнях. Це пов‘язано, перш за все, з 

існуванням значної кількості проблем, які призводять до зростання обсягів 

фінансових порушень. 

Напрями вдосконалення системи аудиту можуть мати різноманітний 

характер. Один із них полягає в поліпшенні нормативно-правового 

забезпечення контрольної функції аудиту. Система аудиту в Україні 

функціонує згідно з Конституцією та чинним законодавством України, 

регламентується підзаконними актами. Але ці норми часто можуть мати дещо 

суперечливий характер, можуть не охоплювати потрібні сфери, не 

розмежовувати функції та повноваження аудиторських органів, що в свою 

чергу може призвести до того, що система не має цілісності й дієвості. 

Доцільним буде використання всіма суб‘єктами аудиту, безпосередньо у 

своїй діяльності, єдиних базових принципів і основних процедур. Це буде 

сприяти підвищенню якості аудиторських послуг, більш повному охопленню 

ними фінансових операцій та більш точним і повнішим висновкам. 

Відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази аудиту значно 

знижує ефективність роботи відповідних перевіряючих органів та суб‘єктів 

господарювання. Тому для вирішення цієї проблеми, доцільним буде створення 

єдиної інформаційної бази, узгодження та вдосконалення законодавства, 

відпрацювання та удосконалення методики проведення аудиторських 

перевірок. 
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Дієвий незалежний аудит не лише дозволяє визначити відхилення від норм 

на підприємстві, але забезпечує запобігання незаконного та неефективного 

використання фінансових ресурсів держави. Існує проблема в тому, що аудит в 

Україні, та зокрема аудит фінансових результатів, до цього часу не має 

системного характеру і не забезпечує виконання тих завдань, які повинен 

виконувати як на рівні окремого підприємства, так і на рівні держави в цілому. 

З метою удосконалення організації та методики аудиту доцільним також 

буде використання досвіду зарубіжних високо розвинутих країн. Це дасть 

можливість нашим вітчизняним фахівцям якнaйкрaще вдосконaлити існуючу в 

Укрaїні цю систему перевірки [8, c. 205]. 

Основними напрямами, спрямованими на підвищення ефективності 

функціонування аудиту, є: 

-  організація аудиторської перевірки, побудованій на міжнародній 

практиці, але з придатними для України вимогами та нормами, що в свою чергу 

дасть змогу аудиторським органам забезпечити контроль за використанням 

коштів та правильністю складання фінансової звітності суб‘єктами 

підприємницької діяльності; 

-  розробка і практична реалізація концепції системи аудиту фінансових 

результатів, яка б базувалась на єдиних принципах, правилах, методології та 

інформаційній базі; 

-  узгодження та взаємодія норм та правил аудиту окремої частини 

діяльності підприємства з аудиторськими перевірками його інших складових; 

-  оптимізація функцій та повноважень кожного органу який займається 

питанням аудиту, що, в свою чергу, сприятиме формуванню ефективної 

організаційної структури як окремої ланки аудиту так і в цілому системи. 

Часто прослідковується ситуація, коли управлінський персонал 

намагається виправити на прикрасити кінцеві дані фінансової звітності 

підприємства для того, щоб підвищити його інвестиційну привабливість та 

кредитоспроможність, і тим самим вводить в оману користувачів. Тому, до 

основних причин допущених перекручувань і порушень при формуванні 
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фінансових результатів можна віднести свідомі та несвідомі дії посадових осіб, 

що займаються підготовкою вихідної інформації про діяльність підприємства. 

При цьому багато фактів порушень може виникнути на практиці через 

неправильні арифметичні дії при здійсненні різних розрахунків. Ці факти в 

свою чергу приводять до перекручування даних про рівень витрат, доходів та 

фінансових результатів підприємства, а також перекручування звітності. Часто 

не надто висока якість аудиторських перевірок, або видача аудиторського 

висновку без проведення аудиту та без участі аудитора безпосередньо в 

інвентаризації перешкоджають реалізації принципів етичної поведінки 

аудиторів. Не дотримуючись принципів професійної етики аудиторів, в гонитві 

за високими прибутками, аудитори можуть сприяти викривленню фінансової 

інформації на підприємстві, зростанню злочинності у своїй діяльності, а це, в 

свою чергу, знищує довіру зовнішніх користувачів інформації до аудиторських 

висновків. Таким чином порушуються норми Кодексу етики професійних 

бухгалтерів та в цілому норми та принципи законодавства країни. 

Процес аудиторської перевірки фінансової звітності не повинен зводитись 

лише до виконання встановлених стандартних аудиторських процедур.  

Аудитор повинен творчо та відповідально відноситись до своїх обов‘язків, 

старатись постійно підвищувати свою кваліфікацію, дотримуватись діючих 

правил, норм міжнародних стандартів аудиту та Кодексу етики професійних 

бухгалтерів [12]. 

Якщо аудит фінансових результатів діяльності підприємства буде  

нерaціонaльно та нeeфeктивно побудовaний, то це зможe призвeсти до 

нeвиявлeння викривлeнь, фaльсифікaцій у звітності, що надалі може негативно 

вплинути на прийняття упрaвлінських рішeнь користувачами. 

Для вирішення вищенаведених проблем та недоліків аудиту фінансових 

результатів доцільно застосовувати наступні шляхи вирішення, а саме: 

-  створити ефективну та досконалу систему контролю якості, оскільки 

сьогодні якість вітчизняного аудиту взагалі й аудиту фінансової звітності 

зокрема залишається в незадовільному стані, тому підприємства, які не 
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проходять перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, 

виключаються з Реєстру аудиторських фірм; 

- удосконалити нормативно-правове забезпечення фінансової звітності та 

аудиторської діяльності в Україні відповідно до міжнародних стандартів [11, с. 

110]; 

-  удосконалити методику складання та ведення аудиторських робочих 

документів та порядок реалізації результатів аудиту на підставі внутрішньо-

фірмових стандартів аудиту [3, с. 113]; 

- на високому рівні освоїти «культуру спілкування» з фінансовою 

звітністю, її складанням та вмінням читати; 

-  підвищити рівень поінформованості керівництва підприємства з питань   

аудиторських перевірок; 

-  дозволити використання аудитором індивідуального підходу до об‘єкту 

- перевірки; 

- проведення повторної перевірки тих господарських процесів, які аудитор 

не підтвердив позитивним висновком; 

- удосконалити документальне оформлення аудиторської перевірки. 

Підвищення ефективності роботи неможливо без використання 

комп'ютерної техніки, яка вже знайшла своє застосування в роботі різних служб 

та підрозділів підприємства. Використання автоматизованої системи обробки 

інформації або автоматизованих робочих місць за різними розділами 

аудиторської перевірки вносить до роботи аудиторських служб багато нового 

та значно полегшує їхню роботу в цілому. Тому доцільним буде, на ряду із вже 

створеними бухгалтерськими та аудиторськими програмами, створити більш 

удосконалену програму для проведення аудиторської перевірки, яка б 

охоплювала всі можливі види перевірок та формувала на їх основі готові 

висновки та можливі пропозиції. Така програма дала б можливість не лише 

швидко проводити арифметичну перевірку, перевірку кореспонденції рахунків, 

але й правильність заповнення документів та регістрів бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності в цілому. 
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На сьогодні аудит фінансових результатів виконує важливу функцію 

відносно достовірності та реалістичності інформації для користувачів, на основі 

якої вони зможуть приймати правильні управлінські рішення. Проте наявність 

значної кількості проблем аудиту фінансових результатів зумовлює 

необхідність підвищення уваги до рівня його якості, та розробку нових 
комплексних підходів до їх вирішення, як на загальнодержавному, так і на 

локальному рівні: на рівні кожного підприємства. Тому що в умовах ринкової 

економіки перевага та довіра зовнішніх користувачів та громадян в цілому 

надається саме тим підприємствам, господарська діяльність яких підтверджена 

позитивним аудиторським висновком. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління 

фінансовими результатами діяльності промислового підприємства. Зазначено 

економічну сутність поняття «фінансові результати».  

Ключові слова: фінансовий стан, фiнaнcoвий результат, рентабельність, 

дохід, витрати, обсяг реалізації, ліквідність, активи, ефективність, aнaлiз. 

Для того, щоб досягнути цього та збільшити ефективність виробництва, не 

опинитись на грані банкрутства підприємства повинні обов‘язково проводити 

фінансовий аналіз та ефективно забезпечувати себе фінансовими ресурсами. 

Тому досягнути своїх цілей підприємство може лише завдяки ефективному 

управлінню фінансовими результатами, для чого необхідно побудувати 

економічний механізм управління фінансовими результатами господарської 

діяльності у рамках загальної системи управління промисловим підприємством. 

Саме цьому тема управління фінансовими результатами не втрачає своєї 

актуальності. 
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Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки 

фінансового стану вітчизняних підприємств зробили вчені-економісти:  

Л.Д. Білик, Ф.Ф.Бутинець, В.М. Івахненко, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, 

А.М.Поддєрьогін, С.Ф.Покропивний, В.В. Сопко, О.О. Терещенко,  

С.І. Шкарабан та ін. 

Як відомо, останнім часом значна кількість підприємств є збитковими, 

тому потрібно проводити детальні дослідження щодо  їх фінансових 

результатів, для вирішення проблем ефективності витрачання ресурсів та 

досягнення цілей підприємства.  

«Прибуток – це один із головних чинників, що впливає на величину 

макропоказників економічного та соціального розвитку, зокрема, валового 

внутрішнього продукту держави, обсягу доходів і видатків бюджету, рівень 

споживання та нагромадження у суспільстві[2]». В практичній діяльності 

бухгалтерів та економістів часто спостерігається ототожнення поняття 

фінансового результату та прибутку підприємств. Категорія фінансового 

результату є ширшим поняттям порівняно із категорією прибутку, оскільки, 

показник прибутку є однією із двох форм (прибуток чи збиток) відображення 

фінансового результату господарської діяльності підприємства. Фінансовий 

результат характеризує якісні та кількісні показники результативності 

господарської діяльності підприємства, а прибуток - позитивне (додатне) 

значення фінансового результату, що свідчить про високу результативність 

господарської діяльності та ефективне використання капіталу. 

«Негативне (від‗ємне) значення категорії фінансового результату 

відображається у показнику збитку, яке свідчить про низький рівень або 

відсутність результативності господарської діяльності, неефективне управління 

ресурсним, виробничим та економічним потенціалами підприємства, невміле 

використання наявного капіталу, низьку якість роботи менеджменту 

підприємства тощо» [3]. 

В Україні визначення доходів підприємств регламентовано Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку. За П(С)БО 1, дохід – це збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов‘язань, 
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що призводить до зростання власного капіталу (за винятком внесків 

засновників), якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

В Україні згідно П(С)БО 16 «Витрати» такими вважаються зменшення 

економічних вигод у формі вибуття активів або збільшення зобов‘язань, що 

призводять до зменшення власного капіталу (за винятком його вилучення або 

розподілення власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 

оцінені. 

«Величина фінансового результату є базисом, який забезпечує не тільки 

життєздатність суб‗єкта господарювання, а й відображає рівень 

результативності, прибутковості господарської діяльності, можливості 

кількісного зростання основних економічних показників та характеризує 

потенціал стійкого розвитку підприємства» [4]. 

Отже, можна прийти до висновку, що категорія фінансових результатів є 

дуже складною та суперечливою. Тому чітке розуміння мети та алгоритму її 

визначення дасть можливість уникнути багатьох помилок у трактуванні 

фінансових результатів та їх практичному використанні. 

Аналіз фінансового стану передбачає проведення аналізу діяльності 

підприємства за певними напрямками. Ці напрями відрізняються у вітчизняній 

та зарубіжній практиці, що представлено на рисунку 1. 

Формування фінансових результатів може змінюватись залежно від цілей 

розвитку підприємства. Якщо підприємство загалом спрямоване на високі 

темпи розвитку, збільшення обсягу продажів, завоювання частки ринку, 

максимізацію прибутку то метою формування фінансових результатів є високі 

темпи їхнього зростання. Якщо підприємство стабілізує свою діяльність, 

задовольняючись мінімальним рівнем рентабельності або навіть збитковою 

діяльністю, то управління фінансовими результатами повинне бути 

сконцентроване на отримання такої суми, що забезпечує поточну 

платоспроможність. А якщо в основу діяльності підприємства покладено 

інтереси власників, то цільовою настановою формування кінцевих фінансових 

результатів є такі показники, як рентабельність інвестиційного або власного 

капіталу. 
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Рисунок 1 – Напрями проведення аналізу фінансового стану 

підприємства 

Процес управління фінансовими результатами можна розглядати 

щонайменше з двох позицій:  
1) як функцію фінансового менеджменту; 
2) ототожнення з процесом управління прибутком підприємства. 

Забезпечення ефективного управління фінансовими результатами, спонукає до 

необхідності побудови економічного механізму управління фінансовими 

результатами (ЕМУФР) господарської діяльності у рамках загальної системи 

управління промисловим підприємством. 
ЕМУФР необхідно розглядати з погляду однієї із домінуючих 

організаційно-управлінських підсистем загальної системи управління 

господарською діяльністю промислового підприємства, реалізація якої націлена 

на забезпечення тенденції стійкого зростання прибутковості та оптимального 

економічного розвитку підприємства протягом довгострокової перспективи. 
Економічний механізм управління фінансовими результатами 

господарської діяльності промислового підприємства – це динамічна, 
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комплексна організаційно-управлінська підсистема, яка передбачає реалізацію 

спеціальних процедур (організації, інформаційного забезпечення, управління, 

контролю), спрямованих на забезпечення реалізації потенціалу економічного 

розвитку підприємства. 

ЕМУФР господарської діяльності промислового підприємства повинен 

забезпечувати:  

1) виконання усіх функцій управління фінансовими результатами 

(стимулювання, організаційна, інформаційна, координування, прогнозування, 

планування, моніторингу, аналізу, оптимізації, контролю); 

2) реалізацію головної мети та ключових завдань управління фінансовими 

результатами у відповідності до визначеної мети, цілей, завдань загальної 

системи управління господарською діяльністю підприємства. 

Здійснення процедур організації (організаційних процедур) в ЕМУФР 

забезпечує формування належних умов праці, залучення найбільш 

кваліфікованих та високопрофесійних фахівців до складу системи управління 

фінансовими результатам (СУФР), що сприяє оптимізації процесів розробки, 

прийняття та реалізації рішень, пов‘язаних з управлінням фінансовими 

результатами господарської діяльності промислового підприємства. 

Процедури управління виступають ключовою (базовою) ланкою реалізації 

ЕМУФР в господарській діяльності промислового підприємства, оскільки, 

передбачають здійснення головних операцій процесу управління фінансовими 

результатами суб‘єкта господарювання. Ефективність реалізації процедур 

управління, значною мірою, визначається рівнем якості процедур організації та 

інформаційного забезпечення працівників СУФР, які здійснюють виконання 

набору головних управлінських операцій, що складають основу 

безпосереднього управління фінансовими результатами господарської 

діяльності промислового підприємства. 

Отже, фінансові результати - прояв ефективності роботи суб'єкта 

підприємницької діяльності. Фінансовий результат являє собою сукупність 

прибутку або збитку від реалізації продукції, робіт, послуг, а також 

позареалізаційних доходів і витрат. В якості найбільш поширеного та 
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універсального показника фінансових результатів виступає прибуток, який як 

економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, 

підприємства, як суб'єкта господарювання, робітників і власника підприємства. 

Прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, та характеризує 

управління фінансовими результатами діяльності промислового підприємства 

та ефективність господарської діяльності в цілому. 
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АУДИТУ 

В статі запропоновано визначення поняття «майновий стан підприємства», 

розкрито основні характеристики майна, розглянуто структуру, класифікацію 

за різними джерелами та основні джерела формування майна підприємства. 

Ключові слова: майно підприємства, майновий стан, ресурси, необоротні 

активи, оборотні активи, фінансові активи. 

Діяльність будь-якого господарюючого суб‘єкта забезпечується засобами, 

необхідними для задоволення його потреб та успішного функціонування в 

цілому. Сукупність таких засобів являють собою майно підприємства, від 

якісного та кількісного складу якого залежить фінансове становище суб‘єкта 

господарювання, його здатність до економічного зростання та стійкість до 

кризових явищ. Саме майно підприємства дає можливість збільшувати обсяги 

виробництва, підвищувати якість та конкурентоспроможність продукції на 

ринку. 

Економічній сутності майна та майнового стану підприємства, присвячено 

чимало праць як вітчизняних так і зарубіжних науковців, серед яких: Азрилиян 

А. Н., Борисов А. Б., Бусел В. Т., Бутинець Ф. Ф., Денисюк О. Г., Дернбург Г., 

Єршова И. В., Ільєнкова С. Д., Крейніна М. Н., Кузнєцов В., Мейера Д.І., 

Михайленко О., Мертон Р.,  Мочерний С. В., Нашкерська Г.В., Партин Г. О., 

Регельсбергера Ф., Сольська В. В., Туктаров Ю.Є., Шеремета М. Й., 

Шершеневич Г. Ф. Незважаючи на велику кількість статтей, досліджень, існує 

ряд невизначеностей навколо проблематики даного питання. Так, наприклад, 

дискусійним залишається питання ототожнення поняття майнового та 

фінансового стану підприємства. Досі тривають дискусії щодо віднесення 

певних об‘єктів на рахунок майна підприємства. Майно ідентифікується лише 
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умовно, адже його хоча і можна передати іншій компанії, але тільки разом з 

рештою всіх активів і зобов‘язань. Майно - це набір ресурсів або цінностей 

(матеріальних/нематеріальних, оборотних/необоротних, рухомих/нерухомих), 

які знаходяться у власності господарюючого суб‘єкта, раціональність 

використання яких впливає на досягнення позитивної динаміки фінансового 

результату підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Основні характеристики майна підприємства 

З огляду на проведені дослідження випливає, що наявність відповідного 

майна передбачає безперебійний розвиток, економічне зростання та збереження 

фінансової незалежності будь-якого підприємства. Для того, щоб раціонально 

управляти майном, окреслено ряд класифікаційних ознак, за якими поділяється 

майно підприємства (табл. 1 ). 

 

Основні характеристики майна підприємства 

Економічні ресурси, які використовуються у процесі здійснення 

господарської діяльності 

Ресурси, що приносять дохід 

Майнові цінності, які мають вартість, що може бути визначена 

Економічні ресурси, які повністю контрольовані підприємством 

Економічні ресурси, що володіють продуктивністю 

Майнові цінності, які формуються за рахунок інвестованого капіталу 

Ресурси, використання яких пов‘язано з фактором часу 

Майнові цінності, що постійно знаходяться у процесі кругообігу 

Ресурси, використання яких пов‘язано з фактором ризику 

Майнові цінності, формування яких пов‘язано з фактором ліквідності 
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Таблиця 1 – Розподіл видів майна підприємства за класифікаційними 

ознаками 
№ 
з/п Класифікаційні ознаки Види 

1 2 3 
1 За формою функціонування 

майна 
– матеріальні; 
– нематеріальні; 
– фінансові. 

2 За характером участі в 
господарському процесі і 
швидкості (тривалості) обороту 

– оборотні; 
– необоротні. 

3 За характером обслуговування 
видів діяльності 

– операційні; 
– інвестиційні. 

4 За характером фінансових 
джерел формування 

– валові активи (вся сукупність майнових цінностей, 
які сформовані за рахунок власного і позиченого 
капіталу); 

– чисті активи (вони характеризують вартість майна 
сформованого за рахунок власного капіталу). 

5 За характером володіння – власні активи; 
– орендовані 

6 За ступенем ліквідності – активи в абсолютно ліквідній формі (грошові 
активи у національній та іноземній валюті); 

– високоліквідні активи (короткотермінові фінансові 
вкладення і короткотермінова дебіторська 
заборгованість); 

– середньоліквідні активи (види дебіторської 
заборгованості, окрім короткотермінової та 
безнадійної); 

– слаболіквідні активи (активи, які можуть бути 
переведені у грошову форму без втрат своєї 
поточної ринкової вартості, а саме: виробничі 
запаси, незавершене виробництво, основні засоби, 
незавершені капіталовкладення); 

– неліквідні активи (активи, які не можуть бути 
самостійно реалізовані. Вони можуть бути продані 
лише в складі цілісного майнового комплексу. До 
них належать: безнадійна дебіторська 
заборгованість, витрати майбутніх періодів). 

7 За кількістю працюючих та 
рівнем доходів  

– мікропідприємства 
– малі підприємства 
– середні підприємства; 
– великі підприємства  

8 За формами власності – приватні; – колективні; – комунальні;  
– державні 

9 За організаційно-правовою 
формою господарювання 

– одноосібні; 
– кооперативні; 
– орендні; 
– господарські товариства: 
а) товариства з обмеженою відповідальністю; 
б) товариства з додатковою відповідальністю; 
в) повні товариства; 
г) командитні товариства; 
ґ) публічні акціонерні товариства; 
д) закриті акціонерні товариства. 
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Науковці Партин Г. О. та Фаріон С. Я., вивчаючи проблематику 

економічної сутності майнового потенціалу підприємства розмежовують типи 

майна за такими елементами права, як володіння та користування. За цією 

ознакою науковці виділяють майно, яким володіє підприємство, і майно, що 

перебуває в користуванні підприємства. До першого типу належить майно, яке 

утримується підприємством на правах власності та відображене в його балансі. 

До другого типу належить майно, яким підприємство може користуватись у 

процесі своєї господарської діяльності. Користування як елемент права 

передбачає можливість вилучення корисних властивостей речі для задоволення 

потреб власника чи інших осіб. Структурно-логічна схема розмежування типів 

майна за елементами права представлена на рисунку 2. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурно-логічна схема розмежування типів майна 

підприємства за складовими елементами права 

Виходячи з проведених досліджень, слід зауважити, що 

найоптимальнішою для підприємства є та класифікація майна, яка відповідає 

завданням, що виникають в ході управління того чи іншого господарюючого 

суб‘єкта, в залежності від того, яку діяльність такий суб‘єкт провадить.  
З огляду на це, ми пропонуємо поділяти майно в розрізі процесів, в якому 

воно використовується. Так, необхідно виокремлювати майно, яким 

користується підприємство у виробництві, адже «процес виробництва не може 

здійснюватися без наявності засобів виробництва, які включають засоби праці 

та предмети праці»; обіговому процесі (предмети обігу, грошові кошти); 
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культурно-побутового обслуговування працівників підприємства). З метою 

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів, ми вважаємо 

за необхідне представити більш нагляднішу та спростовану форму (рис. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Класифікація майна підприємства 

Як відомо, для ефективного управління фінансово-господарською 

діяльністю важливо знати, яким майном володіє підприємство, де воно 

використовується і за рахунок яких джерел формується (рис. 4). Джерела 

формування майна мають певну особливість побудови та чітко наведені у ст. 

140 Господарського кодексу України [1]. «Основною метою формування майна 

є виявлення і задоволення потреби в окремих його видах для забезпечення 

основного процесу, а також оптимізації його складу для забезпечення умов 

ефективності оптимальної діяльності» [4]. 
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Рисунок 4 – Джерела формування майна підприємства [4] 

 

Отже, як свідчать проведені нами дослідження, майно підприємства має 

доволі складну структуру і класифікацію за різними ознаками, які, в свою 

чергу, мають значний вплив на ефективність управління підприємством, 

оптимізацію структури джерел його фінансування.  
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УДК 336.221:631(045) 

Тимощук Т.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

У статті розглянуто систему податкового навантаження на 

сільськогосподарські підприємства України: ставки податку, механізми та 

різновиди податків, які повинні сплачувати аграрні підприємства. 

Проаналізовано методи та інструменти податкового регулювання в 

аграрному секторі та їх поступову зміну за останні декілька років. Також у 

статті визначено особливості та окреслено основні проблеми оподаткування 

сільськогосподарських підприємств в Україні. 

Ключові слова: оподаткування, податок на додану вартість, платники 

IVгрупи, єдиний податок, державне регулювання. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день для нашої держави особливо 

актуально постає проблема розробки механізму, який би визначав нові дієві та 

ефективні принципи оподаткування підприємств аграрного сектору економіки. 

Адже державне регулювання сільськогосподарської галузі через оподаткування 

дозволяє підприємствам отримати за допомогою податкових пільг, податкових 

преференцій можливість здійснювати свою діяльність у більш сприятливих 

умовах. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_36
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оподаткуванню аграрного 

сектора України присвячено праці багатьох вітчизняних науковців, таких як: 

Гарасим П. М., Дем‘яненко М. Я., Лайко П. А., Мацелюх Н., Осадчий С. О., 

Сенік В. М., Шепельта І., Якубенко Ю. та інші. Більшість праць направлена на 

виявлення загальних направлень щодо оподаткування сільськогосподарських 

підприємств. 

З проблемою оподаткування сільськогосподарський підприємств Україна 

стикається з моменту проголошення незалежності. Так, як сільське 

господарство є запорукою національної безпеки в продуктовій сфері, 

запровадження ефективної системи оподаткування для нього є гострою 

проблемою. Тому систематичний аналіз змін в методах оподаткування 

аграрного сектору є актуальним в будь-який час. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оподаткування діяльності 

підприємств аграрного сектору є однією із найбільш важливих та складних 

елементів податкової системи України. Специфіка аграрної галузі вимагає 

особливих підходів до оподаткування суб‘єктів господарювання даного сектору 

економіки. 

Згідно чинного податкового законодавства України підприємства 

сільськогосподарської галузі мають вибору системи оподаткування своєї 

діяльності: 

- загальна система оподаткування (сплата податку на прибуток); 

- спрощена система оподаткування (сплата єдиного податку четвертої 

групи). 

Загальна система оподаткування передбачає сплату всіх передбачених 

законодавством України зборів і платежів, платниками яких зобов‘язано бути 

сіль-ськогосподарське підприємство. 

Оссновним податком виступає податок на прибуток, який сплачується за 

ставкою 18%. Об‘єктом оподаткування відповідно до Податкового кодексу 

України виступає «прибуток із джерелом походження з України та за її межами, 



216 

який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 

фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 

фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, які виникають на різниці [1, c. 134]. 

Одним із основних податків у загальній системі оподаткування для 

сільськогосподарського підприємства також виступає податок на додану 

вартість (ПДВ). Платниками цього податку повинні зареєструватись всі 

юридичні особи та підприємці з доходом за останніх 12 місяців понад 1 млн. 

грн. Враховуючи об‘єми діяльності сільськогосподарських підприємств, майже 

всі вони є платниками цього податку [1, c.135]. 

До 1 січня 2016 року всі суми нарахованого ПДВ сільськогосподарські 

підприємства не сплачували до бюджету, а залишали у себе для розвитку 

власної діяльності. На 2016-й рік для них було введено в дію перехідні 

положення, згідно яких механізм сплати нарахованих сум зобов‘язань по ПДВ 

наступний: 

- операції з зерновими і технічними культу-рами – 85% до державного 

бюджету, 15% на спец-рахунок; 

- операції з продукцією тваринництва – 20% до державного бюджету, 80% 

на спецрахунок; 

- операції з іншими сільськогосподарськими товарами та послугами – 50% 

до державного бюджету, 50% на спецрахунок [2, c. 7-8]. 

З 1 січня 2017 року сільськогосподарські підприємства-платники ПДВ 

перейшли на загальну систему нарахування і сплати даного податку, тобто всі 

суми зобов‘язань повністю сплачуються до державного бюджету. 

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) сільськогосподарські 

підприємства сплачують з усіх видів доходів, що отримуються їхніми 

працівниками за ставкою 18%. Також ці доходи підлягаю оподаткуванню і 

єдиним соціальним внеском – 22% від нарахованої суми доходів. 
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Спрощена система оподаткування для сільськогосподарських підприємств 

передбачає сплату єдиного податку за системою передбаченою для 4-ї групи 

платників цього податку. 

Платники єдиного податку цієї групи звільняються від сплати наступних 

податків і зборів: 

- податку на прибуток підприємств; 

- податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного 

податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення 

сільськогосподарського товаровиробництва; 

- рентної плати за спеціальне використання води [3, c.288-289]. 

ПДВ, ПДФО, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і військовий збір спрощенці 

цієї групи сплачують на загальних основах. 

Платниками єдиного податку 4-ї групи можуть бути сільськогосподарські 

підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами 

України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом 

(вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а 

також рибницькі, рибальські та риболовецькі гос-подарства, які займаються 

розведенням, вирощу-ванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, 

ставках та водосховищах), у яких сума, одержана від реалізації 

сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 

переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків 

загальної суми доходу [4]. 

Об‘єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, переданих 

сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у 

користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, 

які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими 

господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх 

водоймах (озерах, ставках та водосховищах). 
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Ставка єдиного податку для IV-ї групи з одного гектара 

сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, 

проведеної за станом на 1 липня 1995 року відповідно до Методики, 

затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах (у 2018 році): 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також 

сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту)  – 

0,95%; 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях – 0,57%; 

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих 

у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57%; 

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях – 0,19%; 

- для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, 

рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, 

вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах – 2,43%; 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності 

сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві 

(вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або 

надані їм у користування у тому числі на умовах оренди – 6,33% [5]. 

Розраховані суми єдиного податку перемножуються на коефіцієнт 

індексації грошової оцінки землі. З 1 січня 2017 року при його розрахунку 

враховують наступні особливості: 

- індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 

угідь  (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), 

застосовується  із значенням 120 відсотків (пункт 6 підрозділу 6 Розділу XX 

«Перехідні  положення» Кодексу); 
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- індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із 

значенням (пункт 8 підрозділу 6 Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (з 

урахуванням змін, внесених Законом №1797)): для сільськогосподарських угідь 

(ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 100 %; для 

земель несільськогосподарського призначення -106 % [5, c. 287]. 

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) 

місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від 

річної суми податку, у таких розмірах: 

- у I кварталі – 10 відсотків;  

- у II кварталі – 10 відсотків;  

- у III кварталі – 50 відсотків; 

- у IV кварталі – 30 відсотків (див. рис. 1) 

Оцінюючи ситуацію, яка склалась у сільськогосподарських підприємств у 

2017 році, слід відзначити, що переважна більшість суб‘єктів господарювання 

працює на спрощеній системі оподаткування. Головним аргументом такого 

вибору є менше податкове навантаження на підприємство. 

Основною проблемою, з якою зіштовхнулись аграрії в минулому році, 

стало зростання сум податкових зобов‘язань з ПДВ, що відчутно вдарило по 

розміру обігових коштів підприємств. Виникнення додаткових витрат, 

пов‘язаних із зростанням розмірів податкових зобов‘язань, вже призвело до 

зменшення рентабельності сільськогосподарської діяльності та часткового 

зростання цін на продукцію. Також з‘являється серйозна перспектива 

«тінізації» частини аграрного сектору задля уникнення (зменшення) 

оподаткування своєї діяльності ПДВ. 
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Рисунок 1 – Схема нарахування фіксованого сільськогосподарського 

податку (єдиного податку IV групи) 

Висновок. Аналізуючи тенденції змін, які вже відбулися в оподаткуванні 

діяльності сільськогосподарських підприємств можна зробити загальний 

висновок, що держава ліквідовує пільгову систему оподаткування ПДВ для 

аграрного сектору, не пропонуючи нічого нового на заміну. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Розглядається сутність та особливість формування і реалізації кредитної 

політики комерційного банку. Аналізуються структура і динаміка кредитів, 

наданих банками в посткризовий період. Виявлено проблеми, що виникли у 

процесі кредитування, та доведено їх вплив на розвиток економіки України. 

Ключові слова: комерційні банки, кредити, кредитна політика, кредитний 

портфель, кредитні операції, ризики, кредитна заявка, кредитний менеджер, 

прибуток, кредитний комітет, кредитний моніторинг. 

Основним пріоритетом державної соціально-економічної політики є 

забезпечення високих і стійких темпів економічного зростання. Досягнення 

цього завдання неможливе без підвищення ролі банківського сектору в 

економіці, ефективного виконання банківською системою завдання 
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задоволення фінансових потреб реальної економіки. При цьому динаміка 

розвитку банківського сектору значною мірою залежить від стану правового 

середовища, інвестицій, ділового клімату, податкових умов, удосконалення 

регулювання банківської діяльності та системи банківського нагляду, 

ефективності функціонування системи страхування вкладів, доступності 

кредитних ресурсів, у тому числі зовнішніх. В умовах глобальної економіки ці 

фактори набувають особливого значення, що підтвердила світова фінансова 

криза, яка торкнулась економіки України. У цих умовах загострилась і 

проблема недостатності кредитування реальної економіки. 

У сучасному економічному житті України спостерігається стійка тенденція 

зростання ролі комерційних банків. Ефективне кредитування на нинішній день 

– одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи 

України. Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у 

розвитку кредитної справи. У зв‘язку з цим гостро постала проблема наукового 

осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їхнього змісту, 

природи і сутності, розроблення ефективних схем і технологій кредитного 

процесу та їх використання на практиці. Базу для всього процесу креди- 

тування, його об‘єктивні параметри та особливості створює і визначає кредитна 

політика комерційного банку. 

Актуальність дослідження кредитної політики банків, як особливого 

об‘єкта, підтверджується сучасними тенденціями розвитку економіки країни.  

Дослідження сутності та сучасних тенденцій у формуванні і реалізації 

кредитної політики знайшли відображення в роботах закордонних і вітчизняних 

науковців: І. Балабанова, Г. Панової, О. Лаврушина, О. Барановського, В. 

Міщенка, А. Мороза, Т. Смовженко, О. Васюренка, В. Вітлинського, Я. 

Наконечного, О. Пернарівського, І.Пещанської, Л. Примостки та інших. 

Метою статті є уточнення сутності, етапів формування, реалізації та аналіз 

сучасного стану кредитної політики комерційних банків в Україні.  

Кредитну політику комерційного банку (у широкому розумінні) слід 

розглядати як комплекс дій та заходів, що здійснюються комерційним банком у 
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сфері кредитної справи з метою вирішення стратегічних і тактичних завдань, на 

основі макроекономічних, мікроекономічних, регіональних та галузевих 

чинників, з оптимізації дохідності кредитних операцій і кредитного ризику. У 

вузькому розумінні її доцільно представляти як обов‘язковий документ, що має 

конфіденційний характер і містить перелік правил із ведення кредитної справи 

банку, які виконуються протягом одного року, а потім переглядаються 

кредитним комітетом. 

Визначення елементів ускладнюється наявністю специфічних ознак 

кредитної політики: 

1) кожний банк самостійно розробляє кредитну політику, яка відповідає 

особливостям його діяльності й базується на законодавчо-нормативній 

документації зовнішнього і внутрішнього походження (має суто індивідуальний 

підхід); 

2) базується на результатах аналізу факторів макроекономічного, 

мікроекономічного, регіонального і галузевого характеру; 

3) ураховує суб‘єктивні сторони функціонування банку відповідно до 

загальної ринкової стратегії, що є основою організації процесу банківської 

установи. 

Однак проблеми з визначення елементів і цілісного підходу при 

формуванні та реалізації кредитної політики привертають фінансових фахівців 

у рамках адаптивності для кожного банку за наявності гострої конкуренції.  

Кредитна політика визначає стандарти, параметри і процедури, якими 

користуються банківські робітники з надання, оформлення та управління 

кредитами. Сукупність елементів кредитної політики найбільш точно 

представила І. Пещанська, беручи за основу три рівні ведення кредитної 

справи: 1) попередня робота з видання кредитів; 

2) оформлення кредиту; 

3) управління кредитом [4, с. 119]. 

Але реалізація кредитної політики сучасними комерційними банками 

здійснюється у два етапи: 
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а) попередня робота з видання і оформлення кредитів; 

б) управління кредитом. 

Ці зміни були породжені гострою конкуренцією, тому виявляється 

необхідність зменшення часу з першого контакту позичальника до винесення 

рішення банківською установою з видачі кредиту. 

Правильна організація банківського кредитування, розроблення 

ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями, належне 

забезпечення його оперативною та достовірною обліковою інформацією 

виступають основою фінансової стабільності й ринкової стійкості комерційних 

банків. 

З метою забезпечення організації ефективної кредитної діяльності 

комерційні банки розробляють власну внутрішню кредитну політику і 

впроваджують практичні механізми її реалізації. Саме тому одним із 

найважливіших завдань управління кредитною діяльністю є формування та 

аналіз кредитного портфеля комерційного банку. 

Розробка кредитної політики особливо важлива в умовах адаптування 

банків до складних і постійно змінних умов ринкового реформування 

економіки та особливостей поведінки світової економічної і фінансової криз. 

Усі важливі рішення в банках потребують, щоби метою його політики було 

підтримання оптимальних співвідношень між кредитами, депозитами та 

іншими зобов‘язаннями і власним капіталом. Тому правильна кредитна 

політика здатна підвищити якість кредитів і, звісно, фінансовий стан банку. Усе 

вищезазначене підкреслює необхідність кредитної політики в роботі банків, і 

значною мірою при переході до ринкових умов, коли банки націлені на 

першокласних і багатих клієнтів, які кількісно та якісно не можуть забезпечити 

всю банківську систему. 

Стратегія кредитної політики повинна включати в себе пріоритети, 

принципи і цілі конкретного банку на кредитному ринку. Вона визначається, 

перш за все, вибором клієнтів, по-друге, нормами і правилами, які 

регламентують практичну діяльність банківського персоналу, і, по-третє, 
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компетентністю керівництва банку і рівнем кваліфікації персоналу, який 

займається питанням кредитування. Тактика кредитної політики охоплює 

конкретні інструментарії, які використовуються окремим банком для реалізації 

його стратегічних цілей при здійсненні кредитних операцій, напрями їх 

удосконалення, порядок організації кредитного процесу. Таким чином, 

кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективної роботи 

персоналу кредитного підрозділу банку, зменшує ймовірність помилок і 

прийняття нераціональних рішень  [6, 135 с.]. 

Основним елементом кредитної політики щодо стратегії є правильна 

постановка її цілей. Цілі кредитної політики банку визначаються виходячи зі 

стратегічних цілей банку. 

Система основних цілей кредитної політики комерційного банку в 

сучасних умовах повинна включати: 

• забезпечення максимального рівня дохідності кредитного портфеля та 

акціонерного капіталу комерційного банку за мінімального рівня ризику; 

• підтримання оптимального співвідношення між кредитами, депозитами 

та іншими зобов‘язаннями і власним капіталом банку; 

• забезпечення фінансової стійкості комерційного банку у процесі 

здійснення кредитної діяльності; 

• забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних 

ресурсів; 

• досягнення оптимального балансу між зростанням обсягу «кредитного 

портфеля» і темпами поліпшення його якості; 

• розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої 

якості; 

• збереження високого рівня довіри юридичних і фізичних осіб до 

комерційного банку шляхом своєчасного і повного виконання своїх зобов‘я 

зань перед вкладниками та акціонерами. 

Кредитна політика являє собою систему заходів, спрямованих на 

встановлення пріоритетів розвитку кредитних відносин, раціональну 
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організацію та управління процесом кредитування різних категорій 

позичальників з метою забезпечення високої рентабельності і мінімізації 

кредитного ризику. 
Кредитна політика встановлює загальні напрями прийняття конкретних 

рішень щодо вибору надійних позичальників, обсягів і строків кредиту і 

включає такі елементи: 
1) умови кредитних угод (поєднання встановлених строків кредиту і ставки 

відсотка); 
2) стандарти кредитоспроможності (вимоги до фінансової стійкості 

клієнтів); 
3) способи забезпечення виконання кредитних зобов‘язань (застосовується 

щодо клієнтів, які мають прострочену заборгованість). 
Процес прийняття рішення з питання кредитування складається з кількох 

основних етапів, на кожному з яких уточнюються характеристики позички, 

способи її видачі, використання і погашення: 
1) попередній розгляд кредитної заявки і співбесіда з позичальником; 
2) аналіз кредитоспроможності і платоспроможності позичальника, оцінка 

забезпечення; 
3) прийняття остаточного рішення про кредитування кредитним комітетом 

банку; 
4) оформлення документів, що регулюють взаємини банку і позичальника; 
5) видача кредиту; 
6) кредитний моніторинг [4, С.115-124]. 
Попередній розгляд заявки клієнта на надання кредиту (гарантії) 

здійснюється протягом 1–2 робочих днів з моменту звернення в банк. 

Кредитний працівник надає необхідну інформацію щодо умов кредитування в 

банку, а клієнт пояснює сутність, історію і перспективу своєї справи (якщо він 

– юридична особа) або на що він збирається витратити суму грошей, узяту в 

кредит, і з яких джерел зможе надалі оплатити суму кредиту з нарахованими на 

нього відсотками. На цьому етапі банк приймає рішення про принципову 

можливість надання кредиту. 
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При цьому банком з‘ясовуються: 

1) серйозність, надійність і кредитоспроможність позичальника, його 

репутація як можливого партнера по бізнесу; 

2) обґрунтованість необхідного кредиту і ступінь забезпеченості його 

повернення; 

3) відповідність кредитної пропозиції кредитній політиці банку і структурі 

формування його кредитного портфеля. 

За відповідності умов кредитного продукту кредитній політиці банку і 

базовим вимогам до клієнта прикріплюється кредитний менеджер, який 

зв‘язується з ним для більш детального розгляду представленого проекту 

кредитування. Майбутньому позичальникові необхідно підготувати і подати 

банку кредитну заявку, а також супровідні документи, які зажадає банк.  

Необхідні консультації і підготовки інформації проводять працівники 

кредитного управління. Детальний аналіз проекту кредитування здійснюється 

протягом 5–10 робочих днів за умови прийняття позитивного рішення за 

результатами попереднього розгляду заявки, а також наявності всього 

комплекту необхідних документів. 

На цьому етапі банк проводить аналіз кредито-спроможності 

позичальника, який виконується у три етапи: 

1) розрахунок основних (об‘єктивних) показників, які характеризують 

фінансовий стан позичальника; 

2) визначення додаткових (суб‘єктивних) показників; 

3) аналіз кредитоспроможності позичальника. 

На підставі наданої від клієнта інформації, що міститься в пакеті 

документів, кредитний менеджер відділу попереднього аналізу та моніторингу 

готує висновок на кредитний комітет, залучаючи інші служби банку, у тому 

числі юридичний відділ, уповноважених експертів банку, а також за потреби 

інші підрозділи банку. 

Обов‘язковими умовами в ході підготовки висновку щодо юридичної 

особи є: 
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1) виїзд кредитного працівника до місцезнаходження об‘єкта, що 

кредитується; 

2) виїзд кредитного працівника спільно з експертами банку за 

місцезнаходженням предмета застави; 

3) залучення незалежних компаній для проведення оцінки предмета 

застави. 

Пропоновані умови кредитування перед винесенням на кредитний комітет 

узгоджуються із заявником на отримання кредиту. Остаточне рішення про 

надання кредиту, видачі гарантії, зміну умов кредитного договору або 

відхилення заявки приймає кредитний комітет [3, 754 с.]. 

У разі прийняття кредитним комітетом негативного рішення щодо надання 

кредиту банк направляє мотивовану відмову в наданні кредиту (гарантії) або 

пропозицію про зміну будь-яких умов. 

Важливим етапом кредитування після прийняття банком позитивного 

рішення про фінансування є оформлення документів, що регулюють 

взаємовідносини сторін. 

До них можна віднести: 

1) кредитний договір; 

2) договір застави; 

3) договір поруки (третьої особи); 

4) гарантійний лист (третьої особи); 

5) договір цесії; 

6) інший договір. 

Видача кредиту здійснюється після виконання позичальником певних 

умов, обумовлених у кредитному договорі, шляхом відкриття клієнтові 

позичкового рахунку та перерахування грошових коштів на його 

розрахунковий (поточний) рахунок при наданні платіжних доручень відповідно 

до суми і цілі використання кредиту. 

Заключним етапом процесу кредитування є подальший контроль за 

виконанням ходу кредитного проекту, проведення кредитного моніторингу.  
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Забезпечення ефективності та надійності здійснення кредитних операцій 

вимагає від комерційного банку організації постійного моніторингу всіх стадій 

реалізації кредитного процесу. Проведення моніторингу кредиту починається 

відразу після надання позики клієнтові (отримання ним позики). Основна мета, 

яку ставить банк при здійсненні контролю за ходом кредитних операцій, 

полягає в налагодженні ефективної організації кредитного процесу і пошуку 

досконаліших механізмів кредитування. 

Банківський контроль та управління кредитним процесом – необхідна 

передумова оптимізації системи організації кредитування в комерційних 

банках. 

У процесі контролю за кредитними операціями особливу увагу банк 

повинен приділяти таким проблемам: 

1) дотримання принципів кредитування (цільової спрямованості, 

забезпеченості, терміновості); 

2) виявлення проблемних кредитів і розроблення заходів із ліквідації 

заборгованості; 

3) аналіз якості та структури кредитного портфеля банку в цілому; 

4) контроль кредитного ризику; 

5) моніторинг кредитного ринку і розроблення заходів щодо розширення 

участі в ньому банку тощо. 

Вимога щодо своєчасності і повноти погашення кредиту невіддільна від 

питання постійного контролю за розміром і якістю отриманого забезпечення. 

Банк здійснює контроль за цільовим використанням кредиту. За невиконання 

або неналежне виконання прийнятих на себе згідно із кредитним договором 

зобо в‘я зань винна сторона відшкодовує іншій стороні всі заподіяні останній у 

зв‘язку з цим збитки, а також сплачує штрафи, пеню, неустойки, передбачені 

умовами кредитного договору [9, 584 с.]. 

Кредитування було і залишається основним джерелом прибутку 

комерційного банку. 
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На сучасному етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні 

відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне 

джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності 

підприємств і потреб населення. 

Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка 

ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають 

основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. 

Кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і 

завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і методи її 

реалізації з метою максимізації дохідності кредитних операцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ БІОЛОГІЧНИХ 

АКТИВІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Стаття присвячена аналізу та аудиту в сільськогосподарських підприємствах, 

а також поточних біологічних активів в підприємстві агропромислового 

виробництва, обґрунтуванню актуальних питань з його удосконалення. 

Ключові слова: аудит, методичні прийоми аудиту, біологічні активи, 

справедлива вартість, документування, аудит підприємства. 

Провівши аналіз сільськогосподарських підприємств можна зробити 

висновок що проблемні аспекти аудиту є і вони пов‘язані із низьким рівнем 

науково-методичного забезпечення аудиту агропромислового виробництва, 

наявністю в достатній кількості аудиторів, спеціалізованих в аграрній сфері. 

Таким чином доцільність розробки спеціальних методичних рекомендацій з 

організації і методики аудиту біологічних активів та подальших наукових 

досліджень є очевидними. 

Стан та проблеми  аудиту поточних біологічних активів на даний час 

досить актуальні. Тому їх піднімають у своїх роботах провідні вітчизняні 

науковці, зокрема В.М. Жук [6], Є.В. Калюга [7], Г.Г. Кірейцев [8], М.М. 

Коцупатрий [9], О.О. Канцуров [10], М.Ф. Огійчук [11], П.Л. Сук [12], Л.С. 

Шатковська [13] та інші вчені. На недосконалість теоретико-методологічної 

бази МСФЗ і, відповідно вітчизняних П(С)БО неодноразово наголошували Ф.Ф. 

Бутинець [14], Н.М. Малюга [15], О.М. Петрук [16]. Впровадженням П(С)БО 30 

[3] визначено особливий порядок обліку доходів і витрат сільськогосподарської 

діяльності, оцінки біологічних та інших активів, надходження продукції, 

визначення фінансових результатів, що, відповідно, ускладнює аудиторський 

процес та вимагає удосконалення методичних підходів щодо аудиту поточних 

біологічних активів. 
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Поточні біологічні активи і рослинництва, і тваринництва формують 

особливі обліково-аналітичні групи оборотних активів суб‘єкта 

господарювання. Тому, перш за все, перед тим, як розпочати перевірку, 

аудитору необхідно чітко визначитись із джерелами інформації. Для зручності 

їх подальшого використання варто розмежувати джерела нормативно-

правового характеру (Закони, постанови, інструкції, положення тощо) та 

внутрішні джерела інформації, (наказ про облікову політику в частині обліку 

поточних біологічних активів, статутні документи, первинні документи, 

регістри, звітність, матеріали попередніх перевірок, результати опитувань 

працівників підприємства, третіх осіб тощо). По-суті, джерела нормативно-

правового характеру дадуть можливість встановити так звані норми контролю, 

по відношенню до яких аудитору доведеться співставляти, перевіряючи на 

відповідність таким нормам, аналізувати, інформацію, отриману з іншої групи 

джерел аудиту на предмет її повноти, достовірності і відповідності. 

Серед основних джерел аудиту нормативно-правого характеру, якими 

визначено методологічні засади формування в обліку інформації щодо 

біологічних активів П(С)БО 30 «Біологічні активи» [3], вимоги та рекомендації 

якого конкретизовано у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку 

біологічних активів, затверджених Міністерством фінансів України від 

29.12.2006р. №1315 [2]. Однак, незважаючи на досвід використання даного 

стандарту, проблеми щодо теоретичного і практичного застосування П(С)БО 30 

[3] в Україні все ж існують та продовжують активно обговорюватись на усіх 

рівнях. На наш погляд, аудитору варто розуміти їх зміст, а також враховувати 

альтернативи їх вирішення (нівелювання) в ході практичного здійснення 

перевірки. Йдеться про оцінку біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції, методику їх обліку в системі рахунків, складність ведення 

аналітичного обліку, відображення у звітності. 

Для того, щоб чітко визначитись з напрямами аудиту, необхідно чітко 

визначити його об‘єкти. У загальному, об‘єкти обліку поточних біологічних 

активів виступають підконтрольними об‘єктами контролю. Відповідно до 
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П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ об‘єктом обліку виступає біологічний актив – 

тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати 

сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні активи, а також 

приносити в інший спосіб економічні вигоди [ 3 ]. При цьому аудитор має 

врахувати той факт, що коли рослини або тварини за певних причин (які саме 

причини – аудитору слід уточнити) не використовуються в 

сільськогосподарській діяльності, вони, в залежності від строку використання, 

вважаються запасами або основними засобами. Таким чином аудитор буде 

використовувати методичні прийоми, методи і способи аудиторської перевірки, 

керуючись при цьому іншими нормативними документами та використовуючи 

інші методичні підходи до їх перевірки. 

Окрім того, сільськогосподарська продукція при її відокремленні від 

біологічного активу перестає бути елементом біологічних активів і визнається 

як окремий актив [2]. Так, наприклад, у рослинництві – зерно, овочі, плоди, 

ягоди; у тваринництві – молоко, яйця, мед. Від деяких біологічних активів та їх 

груп, крім сільськогосподарської продукції, отримують додаткові біологічні 

активи (у рослинництві – саджанці; у тваринництві – приплід, нові рої бджіл 

тощо). Виходячи з цього, в якості об‘єктів обліку в результаті біологічних 

перетворень можуть виділяти біологічні активи, додаткові біологічні активи, 

сільськогосподарську продукцію та інші активи, які й виступають, в свою 

чергу, окремими об‘єктами аудиту. Однак на практиці розмежувати поточний 

біологічний актив у рослинництві та готову сільськогосподарську продукцію 

складно, що, відповідно, породжує додаткові проблеми у організації та веденні 

і обліку, і аудиту підприємств аграрної сфери. Все це вказує на необхідність 

ознайомлення з наказом про облікову політику підприємства в частині обліку 

біологічних активів ще до початку планування аудиторського процесу. 

Елементи наказу мають чітко відображати підходи до розмежування 

біологічних активів, додаткових біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції та тих, які будуть оцінюватись за справедливою вартістю чи за 

первісною вартістю. 
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Практичні дослідження засвідчують факт формального підходу окремими 

сільськогосподарськими підприємствами до формування їх облікової політики. 

У більшості випадків існуючі накази дублюють статті, пункти і, навіть окремі 

розділи нормативних документів без відображення галузевих особливостей та 

реально-використовуваних методів обліку господарських процесів і фактів 

підприємства. Зустрічаються також випадки, коли наказ про облікову політику 

востаннє переглядався ще до прийняття галузевого стандарту з обліку 

біологічних активів, що значно ускладнює процес проведення аудиту та 

вимагає від аудитора реалізації нового завдання в якості супутніх послуг – 

надання консультацій з формування облікової політики відносно тих 

господарських операцій та подій щодо біологічних активів, які мають місце в 

діяльності підприємства або плануються в найближчому майбутньому. Звісно, 

це може здійснюватися лише за погодженням із підприємством-клієнтом з 

наступним уточненням попередніх умов домовленостей про здійснення аудиту. 

Розробити універсальну методику аудиту поточних біологічних активів 

неможливо. Послідовність, вибір і обґрунтування напрямів перевірки 

визначаються такими основними факторами, як форма власності та 

організаційно-правова форма підприємства; обсяги діяльності, чисельність 

працівників; система оподаткування; стан системи обліку і контролю 

підприємства, рівень його інформаційного забезпечення; рівень кваліфікації 

кадрів тощо. Поміж зазначених слід виділити ціль аудиторського дослідження, 

запити та вимоги, які висуваються до аудиту власником (керівництвом) 

підприємства-клієнта, а також професійну майстерність, компетентність і 

досвід самого аудитора. Загалом, основною метою обраної методики аудитором 

є встановлення достовірності (істини) про досліджуваний об‘єкт. Тому 

зупинимось на основних напрямах аудиту поточних біологічних активах з 

наступних розкриттям їх особливостей та проблем реалізації на практиці. При 

цьому слід відмітити, що методику аудиту біологічних активів потрібно 

розглядати окремо по галузях. Важливість відокремлення зумовлена тим, що 

рослинницька і тваринницька галузі характеризуються рядом особливостей. На 
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наш погляд, ефективність аудиту поточних біологічних активів досягається 

також у випадку, коли аудиторські процедури застосовувати, чітко 

розмежувавши при цьому біологічні активи, додаткові біологічні активи і 

сільськогосподарську продукцію. Якщо такі підходи практикуються в 

організації обліку підприємства-клієнта, то це значно спрощує завдання та 

участь аудитора. 

Наявність і стан збереження, умови утримання поточних біологічних 

активів зазвичай встановлюється аудитором шляхом візуального огляду і 

спостереження. Однак, на практиці цей прийом не завжди може надати 

вичерпну інформацію. Як справедливо зазначає П.Л. Сук натуральний стан 

біологічних активів, зокрема рослинництва, «…постійно змінюється – рослина 

росте і набуває нові якості» [5, с.85]. Інша ситуація при перевірці стану 

зберігання і збереженості поточних біологічних активів тваринництва, де 

найбільш раціональним є застосування інвентаризації поголів‘я. Інвентаризація, 

що проводиться за статево-віковими групами дасть можливість встановити 

недостачі і надлишки поголів'я, вірогідність облікових і звітних даних про живу 

масу молодняка, правильність оприбуткування приплоду. Однак для аудитора з 

метою зниження трудомісткості аудиторського процесу та в цілях економії часу 

на проведення аудиту інших активів і пасивів підприємства доцільно було б, 

перш за все, дослідити стан зоотехнічного обліку. Зробити це можна шляхом 

вивчення та порівняння даних окремих первинних документів, зокрема, 

відомостей зважування тварин, розрахунків визначення приросту, актів на 

оприбуткування приплоду тварин, відомостей витрачання кормів, розрахунків 

заробітної плати працівникам тваринництва тощо. Особливо ефективним є 

вивчення матеріалів внутрішньогосподарських інвентаризацій, за наявністю і 

змістом яких аудитор може з‘ясувати: частоту проведення раптових 

інвентаризацій поголів‘я інвентаризаційною комісією підприємства; наявність 

випадків неоприбуткованого приплоду, заміну одних тварин іншими; види та 

зміст заходів, які були реалізованими за умови існування таких фактів і 

встановлення винних осіб; правильність відображення результатів 
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інвентаризації в обліку і звітності. Окрім і того доцільно використовувати 

матеріали попереднього аудиту (якщо такий проводився на підприємстві), акти 

ревізій та перевірок, складені іншими суб‘єктами контролю – зовнішніми чи 

внутрішніми. Ці джерела аудиту практично носять допоміжний характер, однак 

їх вивчення та використання дасть можливість аудитору ідентифікувати місця 

підвищеного ризику та звернути на них особливу увагу. 

На етапі перевірки надходження і руху поточних біологічних активів 

важливо перевірити дотримання порядку оформлення первинних документів і 

таким чином отримати документальне підтвердження санкціонування операцій, 

зміст та виконавців господарських операцій, а також письмові докази змін 

кількісно-сумового складу біологічних активів. Інформаційним забезпеченням 

при цьому виступають Методичні рекомендації щодо застосування 

спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та 

поточних біологічних активів, затверджені наказом Міністерства аграрної 

політики від 21 лютого 2008 року №73 [17], якими визначено основні 

специфічні особливості документування, що випливають із нововведень в 

організацію бухгалтерського обліку біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції. Слід зауважити, що у практичній роботі окремих аграрних 

підприємств використовують старі форми первинних документів, що 

пояснюється наступним: по-перше, зручністю використання відпрацьованих 

протягом багатьох років за порядком складання форм старого зразку; по-друге, 

наявністю «старих» бланків документів, попередньо закуплених 

підприємством. Для аудитора, знову ж таки, це створює певні труднощі, 

оскільки ним постійно відслідковуються всі зміни в контексті правового поля 

щодо організаційно-методичних засад ведення бухгалтерського обліку, які 

фактично ігноруються клієнтом. Окрім того, вивчаючи зміст належно 

оформлених документів, аудитор відтворює ланцюг господарських операцій та 

фактів від надходження (оприбуткування) поточних біологічних активів, їх 

зберігання до списання. 

Повноту оприбуткування придбаних тварин зі сторони, проданих або 
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безплатно переданих, аудитор може встановити шляхом вивчення і порівняння 

записів у рахунках-фактурах, актах прийому-передачі, договорах, супровідних 

документах постачальника: (товарно-транспортними накладних на перевезення 

тварин із відомостями зважування та відомостями витрачання кормів, а також 

Звітами про рух тварин і птиці. Ефективними при цьому є зустрічні перевірки з 

даними документів підприємств – постачальників тварин. 

Достовірним джерелом аудиту наявності та руху поточних біологічних 

активів є дані рахунку 21 ―Поточні біологічні активи‖[3, с. 105], на якому 

ведуть облік і узагальнюють інформацію щодо поточних біологічних активів 

тваринництва, зокрема тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, 

птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного 

стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин прийнятих від 

населення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою 

вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо. 

Найважливішим та складним питанням є аудит оцінки біологічних активів 

та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. Складність як 

обліку, так і аудиту оцінки сільськогосподарської продукції за справедливою 

вартістю при первісному визнанні зумовлено рядом факторів, серед яких: 

складність визначення рівня якості продукції в момент її первісного визнання; 

тривалість збирання врожаю, можливість швидкої зміни ціни, наприклад, на 

продукцію рослинництва протягом місяця, а на продукцію тваринництва 

коливання цін має місце упродовж року. Відомо, що визначення справедливої 

вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на 

цінах активного ринку, який не завжди присутній, а якщо й існує, то по 

окремих активах може бути відсутня інформація про ринкові ціни [4, с. 106]. У 

цьому зв‘язку ми підтримуємо думку В.А. Кононенко щодо реальності джерела 

визначення ціни активного ринку та, відповідно, справедливої вартості 

біологічних активів та сільськогосподарської продукції, якими є дані 

статистичних бюлетенів, що видаються головними управліннями статистики 

області [1, с. 1]. На підприємствах рекомендують створювати постійно діючі 
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комісії з визначення справедливої вартості біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції, наявність (або відсутність) яких аудитору слід 

встановити, здійснюючи загальне ознайомлення та попередню оцінку 

діяльності свого клієнта. 

Що стосується перевірки відображення біологічних активів на дату 

проміжного та річного балансу за справедливою вартістю, то слід відмітити, що 

не всі підприємства складають проміжний баланс, про що, знову ж таки, 

аудитору до початку безпосереднього проведення аудиту, слід отримати 

відповідні докази. Визначення, а відтак і аудит достовірності визначення 

справедливої вартості біологічного активу на дату складання балансу (навіть 

річного балансу) ускладнюється, тому що, активний ринок, зокрема по 

продукції рослинництва, у цей період часу практично відсутній. 

У П(С)БО 30 «Біологічні активи» [3, с. 103] визначено, що поточні 

біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно 

визначити неможливо, відображаються за первісною вартістю, крім поточних 

біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як 

незавершене виробництво. Такий підхід рекомендують застосовувати до 

періоду, у якому стає можливим визначити справедливої вартості поточних 

біологічних активів. Тому у програмі аудитора мають бути передбачені такі 

напрями аудиту, як перевірка правильності визначення первісної вартості та 

перевірка правильності визначення зміни справедливої вартості. З цією метою 

перевіряють наявність і достовірність показників Актів на оприбуткування 

поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою 

вартістю, Актів на списання поточних біологічних активів рослинництва, 

оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю). 

Усі документи – отримані аудитором від клієнта, від третіх осіб, складені 

самим аудитором – є джерелами отримання аудиторських доказів та засобом 

ефективного проведення аудиторської перевірки, оскільки виступають 

інструментом оперативного контролю і правильної оцінки його результатів. 

Для аудитора вони є робочими документами сукупність яких формує 
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аудиторське досьє клієнта. На завершальному етапі аудиторської перевірки на 

підставі робочих документів аудитор складає проміжний звіт про стан 

бухгалтерського обліку поточних біологічних активів і робить аудиторський 

висновок щодо достовірності відображення інформації про наявність і 

використання поточних біологічних активів у фінансовій, податковій та 

статистичній звітності підприємства-клієнта. 

Узагальнюючи слід відмітити, що аудит поточних біологічних активів в 

підприємствах агропромислового виробництва має ряд особливостей, 

врахувати і використати які в аудиторському процесі можуть фахівці-аудитори, 

що добре розуміють специфіку рослинницької і тваринницької галузей.  
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КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Досліджено поняття державного фінансового контролю діяльності закладів 

освіти, визначено його методичні аспекти. Розглянуто завдання та етапи 

здійснення державного фінансового контролю закладів освіти, які визначають 

його складові системи та охоплюють процеси формування та використання 

бюджету навчальних закладів.  

Ключові слова: державний фінансовий контроль, фінансові ресурси, 

контрольні параметри, заклади освіти, система освіти, використання 

бюджету. 

На сучасному етапі, розвиток інституту державного фінансового контролю 

відбувається суперечливо, нединамічно, під час тривалих дискусій – від 

цілковитого копіювання зарубіжних аналогів до пошуку національних 

особливостей і вільного трактування його методологічних та організаційних 

засад. Суттєвою проблемою сталого розвитку фінансового контролю закладів 

освіти є неузгоджена зміна законів та постанов, що мають унормовувати 

питання його проведення.  

Наразі застосування на практиці діяльності державних органів фінансового 

контролю є вкрай актуальним, адже впровадження системного підходу  робить 

його вкрай важливим для ефективного проведення оперативного управління 

процессами та в певній мірі запобігає прийняттю неправомірних та 

неефективних управлінських рішень. Це також дає змогу змінити акценти у 

функціях контролю – посилити превентивну (попереджуючу, запобіжну) 

функцію та зменшити тиск фіскальної функції. 

Проблемним питанням розвитку системи державного фінансового 

контролю в закладах освіти присвячено багато праць вчених і практиків. 
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Зокрема, теоретичні засади, методологію, питання стандартизації державного 

фінансового контролю розкрито в працях С. В. Бардаша, Л. В. Дікань, І. О. 

Шевченко. Огляд наукових публікацій свідчить про загальне формування 

теоретичних положень державного фінансового контролю діяльності закладів 

освіти. Однак, за окремими базовими поняттями його теорії, а також 

методичними підходами щодо проведення державного фінансового контролю 

державних НЗ має місце певна неузгодженість.  

На основі поданих даних можна сформулювати мету дослідження як: 

визначення теоретичних основ і методичних аспектів фінансового контролю 

діяльності закладів освіти, якa передбачає реалізацію таких завдань: 

-  дослідження поняття державного фінансового контролю, визначення 

його мети; 

-  обґрунтування системи принципів, на яких має базуватися державний 

фінансовий контроль у закладах освіти;  

-  визначення етапів здійснення державного фінансового контролю. 

Держава, забезпечуючи належне виконання своїх обов‘язків, поєднує 

функції фінансів із сутністю контролю, створює умови виникнення та 

впровадження державного фінансового контролю. 

Державний фінансовий контроль - є синтезом різновидів фінансового 

контролю, що здійснюється відповідними суб‘єктами державного фінансового 

контролю для досягнення цілей і забезпечення життєвих інтересів, визначених 

державою. Він полягає в установленні фактичного стану справ та дотриманні 

вимог чинного законодавства об‘єктом контролю, закладом освіти, щодо 

законності, фінансової дисципліни і раціональності під час формування, 

розподілу, володіння, використання та відчуження предмета контролю, тобто 

активів, що належать державі, а також використання коштів, що залишаються в 

суб‘єкта фінансових правовідносин у зв‘язку з наданими пільгами за платежами 

до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під 

гарантії держави [11, с. 12]. 
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Фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного 

управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, 

забезпеченні процесу формування й ефективного використання бюджетних 

коштів  держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. 

Виходячи з цього, головною метою державного фінансового контролю є 

сприяння зміцненню фінансового становища держави, економічному зростанню 

шляхом стеження за досягненням цільових орієнтирів та перевірки дотримання 

обмежуючих параметрів фінансового і економічного розвитку. 

Призначення фінансового контролю закладів освіти, що випливає з його 

головної мети, полягає у: 

- перевірці законності і ефективності використання фінансових ресурсів 

закладами освіти; 

- встановленні доцільності і раціональності використання наданих 

ресурсів, зосереджених в державному освітньому закладі; 

- визначенні законності і обґрунтованості витрачання бюджетних коштів 

суб'єктами господарювання; 

- перевірці захищеності фінансових інтересів учасників навчального 

процессу [11, с. 12].  

При цьому слід зважати, що «…задача в конкретних ситуаціях отримує 

різні інтерпретації та визначає відношення спостерігача до об‘єкта і є 

критерієм, за яким відбувається відбір об‘єктів і їх властивостей …» [5, с. 47]. 

Тому нині немає єдиного підходу до виокремлення мети та завдань 

державного фінансового контролю системи освіти, який можна розглядати 

через виконання бюджетних програм.  

Стосовно завдань державного фінансового контролю системи освіти, на 

нашу думку, доцільно виділити ті, що пов‘язані з оцінкою результатів 

бюджетних програм, за якими фінансуються НЗ: 

- оцінка досягнення мети (результативність); 

- визначення соціального ефекту від навчання; 
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- розроблення пропозицій щодо ліквідації відхилень й вдосконалення 

процесу фінансування навчальних закладыв за окремими програмами.  

Процес державного фінансового контролю системи освіти має складатися з 

п‘яти основних етапів, кожен з яких містить певні стадії, які складаються з 

відповідних процедур. 

На першому етапі державного фінансового контролю системи освіти має 

здійснюватися планування, завданням якого є вибір конкретних тем і   об‘єктів 

контролю на черговий рік та підготовка програми проведення перевірки. Вибір 

тем і об‘єктів контролю здійснюють на основі стратегічного (перспективного) 

плану роботи органу фінансового контролю, який визначає потенційні сфери 

перевірок на п‘ять років. 

На основі стратегічного (перспективного) плану розробляють річний план 

перевірок і одночасно вносять доповнення і уточнення до плану на наступний 

п‘ятирічний термін. На цьому ж етапі розробляють програму проведення 

перевірки на основі попереднього вивчення об‘єктів перевірки, за результатами 

якого визначають цілі та питання перевірки, критерії відповідності 

використання бюджетних ресурсів та методи її проведення. Складають робочий 

план проведення перевірки, в якому визначаються конкретні завдання членам 

групи перевіряльників відповідно до програми перевірки. 

На другому етапі має проводитися підготовка проведення державного 

фінансового контролю системи освіти – за результатами дослідження системи 

внутрішнього контролю надається позитивна, умовно позитивна або негативна 

оцінка та визначається, чи забезпечує система внутрішнього контролю 

самостійне виявлення і виправлення навчальним закладом можливих ризиків. 

Третій етап має бути присвячений перевірці факторів ризику – аналізу 

фактичної наявності і стану матеріально-технічної бази навчального закладу, 

дані фінансових і перспективних планів, бухгалтерської документації, 

договорів, розпорядчих та інших документів НЗ, пов‘язаних із плануванням і 

впровадженням фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського 

бюджетного обліку, складання звітності та організацією внутрішнього 

контролю. 
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На четвертому етапі мають проводитися контрольні процедури для збору 

інформації і фактичних даних, складатися документи, в яких зазначаються 

результати перевірки, і на їх основі здійснюється підготовка висновків та 

рекомендацій [4, с. 51]. 

Завершується фінансовий контроль закладів освіти п‘ятим етапом, 

підготовкою та затвердженням звіту про його результати.  

До методів фінансового контролю діяльності закладів освіти відносяться 

конкретні способи (прийоми), що застосовуються під час здійснення 

контрольних функцій. 

Метод фінансового контролю – це цілеспрямована діяльність задля 

виконання завдання та досягнення мети контролю шляхом застосування 

сукупності взаємообумовлених структурних елементів, таких як способи, 

прийоми та інструментарій контролю, що дає змогу здійснювати контрольні дії 

та заходи суб‘єктам державного фінансового контролю відносно об‘єкта за 

предметом контролю. При цьому способи контролю закладів освіти 

поділяються на загальнонаукові та специфічні, прийоми контролю та 

інструментарій контролю на документальний і фактичний, які в свою чергу 

поділяються на власні елементи [11, с. 36]. 

Таким чином, саме метод контролю є сукупністю специфічних прийомів та 

засобів організації, планування та здійснення контрольних дій. 

Цьому визначенню відповідають ревізія, інспектування та аудит як ті, що 

мають відповідний та послідовний набір дій необхідних для здійснення 

контрольних заходів спрямованих на досягнення мети.  

Можемо вважати, що причинами поширення державного фінансового 

контролю є:  

- удосконалення управління державними фінансами та розвиток самого 

державного контролю;  

- чітке розмежування функцій між органами зовнішнього та внутрішнього 

контролю.  

Навчальні заклади є як об‘єктами, так і суб‘єктами державного 
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фінансового контролю. Об‘єктами контролю є результати функціонування 

системи формування та використання фінансових ресурсів. Водночас 

навчальний заклад є підконтрольним суб‘єктом системи державного 

фінансового контролю у сфері закладів освіти. 

Отже, державний фінансовий контроль закладів освіти, зважаючи на 

ознаки ієрархічності, є підсистемою цілісної системи фінансового контролю 

ринку освітніх послуг. А сам механізм фінансового контролю в системі освіти 

України знаходиться на етапі свого становлення і не в повній мірі відповідає 

міжнародно визнаній практиці фінансового контролю. Перспективою 

подальших наукових досліджень за даним напрямом має стати детальний аналіз 

способів державного регулювання фінансового контролю в системі освіти та 

обґрунтування підходів щодо їх ефективної реалізації. 
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Туз Г.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ 

В статті розглянуто основи організації обліку поточної дебіторської 

заборгованості в ринкових умовах господарювання. В процесі управління 

дебіторською заборгованістю виявлено, що її розмір визначається факторами, 

які доцільно поділити на зовнішні та внутрішні. Запропоновано класифікувати 

всю дебіторську заборгованість залежно від ризику оціненого за допомогою 

методики ділового рейтингу підприємства (покупця) на три групи.  

Ключові слова: заборгованість, дебітори, покупці, прострочена дебіторська 

заборгованість, резерв сумнівних боргів. 

Постановка проблеми. Розрахунки між підприємствами й організаціями – 

один із необхідних складників розширеного відтворення. Вони 
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опосередковують розподіл та перерозподіл суспільного продукту, перехід його 

з товарної форми у грошову і навпаки. Розрахунки ґрунтуються на економічній 

базі кругообігу коштів у процесі виробництва і є суспільною ознакою того, що 

підприємство виконало свої зобов'язання й намічені цілі. Проблема організації 

внутрішньгосподарського контролю дебіторської заборгованості постала 

особливо гостро, що пов‘язано із проблемами несвоєчасних платежів в умовах 

загальної фінансової кризи, повернення боргів у неповному обсязі, виникнення 

сумнівних боргів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями організації, методики 

та механізмів реалізації внутрішнього контролю дебіторської заборгованості 

займалися такі зарубіжні та українські вчені: В.Д.Андрєєв, Е.А.Аренс, 

Дж.К.Лоббек, Т.Д.Попова, Дж.К.Робертсон, М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, 

Б.І.Валуєв, Б.Ф.Усач, М.Г.Чумаченко, Л.С.Шатковська, В.О.Шевчук та ін. 

Формулювання цілей статі. Метою статті є дослідження організаційно-

методологічних проблем формування та функціонування системи внутрішнього 

контролю управління дебіторською заборгованістю підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми щодо формування 

повної, достовірної та коректної інформації відображення в обліку поточної 

дебіторської заборгованості з позиції вимог як бухгалтерського, так і 

податкового законодавства диктують необхідність удосконалення системи її 

управління. Реалізація управлінських функцій підприємством щодо 

дебіторської заборгованості зумовлює необхідність вирішення таких завдань, 

як дослідження економічної сутності дебіторської заборгованості та її 

виникнення у сучасних умовах господарювання. Проблема вдосконалення 

обліку, фінансового аналізу та контролю поточної дебіторської заборгованості 

підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. 

Дебіторська заборгованість є одним із різновидів активів підприємства, який 

може бути реалізований, переданий, обміняний на майно, продукцію, 

результати виконання робіт або надання послуг.  
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У залежності від розміру дебіторської заборгованості, термінів її 

погашення, а також від того, яка ймовірність непогашення заборгованості, 

можна зробити висновок про стан оборотних коштів підприємства та тенденції 

його розвитку.  

Дебіторську заборгованість можна розглядати в трьох аспектах: по-перше, 

як засіб погашення кредиторської заборгованості, по-друге, як частину 

продукції, проданої покупцям, але ще не оплаченої, і по-третє, як один із 

елементів оборотних активів, які фінансуються за рахунок власних або 

позикових коштів.  

У сфері горизонтальних відносин з партнерами і контрагентами 

дебіторська заборгованість утворюється у межах виконання договірних 

зобов‘язань, в яких дане підприємство виступає в якості особи-кредитора, що 

володіє майновим правом вимоги до іншої сторони зобов‘язання – боржника 

(дебітора).  

У сфері вертикальних відносин дебіторська заборгованість виникає тоді, 

коли в силу якихось підстав органи держави або місцевого самоврядування 

зобов‘язані провести певні компенсаційні виплати даного підприємства.  

Поняття «дебіторська заборгованість» досить часто зустрічається в 

економічній літературі, проте значних змін у трактуванні поняття протягом 

тривалого часу не відбулося. З економічної точки зору дебіторська 

заборгованість розглядається як складова частина оборотних активів 

підприємства. 

Визначимо, що методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій 

звітності підприємств визначає П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». 

Щоб більш точно оцінити платоспроможність покупця, необхідно оцінити 

рівень ділового ризику. Під діловим ризиком розуміють ризик того, що 

кругообіг коштів підприємства не завершаться в установлені терміни з 

очікуваним ефектом. При аналізі ділового ризику значну вагу мають факти, що 

характеризують зміни власників, розмір статутного капіталу, напрямок 
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діяльності. Нами пропонується класифікувати всю дебіторську заборгованість 

залежно від ризику оціненого за допомогою методики ділового рейтингу 

підприємства (покупця) на три групи:  

–стандартна – заборгованість нормальна або прострочена на строк не 

більше 30 днів і організація (покупець) має фінансовий рейтинг не нижче 20 

балів;  

–сумнівна – заборгованість, прострочена від 30 до 90 днів і організація 

(покупець) має фінансовий рейтинг не нижче 10 балів; під сумнівну 

заборгованість рекомендуємо створювати резерв за сумнівними боргами у 

розмірі 50% суми боргу;  

–безнадійна – заборгованість понад 90 днів і підприємства, які мають 

фінансовий рейтинг нижче 10 балів; під безнадійну заборгованість створюється 

резерв у розмірі суми боргу.  

Відносно безнадійної заборгованості повинен бути розроблений план 

стягнення, що включає в себе проведення переговорів з боржником про заходи, 

що вживаються ними для погашення заборгованості, наприклад шляхом 

реалізації майна, підписання угод про реструктуризацію заборгованості, 

звернення до суду з позовом про стягнення суми боргу або про визнання 

боржника банкрутом. Залежно від того, до якої групи віднесена заборгованість, 

визначається програма дій відносно заборгованості.  

Для зниження ризику втрат у результаті зловживань (змова із замовником) 

окремих посадових осіб, що санкціонують висновок договорів з умовами 

комерційного кредиту, а також відвантаження за такими договорами, варто 

віддавати перевагу довгостроковим договорам при детальному обговоренні 

ключових умов таких договорів. Внутрішньогосподарські контролери лише 

контролюють виконання укладених договорів.  У зв'язку з тим, що носієм 

інформації є документ, то дуже важливо визначити документообіг і схему 

документування в системі контрольної інформації.   

Таким чином, робота служби внутрішньогосподарського контролю на 

підприємствах організовується відповідно до календарних і індивідуальних 
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планів робіт, які затверджує керівник підприємства. Під час закінчення будь-

якого виду робіт внутрішньогосподарський контролер представляє керівникові 

підприємства звіт, що дозволяє привернути увагу керівника до виявлених або 

можливих порушень. Робота вважається виконаною тоді, коли питання, 

поставлені у звітах внутрішніх контролерів, розглянуті керівником 

підприємства (радою директорів) і видане офіційне розпорядження про 

прийняття (неприйняття) рекомендацій контролерів. 

Момент передачі ризиків й вигод, пов‘язаних з правом власності на 

продукцію, товари, роботи, послуги визначається на основі вивчення угоди 

поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством та 

покупцем, та обставин операції. 

Виникнення поточної дебіторської заборгованості пов‘язано з принципом 

нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від сплати в момент 

відвантаження продукції, передачі послуг чи права власності на них 

підприємство відображує отримання доходу, а в разі відсутності сплати 

одночасно і дебіторську заборгованість. Причинам, пов‘язаним з відсутністю 

коштів у покупця, можна запобігти, якщо під час підписання договорів 

поставки керівництво підприємства ретельно вивчає характеристику клієнтів 

щодо мети придбання продукції та їх платоспроможності. Якщо продукцію 

придбано для реалізації, то вірогідність своєчасної сплати грошових коштів 

вища, ніж у випадку, коли замовник купляє продукцію для власних потреб. 

Найяскравішим з відомих інформаційних бухгалтерських парадоксів 

назвав Я.В. Соколов ситуацію, коли «підприємство заробило прибуток, але 

грошей (платіжних коштів) немає» [4]. В фінансовій звітності підприємств цей 

парадокс відображається так: зростає нерозподілений (ще невикористаний 

власниками) прибуток і одночасно зростає актив – дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість відіграє важливу роль в господарському обороті 

підприємства: 

– дозволяє довести до логічного завершення операційний цикл, тобто 

здійснити реалізацію продукції, робіт і послуг;  
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– дозволяє залучити покупців шляхом надання відстрочення платежу, в 

умовах обмежень для реалізації продукції, а саме: превалювання пропозиції над 

попитом і недостатніх платіжних ресурсів. 

Управління дебіторською заборгованістю в сучасних економічних умовах 

— одна з найбільш актуальних проблем багатьох підприємств, оскільки 

некерована дебіторська заборгованість, як правило, є однією із причин 

кризового стану. Управління дебіторською заборгованістю є важливим 

моментом діяльності підприємства, що вимагає особливої уваги з боку 

керівників та менеджерів і має передбачати формування й виконання цілей та 

завдань управління, узгоджених із загальною стратегією підприємства. Тому 

головною метою управління дебіторською заборгованістю підприємств є 

мінімізація її розміру, максимізація грошових надходжень за рахунок її 

погашення, скорочення строків інкасації боргу та підвищення ліквідності 

дебіторської заборгованості з мінімальною втратою вартості. В процесі 

управління дебіторською заборгованістю виявлено, що її розмір визначається 

факторами, які доцільно поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори 

представлені на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Зовнішні фактори впливу на розмір поточної дебіторської 

заборгованості господарюючого суб’єкту 
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регулювання, контролю, раціональної організації процесів формування та 

інкасації дебіторської заборгованості. Тому нами угруповані внутрішні фактори 

управління дебіторською заборгованістю, представлені на рисунку 2.  

Визначені фактори достатньо точно дозволяють окреслити коло проблем 

щодо управління дебіторською заборгованістю, серед яких провідними є: 

нераціональна політика управління оборотними коштами, незважена кредитна 

політика та несвоєчасні, низько результативні управлінські рішення щодо 

інкасації дебіторської заборгованості. 

Як свідчить практика, здійснюючи підприємницьку діяльність 

підприємство часто не може стягнути борги з контрагентів. Зростання 

дебіторської заборгованості можливе внаслідок збільшення обсягів продажу, 

нераціональної кредитної політики, неплатоспроможності покупців тощо. 

Перевищення дебіторської заборгованості зумовлює зниження фінансової 

стійкості підприємства та вимагає залучення додаткових джерел фінансування. 

У разі перевищення кредиторської заборгованості створюється загроза 

неплатоспроможності підприємства [2].  

 
 

Рисунок 2 – Внутрішні фактори впливу на розмір поточної дебіторської 

заборгованості господарюючого суб’єкту  
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Висновки. Отже, для ефективного функціонування підприємства важливо 

здійснювати постійний контроль його дебіторської заборгованості. Проведений 

аналіз сутності поточної дебіторської заборгованості дозволив надати 

визначення: поточна дебіторська заборгованість – це фінансова категорія, яка 

відображає сукупність специфічних фінансових відносин з приводу способів і 

строків розрахунків між постачальниками та покупцями, яка набуває форми 

оборотного активу постачальника – потенційно позитивного грошового потоку. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ  

В статті розглянуто сутність капітальних інвестицій підприємства. 

Запропоновано до практичного впровадження систему додаткових субрахунків 

для формування резерву капітальних інвестицій, що дозволяє досягнути дві 

мети: з одного боку, відшкодувати з отриманої на поточний рахунок виручки 

від продажу затрачені при придбанні необоротних активів грошові кошти, а з 

іншого боку, створити фонд на заміну активів.  

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, фонд, система рахунків, 

облік, витрати, основні засоби, незавершене виробництво. 

Постановка проблеми. Створені та накопичені в країні основні засоби за 

рахунок здійснених капітальних інвестицій є частиною майнового багатства 

країни, яке є основною складовою національного багатства. Основні засоби є 

одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень, а 

тому в ринкових умовах важливою передумовою забезпечення ефективності 

господарювання підприємств є відтворення виробничого потенціалу шляхом 

проведення поліпшень об‘єктів основних засобів, що призведе до підвищення 

рівня їх використання. 

Розвиток у країні інвестиційного потенціалу та реформа бухгалтерського 

обліку спричинили активізацію досліджень щодо обліку інвестицій, адже для 

прийняття тактичних і стратегічних рішень з управління капітальними 

інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, що може 

бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо залежить від 

його якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми теорії і 

практики управління, обліку та аналізу операцій з капітальними інвестиціями 



256 

отримали висвітлення в працях таких вітчизняних вчених: І.О. Бланка, 

С.І. Головацької, З.В. Задорожнього, Г.Г. Кірейцева, Б.С. Кругляка,  

Я.Д. Крупки, Б.М. Литвина, В.О. Ластовецького, А.А. Пересади, М.С. Пушкаря, 

В.В. Сопка, І.Д. Фаріона, С.І. Шкарабана та ін. 

Формулювання цілей статі. Метою статті є теоретичне узагальнення та 

обґрунтування основ організації, діючої практики з обліку капітальних 

інвестицій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для того щоб бухгалтерський 

облік капітальних інвестицій був ефективним у кожній ланці народного 

господарства, він повинний бути відповідним чином організований, тобто 

необхідна організація облікового процесу, що припускає збір облікової 

інформації, її обробку тощо.  

Організація облікового процесу значною мірою залежить від організації 

облікового апарату та праці облікових працівників. Таким чином, організація 

бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, облікового 

апарата і праці облікових працівників. 

Весь обліковий процес можна підрозділити на три стадії: первинний, 

поточний і підсумковий облік [1]. 

Первинний облік, що здійснюється на першій стадії облікового процесу, 

припускає збір первинних облікових даних про наявність засобів і 

господарських операцій, їхнє бухгалтерське документування. На цій стадії 

реалізуються в основному такі способи та методи бухгалтерського обліку, як 

оцінка, документація. 

Другою стадією облікового процесу є поточний облік. На цій стадії 

протягом місяця здійснюється облікова реєстрація господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах з використанням різних 

способів методу бухгалтерського обліку - рахунків, подвійного запису, 

інвентаризації, оцінки. 

Третя стадія облікового процесу - підсумковий облік - являє собою 

узагальнення даних поточного обліку, складання калькуляцій, балансу, 



257 

звітності. Здійснюється підсумковий облік за допомогою таких способів та 

методів бухгалтерського обліку, як оцінка рахунка бухгалтерського обліку, 

калькулювання, подвійний запис, баланс, звітність тощо. На кожній з цих 

стадій облікового процесу необхідно організувати: 

- облікові номенклатури; 

- способи і техніку відображення облікових номенклатур; 

- матеріальні носії облікових даних і інформації;. 

- рух матеріальних носіїв облікових даних і інформації;  

- використання і збереження носіїв облікової інформації [4]. 

Перераховані напрямки організацій облікового процесу мають свої 

особливості на окремих його стадіях. 

Під обліковою номенклатурою розуміють склад (перелік) господарських 

фактів, явищ, операцій і процесів. які підлягають відображенню в системі 

бухгалтерського обліку. Наприклад, основні засоби, операції по їхньому 

надходженню, експлуатації, поліпшенню і т.п. Звідси першорядною задачею 

організації облікових номенклатур є добір цих фактів, явищ, а як результат-

формування складу облікових номенклатур. Облікові номенклатури 

встановлюються по кожнім розділі обліку: облік матеріалів, облік коштів і т.д. 

Особливо важливе визначення складу облікових номенклатур при 

автоматизації обліку, створенні баз даних. 

Наступний напрямок організації технології облікового процесу - 

організація матеріальних носіїв облікових даних і інформації. Відправним 

моментом рішення даної задачі є добір матеріальних носіїв, найбільш 

ефективних в умовах даного виробництва, виходячи з застосовуваних засобів 

обчислювальної техніки, форми бухгалтерського обліку, виду облікових 

номенклатур і ін. 

При доборі матеріальних носіїв документів використовуються альбоми 

типових форм документів; облікові регістри; бухгалтерська звітність, типові 

проектні рішення автоматизації обліку по окремих його ділянках. 

Однак не всі типові носії облікових даних (документів) і інформації 
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(облікових регістрів) відповідають умовам того чи іншого підприємства 

(організації, установи), особливо при використанні ПЕВМ, у зв'язку з чим їх 

проектують і розробляють самостійно. 

Заключним етапом організації матеріальних носіїв є складання робочих 

альбомів матеріальних носіїв документів і облікових регістрів, застосовуваних 

на даному підприємстві (організації, установі). 

Використання матеріальних носіїв облікової інформації в обліковому 

процесі зв'язано з виконанням цілого ряду операцій, просуванням їх по різних 

підрозділах підприємства, бухгалтерії. Цей процес - рух матеріальних носіїв 

облікової інформації - повинний бути раціонально організований з 

використанням графічних (документограм, оперограм, зведених графіків по 

ділянках обліку й ін.) і описових (робочих інструкцій з роботи з документами, 

регістрами й ін.) методів [5]. Ці методи передбачають указівки про те, хто 

складає матеріальний носій, подальше його просування, терміни виконання. 

Розглянемо процес аналітичного обліку капітальних інвестицій. 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на роботи 

(витрати) окремо за об‘єктами інвестицій. Капітальні інвестиції обліковуються 

у складі незавершеного будівництва до введення об‘єктів основних засобів в 

експлуатацію. 

Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в 

експлуатацію об‘єктів визначається їх інвентарна вартість за даними 

аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з 

рахунку обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості 

об‘єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості. 

При підрядному способі виконання проектно-вишукувальних і будівельно-

монтажних робіт вартість виконаних і оформлених в установленому порядку 

робіт відображається за дебетом рахунку обліку капітальних інвестицій у 

кореспонденції з рахунком обліку заборгованості підрядникам (будівельним, 

проектним організаціям).  

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт облік 
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затрат забудовником ведеться на рахунку обліку капітальних інвестицій у 

кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, послуг допоміжних 

виробництв, зносу основних засобів і розрахунків з кредиторами (по заробітній 

платі, відрахуваннях на соціальні заходи, за послуги машин, механізмів тощо). 

У такому ж порядку відображаються витрати на утримання підрозділів 

підприємства, що займаються організацією будівництва.  

Вартість устаткування, яке забудовником придбане для монтажу, 

включається до дебету рахунку обліку капітальних інвестицій після його 

передачі для виконання монтажних робіт з встановлення устаткування на 

постійне місце майбутньої експлуатації кредиту рахунку обліку виробничих 

запасів [3].  

Якщо за умовами договору на будівництво забезпечення будівництва 

устаткуванням здійснюється підрядником, то забудовником вартість 

устаткування з витратами на монтаж відображається у складі капітальних 

інвестицій згідно з рахунками підрядника.  

Вартість устаткування, яке не потребує монтажу, та інших необоротних 

матеріальних активів, які прибавляються підприємством, відображаються у 

складі капітальних інвестицій після надходження таких цінностей на місце 

призначення і оприбуткування.  

Для зарахування закінчених будівництвом (монтажем) і прийнятих в 

експлуатацію об‘єктів визначається їх інвентарна вартість за даними 

аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з 

рахунку обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості 

об‘єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості.  

Усі витрати підприємства на придбання або створення матеріальних і 

нематеріальних необоротних активів, що включаються до їх первісної вартості, 

накопичуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За дебетом рахунку  

відображається збільшення понесених підприємством витрат на придбання або 

створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, а за кредитом - 

їх зменшення у зв'язку з прийняттям в експлуатацію або приведенням у стан 

використання за призначенням відповідних об'єктів.  
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Практична діяльність свідчить про нестачу на підприємствах фінансових 

ресурсів для здійснення капітальних інвестицій. Ця ситуація виникає внаслідок 

відсутності внутрішніх стабільних джерел фінансування відновлення об‘єктів 

необоротних активів, тобто формування відповідних фондів, призначених для 

їх відтворення, створення яких сьогодні взагалі не передбачено діючим 

законодавством. Тому вважаємо за доцільне запропонувати методику обліку 

створення та використання фонду на відтворення необоротних активів, для 

обліку якого  пропонується ввести наступні рахунки: 157 «Внески на 

здійснення капітальних інвестицій», 317 «Поточний рахунок для відтворення 

необоротних активів», 426 «Фонд на відтворення необоротних активів».  

Доцільність запропонованої методики обґрунтовується тим, що 

відбувається створення та використання фонду на відтворення необоротних 

активів як одного з джерел їх фінансування, що дозволяє досягнути дві мети: з 

одного боку, відшкодувати з отриманої на поточний рахунок виручки від 

продажу затрачені при придбанні необоротних активів грошові кошти, а з 

іншого боку, створити фонд на заміну активів.  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що ринкові 

перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з метою 

випуску дешевої та конкурентноздатної продукції потребує значних 

капітальних інвестицій. Головною умовою запровадження у життя нових форм 

підприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є 

розробка дієвого механізму здійснення фінансового інвестування та його 

обліку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

В статті розглянуто та проаналізовано поняття «фінансові результати» та 

теоретичні підходи щодо їх формування на підприємстві. Обґрунтовано 

важливість дослідження фінансових результатів діяльності. 

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, результати 

діяльності.  

В період активних трансформаційних змін та перетворень економіки 

України, ще більш актуальним стає питання узагальнення інформації про 

фінансові результати підприємства. Оскільки саме дана інформація дає 

найбільш чітку картину стану підприємства, а саме оцінює його ефективність, 

показує основні джерела фінансування, доходів та витрат. Отож така 

інформація повинна бути оперативною та чіткою для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. 
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Постановка проблеми. Для бухгалтерського обліку структура і формування 

фінансового результату є одним із найбільш важливих та фундаментальних 

питань. Залежно від того наскільки чітко, доцільно та практично ведеться облік 

фінансових результатів залежить ряд питань, а саме виплата обов‘язкових 

платежів у бюджет та дивідендів акціонерам. Тому надзвичайно важливо щоби 

у звітності були повністю і достовірно відображенні всі  доходи і витрати у 

розрізі діяльності підприємства. Не зважаючи, на всю важливість фінансових 

результатів питання їх економічної сутності залишається розкритим не 

повністю. 

Мета статті: дослідити економічну сутність фінансових результатів, 

дослідити генезис поняття «фінансовий результат», порівняти міжнародні та 

національні теоретичні та правові норми, що регулюють формування 

фінансових результатів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні переконання щодо цієї 

проблеми досить широко висвітлені у працях відомих українських учених-

економістів, як Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, Л. Г. 

Ловінська, Д. Є. Свідерський, Т. М. Сльозко, Білик М. Д. 

Виклад основного матеріалу. Майже неможливо виділити період у 

розвитку людства, коли стали зароджуватися початкові уявлення про суть і 

формування результату діяльності. Сама природа людини полягає у здійсненні 

нею певних дій, тобто із появою людини виникла і її діяльність. У процесі 

людського розвитку вдосконалювалися форми і знаряддя цієї діяльності, що, в 

свою чергу, сприяло розширенню переліку її результатів. 

З розвитком людства, розвивалися і ті предмети, які мали роль загальних 

еквівалентів. Зростала їх роль і цінність. Даний процес поступово призвів до 

появи грошей. В свою чергу поява грошей призвела до формування у людей 

розуміння суті фінансового результату їх діяльності. 

Таким чином, можна виділити п‘ять основних етапів становлення поняття 

фінансовий результат (рис. 1)  
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З праць Аристотеля можна зробити висновок, що для нього результатом 

діяльності виступали товари, тобто фізичні продукти діяльності, які можна було 

обміняти на інші продукти. Гроші, як прибуток не вважав за результат 

економічної діяльності людини і тому не схвалював торгівлю, за якої обмін 

товарів відбувався на грошові знаки. 

Ксенофонт у своїй праці «Домострой» поділяє результати діяльності на дві 

групи: економічні та хрематистичні. Економічні результати мають товарну 

форму та являють собою продукти діяльності призначенні для обміну. Вони 

формуються як результат діяльності людини, спрямованої на виготовлення 

певних товарів. Хремастичні результати мають грошову форму та являють 

собою гроші, отримані в результаті обміну або позики. 

Перші спроби пояснення прибутку як такого були здійснені каноністами в 

епоху Середньовіччя. Каноністи робили спроби об‘єднати церковне вчення з 

існуючими в тогочасній економіці відносинами і процесами. Тобто можна 

вважати, що в дану епоху закріпилося розуміння того, що діяльність повинна 

приносити прибуток - певний позитивний результат [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Етапи формування первинних понять фінансових  

результатів [1] 

Етапи формування первинного поняття фінансового результату 

1. Виникнення людської діяльності 

2. Розвиток ремесл 

3. Поява необхідності обміну надлишкових товарів на необхідні 

4. Використання товарів-еквівалентів 

5. Запровадження грошей як загального фінансового еквіваленту 
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Поняття фінансових результатів змінювало свою форму із розвитком 

різних економічних шкіл. Пізні підходи до трактування поняття наведені у 

таблиці 1. 

 

Вітчизнянні науковці по-різному трактують «фінансовий результат». 

Варто зазначити, що трактування відрізняються один від одного, однак всі вони 

пронизані спільною ідеєю. А саме, те що «фінансовий результат» - це 

позитивний або негативний результат господарської діяльності протягом 

звітного періоду.  

Сучасна міжнародна практика бухгалтерського обліку в основному 

виокремлює три головні підходи до трактування змісту фінансових результатів 

діяльності підприємства: 

1. перший, згідно якого різниця між вартістю чистих активів підприємства 

протягом звітного періоду становить фінансовий результат; 

2. другий, згідно якого фінансовий результат діяльності підприємства 

дорівнює різниці між величинами його доходів і витрат діяльності протягом 

звітного періоду; 

3. третій, згідно якого показник фінансового результату визначається 

шляхом порівняння величини власного капіталу на початок звітного періоду та 

на кінець звітного періоду. 

Найбільшого поширення в міжнародній практиці набув другий підхід. 

Таблиця 1 – Економічний зміст фінансових результатів у трактуваннях 

різних економічних шкіл [2] 

Економічна школа Трактування 

Меркантилізму Фінансові результати, які проявляються у вигляді прибутку, 

формуються в сфері обігу та торгівлі, що є джерелом багатства. 

Фізіократів 
Прибуток як основна форма фінансових результатів виникає за 

рахунок природною родючості землі, тобто аграрне виробництво 

є основним джерелом багатства. 

Класична 
Формування фінансових результатів відбувається у сфері 

виробництва, а прибуток як заробітна плата і рента є частиною 

вартості, що у свою чергу створюється працею. 
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Продовження таблиці 1 

Неокласична 

Подвійне трактування: 
- фінансові результати формуються за рахунок капіталу та є 

ціною конкретного виробничого фактору; 
- фінансові результати формуються за рахунок всіх задіяних 

виробничих факторів.  

Інституціоналізму 
Фінансові результати формуються під впливом різних суспільних 

неекономічних інститутів (НТП, держава, соціальні групи, 

профспілки тощо). 

Марксистська 
Додаткова вартість, яка створюється працею найманих 

працівників у процесі виробництва та реалізується через сферу 

обігу, є основним джерелом формування фінансових результатів. 
 

Проаналізувавши нормативно-правову базу України варто зазначити, що в 

законодавстві немає точної дефініції поняття «фінансові результати». У 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначено поняття 

збитку та прибутку. А саме, прибуток – сума, на яку доходи перевищують 

пов‘язані з ним витрати, а збиток – це перевищення суми витрат над сумою 

доходу, для отримання якого були здійсненні ці витрати.  
Згідно з НП(С)БО 1 фінансова звітність формується згідно принципа 

нарахування, згідно з яким «для визначення фінансового результату звітного 

періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені 

для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в 

обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і 

сплати грошей» [3]. 
У Франції, Бельгії, Іспанії, Фінляндії та інших країнах у Звіті про прибутки 

і збитки витрати групують за однорідними економічними елементами: 

матеріали, оплата праці, амортизація тощо.  
Проаналізувавши визначення Звіту про фінансові результати, де зазначено 

що це звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід, можна 

зазначити що НП(С)БО не ототожнює поняття доходи(витрати) із фінансовими 

результатами. 
Одночасно Податковий кодекс України у ст. 134 ототожнює ці поняття.  

А саме згідно пункту 1 ст. 134 «Об‘єктом оподаткування є - прибуток із 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 
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оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу» [4]. 
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій облік доходів та витрат ведеться на різних рахунках. 

Для доходів передбачено 7 клас рахунків «Доходи і результати діяльності» та 

для витрат 9 клас «Витрати діяльності» (ведуться всіма підприємствами, крім 

суб'єктів малого підприємництва) чи 8 клас «Витрати за елементами» [5]. 
По закінченню звітного періоду рахунки 7 та 9 (8) класів списують на 

рахунок 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку 79 "Фінансові 

результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, 

за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна 

сума нарахованого податку на прибуток.  
Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" [6]. 
Висновки. Отже, проаналізувавши інформацію можна зробити висновок 

що серед вчених не існує єдиної думки щодо трактування поняття «фінансовий 

результат». Законодаство України також потребує удосконалення, оскільки 

одні нормативні документи суперечать іншим, а не доповнюють. Чітке 

розуміння еконоічної сутності данної категорії дозволить значно скоротити 

помилки та проблеми при практчному застосуванні. 
Узагальнюючи всі зазначенні визначення, доцільно вважати що фінансові 

результати – результати діяльності підприємства за звітний період, який має 

позитивне (прибуток) або негативне (збиток) вираження.  
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Однією з характерних особливостей статутної діяльності бюджетних 

установ є те, що всі вони, як правило, фінансуються за рахунок коштів 

бюджетів різних рівнів. Особлива увага процесу бюджетного фінансування 

приділяється в сьогоднішніх умовах ринкових відносин. Для забезпечення 

оперативного контролю органами Державного казначейства України за 

цільовим, повним та раціональним використанням бюджетних коштів 

необхідна повна інформація, яку отримують за допомогою даних 

бухгалтерського обліку. Показники обліку служать для проведення 

усестороннього аналізу з метою вибору ефективних методів бюджетного 

фінансування, уникнувши при цьому можливих ризиків. 

Питаннями обліку та вибору раціональних методів бюджетного 

фінансування займається ряд вітчизняних вчених та практиків: Атамас П.Й., 

Василик О.Д., Джога Р.Т., Дем‘янишин В.Г., Матвеєва В.О., Свірко С.В., 

Фаріон І.Д.  

Бюджетне фінансування є однією з основних форм фінансового 

забезпечення бюджетних установ, поряд із самофінансуванням та 

благодійництвом. Бюджетне фінансування зумовлене економічними умовами, у 

яких функціонує бюджетний фонд держави [7, с. 105].  

У цьому плані важливим є чітко розмежувати терміни ―фінансування 

бюджету‖, ―бюджетне фінансування‖ та ―фінансування бюджетних установ‖. 

Фінансування бюджету є терміном бюджетної макроекономіки і трактується 

Бюджетним кодексом України як ―надходження та витрати бюджету, пов'язані 

із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від 

приватизації державного майна (щодо державного бюджету), зміна залишків 

бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або 

визначення профіциту бюджету‖ [9], у той час, як бюджетне фінансування 

визначає лише джерело походження надходжень – державний чи місцевий 

бюджети, однак також вказує не лише на отримання коштів, але й на їх 

використання на чітко встановлені цілі. Бюджетне фінансування може 

стосуватися не лише установ бюджетної сфери України, але й підприємств та 
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організацій будь-якої форми власності, які отримують фінансові ресурси з 

бюджетів різних рівнів. Фінансування бюджетних установ вказує на суб‘єкта 

одержання, розподілу і використання коштів; причому останні можуть бути як з 

бюджету, так і власними надходженнями установ з їх використанням 

відповідно до чинного законодавства . 

На думку Атамаса П.Й. під поняттям "фінансування" розуміють 

забезпечення бюджетних установ грошовими коштами для здійснення їхньої 

статутної діяльності. Останнім часом коло джерел фінансування бюджетних 

установ значно розширилося; крім коштів державного та місцевих бюджетів, 

бюджетні установи отримують грошові надходження у вигляді плати за надані 

послуги, гуманітарної допомоги, шефської (спонсорської) допомоги та ін. 

Джерела та адресність (призначення) фінансування мають для бюджетних 

установ досить важливе значення, оскільки визначають не тільки напрямки 

подальшого витрачання коштів, а й принципи фінансування [3, с. 42].  

Джога Р.Т. наголошує на тому що, граничні розміри фінансування із 

бюджету на рік з розбивкою по кварталах передбачаються в річному розписі 

доходів і видатків відповідного бюджету, в кошторисах видатків бюджетних 

установ і називаються бюджетними асигнуваннями [4, с. 21]. За словами 

Василика О.Д., бюджетне фінансування – це надання юридичним особам із 

державного бюджету фінансових ресурсів у вигляді безповоротних 

безоплатних коштів та інвестицій на розвиток економіки, соціально-культурні 

заходи, оборону й інші громадські потреби [5, с.231]. 

Розмежування понять ―фінансування бюджету‖, ―бюджетне фінансування‖ 

та ―фінансування бюджетних установ‖ спричиняє необхідність перегляду й 

переосмислення принципів загальних (первинних) вимог, які лежать в основі 

процесу фінансування і притаманні кожній конкретній економічній категорії. 

Наприклад, принцип збалансованого розвитку, який має відношення до 

перерозподілу коштів між регіонами з урахуванням їх потенціалу, актуальний 

лише для бюджетного фінансування. Водночас принципу цільового 

використання коштів слід дотримуватися як у процесі фінансування бюджету, 
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так і для фінансування бюджетних установ. Характеризуючи фінансування 

бюджетних установ, слід визначити суттєві характеристики (загальні 

положення), без яких дотримання мети цього процесу є неможливим . 

Правильність здійснення перерозподілу фінансових ресурсів у бюджеті 

забезпечується рівнем дотримання цих принципів. А саме такі принципи : 

1) цільового використання бюджетних асигнувань – обумовлене 

плануванням, відпуском та використанням коштів на цільові потреби та заходи 

згідно затверджених кошторисів; 

2) безповоротності і безвідплатності – це виділення коштів без прямого їх 

відшкодування і сплати відсоток за їх користування; 

3) ефективного і повного використання коштів – характерний одержанням 

максимального результату при мінімальних витратах грошових коштів при 

повному їх використанні; 

4) фінансування в міру виконання планів – обумовлене виділенням 

бюджетних асигнувань лише на конкретні фактичні витрати а не під планові 

показники; 

5) додержання режиму економії – забезпечує фактичне використання 

коштів через систему форм і методів мінімізації витрат, що впливає на розмір 

одержаного результату; 

6) постійного контролю – забезпечує контроль усіх господарських та 

фінансово- кредитних операцій у фінансуванні державних витрат. 

У сучасних умовах для бюджетних установ характерним є поєднання 

методів бюджетного та позабюджетного фінансування, наприклад реімбурсація 

у медичних закладах, коли часткове відшкодування пацієнту вартості послуг, 

ліків або товарів медичного призначення відбувається за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, інша ж – через механізм обов‘язкового соціального 

медичного страхування або за рахунок коштів, передбачених цивільно-

правовими угодами.  

Важливим при цьому є уникнення ототожнення понять ―метод 

фінансування‖, ―форма фінансування‖ та ―механізм фінансування‖. Зокрема, до 
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форми відносять бюджетне (кошторисне, субвенції, субсидії, дотації, державне 

кредитування та інвестування та ін.) та позабюджетне (гранти, надання платних 

послуг, гуманітарна допомога та ін.) фінансування. Механізм містить 

фінансування через єдиний казначейський рахунок, перерахування бюджетних 

коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки головних 

розпорядників бюджетних коштів.  

Перший спосіб використовується для фінансування заходів з державного 

та місцевих бюджетів України. Єдиний казначейський рахунок відкривається у 

Національному банку України. Таке фінансування здійснюється через систему 

бюджетних рахунків органів Державного казначейства, консолідованих для 

обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ.  

Згідно з другим способом, після затвердження місцевих бюджетів, 

відповідно до бюджетного розпису фінансові органи перераховують кошти на 

рахунки головним розпорядникам у порядку фінансування, згідно з 

кошторисом. Зазначені механізми фінансування більшою чи меншою мірою 

забезпечують контроль за ефективним та повним використанням бюджетних 

коштів. Однак кожен з механізмів, який посідає місце в структурі фінансування 

бюджетних установ, має притаманні йому переваги та недоліки.  

Кошторисне фінансування зазвичай здійснюється за залишковим 

принципом. Тобто спочатку обираються основні напрями розподілу бюджетних 

коштів, наприклад, на економіку, оборону, державне управління, а залишки 

коштів вже спрямовуються на інші сфери діяльності. Доволі часто складається 

ситуація, коли певна галузь і, як результат, бюджетні установи цієї галузі, на 

постійній основі не отримують повного фінансування і повинні здійснювати 

свою діяльність, виходячи із наявних коштів. А тому стає неможливим 

зростання заробітної плати робітників, покращення інформаційної бази, 

комп‘ютерного забезпечення тощо. 

Реальна потреба бюджетних установ у грошових коштах при цьому не 

враховується. Дисбаланс між фінансуванням різних бюджетних секторів та 

окремих установ спричиняє надлишок ресурсів в одних та нестачу в інших. 
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Причому перші не поспішають повертати зайві кошти в бюджет, другі – не 

здатні покрити навіть найосновніші видатки. Планування на основі показників 

попередніх періодів часто призводить до неефективного і нераціонального 

використання бюджетних коштів.  

Для оптимізації бюджетного механізму фінансування, на думку Т. О. 

Мартинової, серед іншого, необхідно:  

– удосконалити систему нормативних методів планування бюджетних 

видатків, що дасть змогу об‘єктивно та справедливо перерозподілити бюджетні 

ресурси з урахуванням соціально-економічного розвитку територій, 

демографічної ситуації, рівня доходів громадян та інших факторів; 

– удосконалити політику міжбюджетних відносин, особливо в аспекті 

перегляду чинних законодавчо-нормативних актів та їх гармонізації;  

– побудувати адресну систему соціальної допомоги;  

– посилити регіональний фінансовий контроль із застосуванням, зокрема, 

програмно-цільового підходу, який здатен підвищити відповідальність 

розпорядників бюджетних коштів за результати реалізації бюджетних програм 

тощо. 

Ведучи мову про принципи фінансування бюджетних установ, не можна не 

зазначити, що вони складають певні ідеалізовані вимоги до розподілу і 

використання коштів у бюджетній сфері, яких важко, а інколи – й узагалі 

неможливо досягти. Наприклад, дотримуватися економічної обґрунтованості 

буває достатньо складно через наявність прогнозних показників при 

розрахунках потреби у надходженнях фінансових ресурсів; ефективність й 

результативність встановити проблематично через відсутність більш-менш 

вдалих методик обчислення комплексу показників, пов‘язаних із ефективністю 

господарської діяльності бюджетних установ тощо.  
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У статті розглянуто проблеми фінансування закладів вищої освіти України 

та досліджено джерела їх фінансування. Здійснено аналіз формування 

фінансових ресурсів закладів вищої освіти Вінницького регіону, а також 
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Вища освіта – одна із найважливіших ланок системи освіти та науки, 

оскільки здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для народного 

господарства. Необхідність реформування змісту системи вищої освіти 

України, підвищення якості освітніх послуг, її належне фінансування є 

проблемами, що зумовлюються процесами євроінтеграції в освітній сфері. 

Метою даного дослідження є аналіз системи фінансування вищої освіти в 

Україні. 

У статті були поставлені та послідовно вирішувалися завдання 

дослідження фінансових аспектів сучасних проблем розвитку вищої освіти 

України та розроблялися пропозиції з удосконалення функціонування системи 

вищої освіти. 

У сучасному інформаційному суспільстві динаміку соціально-

економічного розвитку країни, а також перспективне майбутнє кожної людини 

значною мірою визначають рівень та якість вищої освіти. Трансформаційні 

зміни в українському суспільстві ініціюють процеси вдосконалення і системи 

вищої освіти, особливо в світлі приєднання України до Болонського процесу.  

Розвиток вищої освіти залежить від забезпечення відповідними 

фінансовими ресурсами, які сьогодні в силу багатьох причин не є достатніми. 

Нинішнє фінансове забезпечення закладів вищої освіти (ЗВО) у повній мірі не 

задовольняє існуючих потреб, не сприяє їх ефективному функціонуванню та 

розвитку. 

Світовий досвід засвідчує, що діяльність закладу вищої освіти 

активізується при використанні різних джерел фінансування, завдяки вмілому і 

обґрунтованому їх поєднанні. 

Проблематика стану фінансування освітньої сфери займає важливе місце в 

дослідженнях вітчизняних науковців, серед яких: Т. Боголіб, Я. Бурковська, О. 

Дорошенко, С. Левицька, Т. Оболенська, О. Откаленко, П. Саблук, С. Свірко, 

М. Хорунжай, І. Чугунов та ін.  

Проте дане питання залишається дискусійним і потребує подальшого 

дослідження системи фінансування закладів вищої освіти.  
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Зокрема, Я. Бучковська досліджувала необхідність стабільності 

фінансового забезпечення освітньої галузі, а також вказувала на необхідність 

продовження досліджень як бюджетного фінансування, так і пошуку 

альтернативних джерел в умовах обмеженості державних ресурсів [1, с. 22].  

Т. Боголіб наголошує на доцільності реформування системи фінансування 

вищої освіти з позицій диференційованого підходу до потреб кожного закладу 

освіти та залежності державного фінансування від державного замовлення [2]. 

О. Откаленко розкрила сутність фінансового ресурсного забезпечення 

вищих навчальних закладів; визначила місце аналізу і контролю у системі 

бюджетно-кошторисного планування у державних ЗВО України; 

охарактеризувала систему аналізу і контролю фінансових ресурсів вищих 

навчальних закладів [3]. 

Дане питання ще більше актуалізується в умовах нинішньої економічної 

ситуації, яка збіглася із накопиченням проблем реформування змісту вищої 

освіти та негативними демографічними тенденціями. 

У статті 53 Конституції України зазначено, що держава забезпечує 

доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти у державних і комунальних навчальних 

закладах. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних 

і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі [4]. 

Процес фінансування освіти залежить від базового підходу до його 

здійснення та передбачити вибір з можливих альтернатив: державне та 

комерційне фінансування, за рахунок спонсорських внесків, комбіноване 

фінансування тощо [5]. 

Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства, 

держпідприємств, організацій, а також додаткових джерел. Джерела залучення 

фінансових ресурсів у заклади вищої освіти наведено в табл.1. 
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Таблиця 1  Джерела фінансування закладів вищої освіти 

Джерело  Складові 

Державне 

фінансування 

- прямого фінансування (з одного або декількох рівнів державного 

управління) на основі кошторисів або нормативів; 
- додаткових асигнувань за окремими категоріальними програмами, 

заходами тощо (наприклад програма підтримки кращих студентів); 
- дотацій або субвенцій для вирівнювання диспропорцій між регіонами; 
- фінансування специфічних програм (кредитування навчання, ваучерна 

освіта, харчування малозабезпечених дітей); 
- виділення матеріальних ресурсів, надання пільг; 
- за формулою, яка враховує певні кількісні та якісні показники 

діяльності навчального закладу; 
- за конкурсом; 
- на рівні минулого року. 

Власні 

надходження  

- кошти одержані на навчання, підготовку підвищення кваліфікації та  

перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; 
- плата за надання додаткових освітніх послуг; 
- кошти одержані за науково - дослідні роботи та інші роботи, виконані 

закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та 

громадян; 
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

підприємств, дільниць і господарств від надання в оренду приміщень, 

споруд, обладнання; 
- дотації з місцевих бюджетів; 
- кредити і позички банків, дивіденди від ЦП та доходи від розміщення  

на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів; 
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності одержані від 

підприємств, установ, організацій, громадян. 
- «блокові» гранти; 

 

Значення фінансування закладів освіти для нашої країни важко 

переоцінити. Фінансування освіти – це капіталовкладення з боку держави в 

майбутнє нації в умовах економічної кризи, фінансування освіти і науки в 

повномасштабному обсязі здається неможливим.  

Незважаючи на це проблема об‘єктивного визначення обсягів 

фінансування залишається актуальною, оскільки нормативний метод 

фінансування освіти створює передумови для раціонального використання 

коштів державного бюджету і забезпечення якості підготовки спеціалістів на 

рівні вимог освітнього стандарту. 
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В Україні переважає державне фінансування вищої освіти, що в основному 

здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Суттєву роль у фінансовому 

забезпеченні вищих навчальних закладів відіграють асигнування з державного 

бюджету. 

На основі річної фінансової звітності, яка оприлюднена на офіційних веб-

сайтах, було досліджено джерела формування фінансових ресурсів закладів 

вищої освіти Вінницького регіону. Дані дослідження наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Фінансування закладів вищої освіти Вінницького регіону у 

2017 р. 

Назва закладу Бюджетні асигнування 

2017 р., грн 
Власні надходження 

2017 р., грн 
Вінницький торговельно-економічний інститут 

КНТЕУ 22 721 575 22 451 169 

Вінницький національний технічний 

університет 111 112 155 38 335 685 

Вінницький державний педагогічний 

університет ім. М. Коцюбинського 59 787 640 36 877 143 

Вінницький національний аграрний університет 41 104 639 27 222 787 

 

Дані таблиці демонструють, що в більшості ЗВО переважає бюджетне 

фінансування, але у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

бюджетні асигнування майже дорівнюють власним надходженням, що свідчить 

про високу ефективність діяльності інститут, в той час як в Вінницькому 

національному технічному університеті бюджетні асигнування майже втричі 

більші, ніж власні надходження, що свідчить про неготовність абітурієнтів 

здобувати вищу освіту у даному закладі на умовах контракту. При цьому 

потрібно взяти до уваги і те, що у єдиному Вінницькому торговельно-

економічному інституті КНТЕУ, серед проаналізованих ЗВО, немає 

аспірантури та докторантури.  

Графічно дані табл. 2 зображені на рис. 1, де очевидним є те, що у 

Вінницькому національному технічному університеті обсяг асигнувань з 

державного бюджету значно перевищує інші ЗВО. Згідно постанови КМУ «Про 

затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку 
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Бюджетні асигнування Власні надходження 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів» [6] збільшено обсяги держзамовлення за 

технічними спеціальностями, зокрема вдвічі – за ІТ-технологіями, натомість 

зменшено фінансування на підготовку юристів, економістів та маркетологів. 

Результати аналізу фінансування вищої освіти в Україні є дещо 

суперечливими: якщо брати за основу відносні показники (частку витрат на 

вищу освіту у відсотках ВВП), то дані України відповідають ситуації в 

розвинених країнах, а якщо взяти до уваги абсолютні показники, то Україна, на 

фінансування освіти, виділяє значно менше коштів, порівняно з розвиненими 

країнами. Відповідно, слід змінити існуючу норму фінансування освіти в 

розмірі 10% від ВВП, оскільки вона є недосяжною та нереальною [3].  

Рисунок 1 – Фінансування закладів вищої освіти Вінницького регіону 

Крім того, існує проблема ефективності розподілу та використання 

державних коштів, спрямованих на освіту. Розподіл державних коштів повинен 

відбуватися з урахуванням рейтингів ЗВО та якості підготовки в них фахівців. 

Для створення реальних конкурентних умов між ВНЗ необхідно надати їм 

більшу автономію. Ті ЗВО, які будуть розподіляти кошти найефективніше, 

підвищать якість освіти, вони і отримають конкурентну перевагу в порівнянні з 

іншими. 
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Проблемою, що потребує серйозної уваги держави, також є занепад 

науково-дослідної діяльності ЗВО. Причинами чого є недостатнє фінансування 

досліджень, й відсутність стимулів розвивати цю сферу діяльності. Цей аспект 

стає основною перешкодою входження українських ЗВО до світових рейтингів. 

Для реального збільшення обсягу фінансування освіти необхідно створити 

відповідні умови для стимулювання активізації бізнесу в цій сфері. 

З урахуванням існуючого рівня наукоємності валового внутрішнього 

продукту України, масштабів вітчизняного бюджетного фінансування освітніх 

закладів розв‘язання проблем фінансування освіти повинно здійснювались 

шляхом:  

- підвищення конкуренції у сфері наукових досліджень і розробок у 

навчальних закладах шляхом спрямування додаткових бюджетних коштів на 

виконання проектів наукових досліджень і розробок, що відбиратимуться на 

конкурсній основі в рамках виконання державних наукових і науково-

технічних програм, державного замовлення на створення новітніх технологій, а 

також грантового фінансування;  

- оптимізації системи освітніх установ з урахуванням результатів їх 

атестації на основі незалежного оцінювання наукових результатів, кадрового та 

матеріально- технічного потенціалу;  

- забезпечення незалежної наукової і науково-технічної експертизи 

проектів, що подаються на фінансування за рахунок коштів державного 

бюджету, розширення практики залучення до експертизи провідних іноземних 

експертів;  

- спрощення процедур державних закупівель робіт з виконання наукових 

досліджень і розробок та процедур отримання грантів на виконання досліджень 

і розробок від міжнародних організацій;  

- розмежування функцій адміністративного та освітнього управління у 

закладах вищої освіти державного сектору;  

- застосування економічних стимулів для суб‘єктів підприємницької 

діяльності щодо здійснення ними інвестицій, пов‘язаних із забезпеченням 

проведення наукових досліджень і розробок в навчальних закладах [7].  
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Зважаючи на поточний стан економіки України, збільшення видатків на 

освіту з Державного бюджету у найближчі роки неможливе.  

Тому одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи 

освіти в Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на 

оптимізацію використання таких коштів та створення прозорих фінансово-

економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання 

коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав 

громадян на освіту 

Основним завданням вищої освіти в економіці знань убачається 

формування умов для розвитку людського капіталу, створення, збереження, 

розповсюдження та використання знань, що потребує забезпечення якості 

освіти та відповідного ефективного фінансування. У свою чергу, ефективне 

фінансування передбачає цільове та прозоре використання бюджетних коштів. 

У т. ч. необхідним є подальший розвиток кредитного механізму здобуття вищої 

освіти. 

На сьогодні бюджетне фінансування є досить обмеженим та покриває 

тільки необхідні для виживання вищих навчальних закладів статті витрат, 

передусім це заробітна плата персоналу, стипендії та комунальні платежі. 

Матеріально-технічний розвиток вищі навчальні заклади намагаються 

забезпечувати за власні кошти, які формуються, насамперед, завдяки платним 

освітнім послугам [8].  

Розв'язання проблеми фінансування матеріально-технічного забезпечення 

вищих навчальних закладів стане потужним інструментом розвитку, що в 

результаті сприятиме забезпеченню якості вищої освіти як чинника розвитку 

економіки знань. Крім того, обсяги бюджетного фінансування освіти за 

державним замовленням практично не передбачають капітальних видатків у 

зв‘язку з обмеженістю бюджетних коштів. Існуюча демографічна ситуація 

(зниження кількості абітурієнтів) не дозволяє необґрунтовано підвищувати 

вартість навчання за контрактною формою, включаючи у неї інвестиційні 

витрати. Отже, постає закономірна необхідність оптимізувати розподіл наявних 

ресурсів ЗВО, що дасть можливість виділяти кошти на інвестиційні проекти. 
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В статті розглянуто теоретичні та методологічні основи аналізу технічного 

стану, руху та ефективності використання основних засобів виробничого 
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фондовіддача, фондомісткість. 

Оцінка та визнання активів в сучасній економіці України пов‘язана з 

кардинальними змінами у їх структурі та використанні. Сучасна система 

організації та управлінні виробництвом зумовлює необхідність аналізу та 

вдосконалення форм облікової та економічної інформації, яка необхідна для 

прийняття управлінських рішень щодо використання зазначених активів. 

На сучасному етапі розвитку економіки набули особливої актуальності 

проблеми фінансового обліку, контролю та аналізу необоротних активів у 

контексті задоволення інформаційних потреб таких користувачів, як інвестори, 

кредитори та власники, що зацікавлені у повній достовірній інформації про 

стан діяльності підприємства та ефективність використання його необоротних 

активів. Недостовірність інформації про стан необоротних активів підприємств 

та їх використання щодо вимог чинного законодавства необхідне не лише 

самому підприємству, а й державі для прийняття рішень з питань економіки та 

оподаткування, а також для складання достовірної фінансової звітності та 

аналізу господарської діяльності без яких неможливий подальший розвиток 

процесу виробництва. 

Основні засоби, як вагома частина необоротних активів, завжди були 

складним та багатогранним поняттям та об‘єктом досліджень вчених протягом 
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століть. Проблеми визначення основних засобів розглядають такі провідні 

українські економісти, як Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук, 

Ф.Ф. Бутинець, І.Ф. Лобачева, С.Ф. Голов, Т.М. Ткаченко,  

Л.С. Селіверстова,Л.В. Городянська, Р.О. Костирко, Т.Д. Косова, І.В. Сіменко, 

П.М. Сухаревта ін.Але, сьогодні, у зв‘язку із виходом України з фінансової 

кризи, її інтеграцією у світове співтовариство, подальшим розвитком 

фінансового обліку, контролю та аналізу, визнання основних засобів 

залишається однією з суперечливих складових бухгалтерського обліку та 

потребує вдосконалення вітчизняного облікового законодавства. 

Засоби виробництва та створені для їх ефективного використання умови є 

одним з найважливіших елементів функціонування продуктивних сил, вони 

визначають рівень самих продуктивних сил та рівень забезпеченості основної 

діяльності необхідними необоротними активами.Склад і структура відповідних 

засобів праці є головною передумовою здійснення будь-якого виробничого 

процесу, вони визначають вид і характер діяльності підприємства та його 

виробничу потужність. 

Запровадження сучасних технологій потребує нових підходів до оцінки, 

визнання, обліку, контролю та аналізу основних засобів, тому що зміна 

організаційних форм господарювання, виробничих відносин та взаємозв‘язків 

господарюючих суб‘єктів вплинули на як на склад так і на структуру всієї 

сукупності засобів праці. Основним джерелом відтворення та оновлення 

основних засобів є амортизаційні нарахування, що здійснюють протягом всього 

періоду їх експлуатації. Відсутність наукових підходів до розробки механізму 

відтворення як, безпосередньо, основних засобів, так і всіх необоротних 

активів, спричинили значне погіршення їх стану та збільшення коефіцієнту 

зношеності. 

Одним з найбільш проблемних питань залишається порядок визначення 

відновленої вартості основних засобів через ускладненість оцінки необоротних 

активів у майбутніх періодах. Так, фактично неможливо врахувати вплив на 

кінцеву вартість основних засобів багатьох факторів, тому прогнозований 



284 

результат буде досить таки приблизним. Тому на багатьох підприємствах 

вартість, крім первісної та залишкової, взагалі не визначається, а отже, сума 

нарахованої амортизації, яка підлягає перенесенню на витрати діяльності 

встановлюється на рівні первісної вартості загальної кількості основних 

засобів, що не відповідає вимогам національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». У різних господарствах визначення 

термінів корисного використання основних засобів має суттєві розбіжності та 

невідповідності як у термінах використання на аналогічні об‘єкти, так і 

способах оцінки стану зношеності активів. Різниця у встановлених термінах 

корисного використання на аналогічні активи між різними підприємствами 

відрізняється на 10-15 років [4]. 

Це призводить до втрати об‘єктивності облікової інформації про 

нарахування амортизації, що призведе до недостовірності фінансової звітності. 

Уніфікація порядку визначення термінів корисного використання основних 

засобів на державному рівні з обов‘язковим урахуванням галузевих і 

виробничих особливостей дозволить підвищити реальність оцінки 

амортизаційної політики конкретного підприємства. Можливо, для цього як 

основні засоби, так і необоротні активи слід згрупувати за економічно 

обґрунтованими реальними строками корисного використання, і для кожної 

конкретної групи має бути визначена гранична межа, в якій саме підприємство 

може визначити свій термін використання. 

Метою статті є дослідження теоретичних основ та практичних аспектів 

аналізу операцій з основними засобами виробничого підприємства та 

ефективності їх використання. 

Основні засоби – це засоби праці, які використовуються в основній 

діяльності підприємства впродовж періоду, більше одного календарного року 

(365 днів) від дати їх вводу в експлуатацію, і вартість яких може зменшуватись 

у зв‘язку з фізичним та моральним зношенням [1]. 

До основних засобів відносяться ті засоби, які знаходяться у сфері 

матеріального виробництва, а також безпосередньо беруть участь у створенні 
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товарно-матеріальних цінностей, забезпечують умови для здійснення самого 

процесу виробництва (будівлі, споруди тощо), та ті, що призначені для 

зберігання і передачі предметів праці [2, с.127]. 

Крім основних активів, до складу основних засобів входять також основні 

невиробничі засоби, до яких належать такі об‘єкти невиробничого призначення 

як культурно-побутові об‘єкти та об‘єкти призначені для охорони здоров‘я. 

Вони перебувають у розпорядженні підприємств і опосередковано впливають 

на процес основної діяльності.Одиницею обліку основних засобів є окремий 

об‘єкт активів [3, с. 229]. 

Основні засоби, що знаходяться у розпорядженні підприємства, 

незалежно від способів їх створення або придбання, називають матеріально-

технічною базою підприємства.Для здійснення основної діяльності будь-яким 

підприємствам необхідні основні засоби, що багато разів беруть участь в 

операційному циклі, частинами (в межах нарахованої амортизації) переносять 

свою вартість на продукцію, не змінюють свою форму. 

До основних засобів підприємства можна віднести також: будівлі 

культурно-побутового призначення і житлові будинки, загальногосподарський 

інвентар та приладдя, вимірювальну або обчислювальну техніку, багатолітні 

зелені насадження строком служби більше одного року або операційного циклу 

підприємства. 

Отже, по суті, основні засоби - це матеріальні активи підприємства, які 

ним утримуються з метою використання їх в процесі основної діяльності або 

для здавання в оренду іншим юридичним чи фізичним особам, а також для 

здійснення адміністративних, соціально-культурних функцій; очікуваний 

термін корисного використання таких активів повинен бути більше одного року 

або операційного циклу, якщо він довший за календарний рік. До визначених 

основних засобів належать об‘єкти: споруди, будівлі, устаткування, 

обладнання, машини, інвентар тощо [5, с. 132]. 

За функціональним призначенням: 

- основні засоби виробництва - ті, які беруть участь безпосередньо у 
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виробничому процесі або створюють умови для його здійснення (виробничі 

споруди, будівлі, обладнання та силові машини, передавальні пристроїта робочі 

машини, устаткування і т.д.); 

- невиробничі основні засоби - ті, які не беруть участь безпосередньої у 

процесі виробництва і призначені для забезпечення діяльності культурно-

побутових та комунальних  потреб працівників, які використовуються у 

невиробничій сфері. 

За галузевою ознакою: 

- транспорт; 

- основні засоби промислового призначення; 

- основні засоби сільськогосподарського призначення; 

- основні засоби будівельного призначення; 

- основні засоби системи зв‘язку тощо[1]. 

Хоча найбільша частина основних засобів належить до галузі 

промислового виробництва, що безпосередньо пов‘язана з процесом створення 

готової продукції, існують інші види діяльності (будівельно-монтажні та 

налагоджувальні роботи, сільського господарства, утримання дитячих та 

комунальних установ), що зумовлює необхідність обліку таких основних 

засобів, що належать до інших галузей господарства. До таких основних засобів 

можна віднести екскаватори, підйомні крани, бульдозери, грейдери та інші 

машини, що можуть зазначатись на балансі промислового підприємства і 

відносять до галузей «Будівництво», «Підсобне сільське господарство» тощо. 

В бухгалтерському обліку основні засоби підприємств поділяються на: 

- промислово-виробничі основні засоби; 

- основні засоби інших галузей господарства; 

- невиробничі основні засоби. 

За способом використанням розрізняють: 

- діючі (введені в експлуатацію) основні засоби – це ті, які 

використовуються підприємством; 

- недіючі (законсервовані) основні засоби – це ті, які ще не 
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використовуються у зв‘язку з тимчасовою консервацією (ремонтом) окремих 

цехів та підрозділів; 

- запасні основні засоби – це різне устаткування та обладнання, яке 

знаходиться в резерві та призначене для можливої заміни подібних об‘єктів 

необоротних активів, що тимчасово вибули або знаходяться в поточному або 

капітальному ремонті [1]. 

Стандарт бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» для обліку виділяє 

наступні групи основних засобів, поєднані технічними характеристиками, 

призначенням і способом використання на підприємстві: 

1. Основні засоби 

0. Інвестиційна нерухомість. 

1. Земельні ділянки. 

2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 

3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 

4. Машини і устаткування. 

5. Транспортні засоби. 

6. Інструменти, прибори, інвентар (меблі). 

7. Тварини. 

8. Багаторічні насадження. 

9. Інші основні засоби[4]. 

Відповідно до Податкового кодексу України визначена класифікація груп 

основних засобів та інших необоротних активів, а також мінімально допустимі 

терміни їх корисного використання [4].Положеннями статті 14 Податкового 

кодексу України визначено, що основні засоби — матеріальні активи, у т. ч. 

запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості 

землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 

користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість 

яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і матеріальних 

активів), що призначаються платником податку для використання у його 

господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово 
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зменшується у зв‘язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію 

становить понад 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). 

Джерелами аналізу операцій з основними засобами є: Баланс підприємства, 

Звіт про фінансові результати та їх використання, Примітки до фінансової 

звітності, Регістри синтетичного обліку основних засобів, що 

використовуються на підприємстві. 

Основні засоби є базою для виробництва, фундаментом його розвитку. Цей 

процес відбувається як шляхом нарощування потенціалу основних засобів, так і 

через підвищення ефективності їх використання сільськогосподарським 

підприємством. Значне нарощування основних засобів призводить до 

ускладнень у технічному переоснащенні виробництва, морального і фізичного 

застарівання устаткування, що знижує ефективність його використання та 

можливість конверсії. 

Мета економічного аналізу операцій з основними засобами полягає у 

визначенні ступеня забезпечення виробничого підприємства основними 

засобами за умови найінтенсивнішого їх використання та пошуку резервів 

підвищення фондовіддачі. 

В процесі економічного аналізу операцій з основними засобами виділяють 

такі завдання: 

- аналіз обсягу і структури основних засобів та їх відповідності до вимог 

технічного прогресу й оптимальних параметрів виробництва; 

- визначення технічного стану основних засобів, темпів, форм і методів їх 

оновлення; 

- аналіз використання наявного парку устаткування, стану його 

екстенсивного й інтенсивного завантаження; 

- виявлення внутрішньовиробничих резервів поліпшення використання 

основних засобів сільськогосподарським підприємством; 

- розрахунок кінцевих результатів поліпшення використання основних 

засобів. 
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Аналіз операцій з основними засобами  починають з вивчення динаміки, 

обсягу, складу і структури основних засобів. До показників, які характеризують 

забезпеченість виробничого підприємства основними засобами, належать: 

фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у майні сільськогосподарського підприємства. 

До показників ефективності використання основних засобів можна також 

віднести показник питомої ваги активної частини основних засобів у їх 

загальній сумі. 

Забезпеченість основними засобами та ефективність їх використання 

характеризує динаміка розвитку та структура основних виробничих активів 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Динаміка основних засобів ТОВ «Вінницький агрегатний 

завод», (тис. грн.) 
Показники Роки Відхилення абсолютне (+,-) 

2013 2014 2015 2016 2017 2017р. 

від 

2013р. 

2017р. 

від 

2014р. 

2017р. 

від 

2015р. 

2017р. 

від 

2016р. 
Земельні 

ділянки 
   360 354 -5381 354 354 -6 

Будинки та 

споруди 
5735 9261 10824 10781 10582 7114 1321 -242 -199 

Машини та 

обладнання 
3468 2422 4915 19548 21266 14395 18844 16351 1718 

Транспортні 

засоби 
6871 9227 8054 2145 2053 2010 -7174 -6001 -92 

Інструменти  43 47 74 72 78 -9 31 4 6 
Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

87 97 98 80 82 -16122 -15 -16 2 

Разом 
 

16204 21054 23965 32986 37415 37415 16361 13450 4429 

 

Як свідчать результати аналізу структури основних засобів ТОВ 

«ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» вартість всіх основних засобівна 

кінець 2017 року становила 37415 тис. грн.Найбільшу питому вагу - 56,84% 

становили машини та обладнання – 21266 тис.грн. Зменшення питомої ваги 

транспортних засобів до 5,49% у 2017 році свідчить про те, що ТОВ зменшує 
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кількість одиниць транспорту за для економії витрат та скорочення собівартості 

продукції. Також до 10582 тис. грн. збільшилась питома вага споруд, так як у 

період фінансової кризи ТОВ накопичує будівлі для здачі їх в оренду і 

отримання додаткового прибутку підприємства. 

Середньорічна вартість основних засобів збільшувалась протягом 2013- 

2017 років. Проаналізовані показники свідчать, що основні засоби ТОВ 

постійно оновлюються і завдяки цьому підприємство працює прибутково. 

У таблиці 2 наведено основні показники, які характеризують майновий 

станТОВ «Вінницький агрегатний завод». 

Таблиця 2 – Показники оцінювання майнового стану ТОВ 

«Вінницький агрегатний завод» 
Показник Роки Відхилення 2017р. 

2015 2016 2017 від 2015 від 2016 

Частка основних засобів в активах 0,37 0,47 0,42 0,06 -0,05 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,39 0,35 0,38 -0,01 0,03 

Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 
0,1 0,3 0,1 0,00 -0,16 

 

Частка коштів інвестованих ТОВ в основні засоби зменшується у 2017 році 

на 0,05 пункти порівняно з 2015 роком. Як свідчить коефіцієнт зносу основних 

засобів майно ТОВ зношене на 35% і темпи зношення майна зростають 

(коефіцієнт зношення у 2017 році збільшився на 0,03 пункти порівняно з  

2015 р.). 

Проаналізуємо показники забезпечення стану й ефективності 

використання основних засобів ТОВ за 2015-2017 роки (табл. 3). 

Таблиця 3 – Показники забезпечення стану й ефективності 

використання основних засобів ТОВ «Вінницький агрегатний завод» 
Показник Роки Відхилення 2017р. від 

2015 2016 2017 2015 2016 
Фондомісткість 1,69 0,99 1,22 -0,47 0,23 
Фондоозброєність 50,98 64,93 50,98 6,3 12,95 
Коефіцієнт реальної вартості засобів  36,54 47,03 42,15 5,60 -4,88 
Коефіцієнт зносу  0,39 0,35 0,38 -0,01 0,03 
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Продовження таблиці 3 

Коефіцієнт придатності  0,61 0,65 0,62 0,04 -0,03 
Коефіцієнт оновлення 0,12 0,27 0,12 0,00 -0,16 
Фондовіддача 0,59 1,01 0,82 0,23 -0,19 
Рентабельність основних засобів 51,55 74,86 75,09 23,54 0,23 

 

Розраховані коефіцієнти свідчать, що ефективність використання основних 

засобів ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» протягом 2015-2017 

років підвищується. Негативним є той факт, що зменшується коефіцієнт 

придатності основних засобів на -0,03пункти, рентабельність основних засобів 

збільшується, але нестабільно (0,23% у 2017 році порівняно з 2016 роком). 

Таким чином, ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» за 2015-2017 

роки підвищує ефективність використання основних засобів. 

Основними напрямками підвищення ефективності використання основних 

засобів, є наступні: 

- широке впровадження досягнень НТП; 

- прискорення освоєння нових, більше продуктивних виробничих 

потужностей; 

- ліквідація структурних диспропорцій і вузьких місць; збільшення частки 

активної частини основних засобів у загальній їхній величині; 

- поліпшення фізичного стану основних засобів за рахунок 

удосконалювання організації й проведення їхнього ремонтного обслуговування; 

- поліпшення використання основних засобів в часі; 

- підвищення надійності, довговічності, ремонтопридатності основних 

засобів. 
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В умовах ринкових відносин важливе значення має спроможність 

підприємства працювати прибутково. Особливої актуальності ці питання 
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набувають сьогодні – в умовах економічної кризи. Як відомо, саме прибуток 

стає основним чинником, який впливає на можливість підприємства 

забезпечувати фінансування багатьох своїх програм, пов‘язаних з розширенням 

потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням власної конкурентної 

позиції та виходом на нові ринки тощо. 

Прибуток визначається як перевищення доходів підприємства над його 

витратами. Тому, однією з важливих задач менеджменту підприємства є 

оволодіння сучасними методами управління його доходами та витратами. Саме 

від правильності визначення розмірів доходів і витрат діяльності залежить 

точність розрахунку загального фінансового результату, обсяги податкових 

платежів та сума чистого прибутку звітного періоду. Зауважимо, що отримання 

основної частини прибутку суб‘єктів господарювання забезпечують доходи та 

витрати саме операційної діяльності, оскільки вона є основною для більшості 

підприємств. 

У зв‘язку з цим, вагомого значення набувають питання аудиту доходів і 

витрат операційної діяльності на підприємствах, зокрема 

сільськогосподарських. Необхідність здійснення систематичної перевірки за 

правильним і економічно обґрунтованим отриманням і витрачанням коштів в 

процесі такої діяльності є очевидною, а значення її досить вагоме. Тому, 

відповідна тема дослідження є актуальною. 

Окрім зазначеного, доходи та витрати підприємства впливають не лише на 

величину прибутку підприємства і можливості розширення виробництва, а й на 

вирішення питання про те, чи залишиться взагалі підприємство на даному 

ринку чи змушене буде покинути його через недостатні доходи або надмірні 

витрати. 

Отже, важливість різноманітних питань, що стосуються аудиту доходів і 

витрат діяльності підприємства є безперечною. 

Проблемам аудиту доходів діяльності підприємства присвячено чимало 

наукових публікацій вітчизняних теоретиків і практиків – Бержаніра І., 

Немченко В., Редько О., Денисюка О., Сідуна В., Ніколаєва В., Кулаковської Л., 
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Огійчук М., Понікарова В., Іванової Н., Білухи М., Іваненко С., Лишиленко О., 

Ревенко А. та інших. Проте, основну увагу дослідники приділяють питанням 

організації та плануванню аудиту. Негативним є те, що на сьогодні немає 

чітких методологічних рекомендацій з проведення аудиту доходів діяльності, 

питання подальшого їх вдосконалення є дуже дискусійними і з багатьох 

аспектів невизначеними. 

Метою роботи є удосконалення методичних і організаційних засад аудиту 

доходів діяльності підприємства для забезпечення їх ефективного 

функціонування в сучасних  умовах господарювання. 

Насамперед, відмітимо, що під об‘єктом аудиторської діяльності 

розуміють окремі або взаємопов‘язані економічні, організаційні, інформаційні 

та інші сторони функціонування системи, що досліджується, стан яких може 

бути оцінено кількісно і якісно. 

Системою дослідження в нашому випадку виступає фінансово-

господарська діяльність Приватного підприємства «Юхимівське», а його 

окремими сторонами, що підлягають перевірці – доходи діяльності даного 

підприємства. Так, розглянемо зміст, склад та значення відповідних об‘єктів 

аудиту. 

Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від 

його основної діяльності та інших операційних доходів. Основна діяльність 

підприємства пов‘язана з виробництвом та збутом продукції (наданням послуг, 

виконанням робіт) і має забезпечувати отримання доходів, достатніх для 

відшкодування витрат виробництва й обігу та отримання певного прибутку. 

У світовій практиці існує два методи для визначення доходу підприємства 

від реалізації продукції. Під час здійснення операційної діяльності 

підприємство, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

отримує також інші операційні доходи. До таких доходів відносяться: отримана 

орендна плата за майно, надане у тимчасове користування іншим особам; 

дооцінка вартості запасів матеріальних цінностей, що знаходяться на складі 

підприємства; дохід від зростання курсу валюти, яку має підприємство на 

рахунках у банках [1, с. 9]. 
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Основою аудиту доходів діяльності підприємства є відповідна 

організаційно-інформаційна модель, яка являє собою стислу характеристику 

процесу перевірки, зокрема, його мети, завдань, об‘єктів, суб‘єктів, 

інформаційного забезпечення та методичних прийомів. 

Предметом аудиту доходів підприємства є господарські процеси та 

операції, пов‘язані з формуванням доходів діяльності, а також відносини, що 

виникають при цьому на підприємства і за його межами. 

Мета аудиту доходів діяльності підприємства – встановити достовірність, 

об‘єктивність, правдивість і законність відображення в бухгалтерському обліку 

доходів діяльності, а також підтвердити правильність визначення фінансового 

результату діяльності, відображення його у фінансовій звітності. 

До основних завдань аудиторської перевірки доходів діяльності 

підприємства відносяться: 

- перевірити наявність відповідних первинних документів, а також 

правильність оформлення операцій з обліку доходів діяльності; 

- перевірити відповідність складу доходів вимогам П(С)БО 15 «Доходи»; 

- звірити, чи відповідають показники за доходами діяльності Звіту про 

фінансові результати нормативним документам, які регламентують порядок 

його підготовки; 

- впевнитися у порівняності відповідних показників фінансової звітності, 

головної книги та даних обліку; 

- проаналізувати доходи діяльності з метою оцінки можливих відхилень і 

виявлення незвичних тенденцій, які можуть свідчити про шахрайство; 

- встановити відповідність синтетичного та аналітичного обліку доходів, 

перевірити конкретність проводок; 

- виявити резерви збільшення доходів [5, с. 394]. 

За змістом інформаційне забезпечення аудиту поділяють на законодавче, 

планове, нормативно-довідкове, договірне, технологічне, організаційно-

управлінське і фактографічне [6, с.61-63]. 
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В сучасних умовах господарювання все більш необхідним є підвищення 

дієвості та оперативності аудиту доходів діяльності підприємства. Це 

зумовлено тим, що саме аудит сприяє виявленню наявних недоліків у 

діяльності бізнесу, визначенню перспектив його розвитку та попередженню 

банкрутства. 

Розглянемо методику проведення аудиту доходів діяльності підприємства 

на матеріалах Приватного підприємства «Юхимівське». 

Аудит доходів діяльності досліджуваного підприємства проведемо за 

паралельним методом. Тобто, в ході проведення аудиту, перевіримо його 

окремі об‘єкти, а потім сформуємо аудиторський висновок за цими об‘єктами. 

Далі слід спланувати процес аудиту доходів діяльності Приватного 

підприємства «Юхимівське», а саме: 

- визначити методичні прийоми та процедури, які будуть 

використовуватися; 

- скласти загальний план аудиторської перевірки; 

- побудувати аудиторську програму. 

Відмітимо, що на Приватному підприємстві «Юхимівське» керівником та 

його бухгалтерського службою постійно здійснюється поточна перевірка 

формування доходів діяльності. 

Отже, при проведенні аудиту доходів діяльності використаємо такі 

методичні прийоми, як інвентаризація, вибіркові, суцільні спостереження, 

службове розслідування, економічний аналіз, нормативно-правове 

регулювання, аналітична і логічна перевірка, взаємна та зустрічна перевірка 

операцій і документів, узагальнення результатів аудиту. 

При перевірці операцій з обліку доходів від реалізації товарів 

встановлюється, на якому рахунку повинен відображатися дохід від реалізації 

товарів, за яким методом він визначається. Так, нами визначено, що на 

Приватному підприємстві «Юхимівське» такий дохід відображено на рахунку 

«Дохід від реалізації товарів». Окрім цього, перевіркою встановлено 

правильність визнання такого доходу - він визначається в момент 
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відвантаження готової продукції покупцям і виникнення дебіторської 

заборгованості. 

Далі слід перевірити правомірність відображення суми доходу від 

виконання робіт (науково-дослідних, проектних) і надання послуг (ремонт 

взуття, побутової техніки), виходячи із ступеня завершеності операцій з їх 

надання на дату балансу. На Приватному підприємстві «Юхимівське» умови 

визнання доходу від надання послуг за звітний період відповідають 

національним стандартам. 

Значна увага повинна приділятися при проведенні аудиту доходів від 

виконання робіт і надання послуг відображенню господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Слід зауважити , що кожна з форм фінансової звітності підприємства, під 

час її аудиту, перевіряється на предмет узгодженості окремих показників, які 

відображаються в інших звітних формах. Методика порівнянності таких 

показників розроблена Міністерством фінансів України і є обов‘язковою для 

всіх підприємств. Так, проведений аналіз показав, що усі показники фінансової 

звітності Приватного підприємства «Юхимівське» за 2017 рік, що стосуються 

доходів діяльності, співставляються між собою. 

Остання стадія перевірки доходів діяльності підприємства - зіставлення 

первинних документів (довідок бухгалтерії), аналітичних та синтетичних 

облікових регістрів із даними фінансової звітності підприємства з метою 

встановлення їх відповідності. 

У процесі аудиту доходів діяльності перевіряють достовірність, законність, 

господарську необхідність їх на основі документів, у яких вони знайшли 

відображення. 

При перевірці первинних документів за формою, встановлюють 

додержання нормативно-правових актів при відображенні господарських 

операцій у первинних документах, облікових реєстрах. При цьому керуються 

актами про документи й документообіг у бухгалтерському обліку. 

Недодержання встановленого порядку оформлення й погашення 
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первинних документів часто призводить до приховування зловживань і 

крадіжок цінностей. 

Підтвердження облікової інформації здійснюється аудитором лише за 

умови відповідності показників аналітичного і синтетичного обліку та 

зіставляння показників форм звітності. Якщо аудитор виявив незначні помилки, 

які не мають суттєвого впливу на об‘єкт дослідження, то в такому випадку 

аудитор надає позитивний висновок з пояснювальним параграфом. Якщо 

аудитором виявлено помилки в межах 2 % від суми доходу операційної 

діяльності, то надається умовно позитивний висновок. Якщо сума помилки 

буде більша від вказаної межі, то аудитор надає негативний висновок, тобто 

висловлює негативну думку про стан обліку та фінансову звітність 

підприємства. Такий висновок не буде задовольняти ні клієнта, ні користувачів 

звітності, тому рекомендується запрошувати аудитора перевіряти діяльність 

підприємства до офіційного оприлюднення звітності, щоб можна було вчасно 

виправити суттєві помилки. 
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Шевчук Т.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті проведено аналіз різних підходів до розкриття поняття «фінансовий 

результат». Досліджено класифікацію фінансових результатів. Розглянуто 

порядок відображення в обліку формування фінансового результату 

підприємства та надано пропозиції щодо його вдосконалення, зокрема, 

впровадження субрахунків до рахунку з обліку прибутків і збитків за різними 

видами діяльності. Така класифікація фінансових результатів за видами 

діяльності на рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» 

дозволить контролювати вплив результатів окремого виду діяльності на 

загальний результат діяльності підприємства. Це надасть інформацію 

внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень щодо 

покращення результатів в певному напрямку господарської діяльності.  
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результату, аналітичний облік, ефективність, управління. 

У здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб’єктів 

задіяна велика кількість взаємопов’язаних матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. Мета будь-якого підприємства – це отримання позитивного 

фінансового результату та пошук шляхів його збільшення. Результативність 

діяльності відображається у фінансово-економічних показниках, які найбільш 

точно характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання та дають 

уявлення про економічний потенціал його розвитку. Фінансовий результат є 

основним підсумковим показником. Кожен суб’єкт господарювання особливу 

увагу звертає на процес формування, розподілу та використання фінансового 

результату своєї діяльності. Позитивний фінансовий результат є частиною 

доходу суспільства і використовується для подальшого розвитку діяльності 

підприємства, поліпшення матеріального становища працівників. Основою для 

правильного визначення фінансового результату є науково обґрунтована 

організація та методика його обліку. Але враховуючи те, що принципи, 

організація й методика обліку, порядок формування облікової політики 

підприємств України відповідають міжнародним стандартам фінансової 

звітності, все ж існує ряд невідповідностей в окремих концептуальних підходах 

щодо визнання фінансових результатів. Саме тому актуальним є питання 

необхідності дослідження й формування методичних підходів щодо визначення 

фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку.  

Проблеми обліку фінансових результатів, а також доходів і витрат, що є 

складовими формування результатів діяльності й відображення їх у фінансовій 

звітності підприємств, ґрунтовно досліджені у працях відомих вітчизняних 

науковців, зокрема М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сопка, Л. М. Кіндрацької, 

Є. В. Мниха, М. Г. Чумаченка, В. О. Шевчука. Питанням обліку фінансових 

результатів значну увагу в своїх працях приділяли і зарубіжні вчені, серед яких 

Козлова, Н. П. Кондраков, Н. В. Пошерстник, О. П. Рудановський. Віддаючи 
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належне розробкам вітчизняних і зарубіжних учених, слід зазначити, що в 

питаннях обліку фінансових результатів залишається чимало невирішених 

проблем, котрі потребують детального дослідження і вироблення пропозицій 

для практичної діяльності.  

Метою статті є проведення аналізу підходів до визначення поняття 

«фінансовий результат», дослідження методичних аспектів обліку фінансових 

результатів та розробка практичних рекомендацій щодо його удосконалення. 

Розуміння сутності та вдосконалення облікового відображення фінансових 

результатів діяльності підприємств та прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо подальшого їх розвитку – головна передумова підвищення 

ефективності діяльності підприємств. Сутність та протиріччя фінансового 

результату для підприємців і бухгалтерів найбільш виражено проявляється під 

час формування і відображення його в бухгалтерському обліку. Тема 

фінансових результатів діяльності підприємства є завжди актуальною і є 

предметом постійного обговорення серед науковці та практиків у сфері 

економіки та управління підприємством. У табл. 1 наведено трактування 

фінансових результатів різними науковцями. 

Таблиця 1 – Трактування терміна «фінансові результати» різними 

науковцями 

Автор Трактування 
Бутинець Ф. Ф. [1] Співставлення доходів та витрат підприємства відображених у 

звіті. Прибуток або збиток організації 

Загородній А. Г.,  
Вознюк Г.Л. [2] 

Різниця між доходами та витратами підприємства чи його 

окремого підрозділу за певний час. Приріст чи зменшення 

вартості власного капіталу підприємства внаслідок діяльності у 

звітному періоді 

Бондар С Л.,  
Тимошенко О.В. [5] 

Приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, 

що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за 

звітний період 

Мочерний С.Д. [6] Грошова форма підсумків господарської діяльності організації 

або її підрозділів, виражена в прибутках або збитках 
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Продовження таблиці 1 

Пушкар М.С. [5]  Прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської 

діяльності 

Скасюк Р.В. [8]  Якісний та кількісний показник результативності господарської 

діяльності підприємства 
Ткаченко Н.М. [14]  Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат 

діяльності 

Чебанова М.С.,  
Василенко С.С. [17]  

Прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства 

 

Аналізуючи наведені визначення фінансових результатів, можна зробити 

висновок, що більшість науковців, такі як Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г. і 

Вознюк Г.Л., Ткаченко Н.М., Опарін В.М., Худолій Л.М. розглядають 

фінансовий результат як результат співставлення доходів та витрат 

підприємства. Такі науковці, як Бондар С.Л. і Тимошенко О.В., а також 

Загородній А.Г. і Вознюк Г.Л. характеризують фінансовий результат з точки 

зору власного капіталу – приріст чи зменшення. Скасюк Р.В. зазначає, що 

фінансовий результат є якісним та кількісним показником діяльності 

підприємства. Шість авторів: Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г. і Вознюк Г.Л., 

Мочерний А.Д., Пушкар М.С., Ткаченко Н.М., Чебанова М.С. і Василенко С.С. 

наводять форми вираження фінансового результату – прибуток або збиток. 

Отже, погоджуємось з тим, що фінансовий результат визначається шляхом 

співставлення доходів і витрат діяльності підприємства, це може бути прибуток 

або збиток, що, у свою чергу, приводить до зростання (прибуток) або 

зменшення (збиток) власного капіталу. І саме отриманий фінансовий результат 

характеризує якість діяльності підприємства. Тому пропонуємо таке визначення 

фінансового результати, а саме – це якісний показник діяльності підприємства, 

який визначається як різниця між доходами та витратами і призводить до 

зростання (прибуток) або зменшення (збиток) власного капіталу. Щодо 

нормативно-правової бази України, то в законодавстві не розглядається таке 

поняття, як «фінансові результати». Зокрема, у частині законодавчих актів з 

бухгалтерського обліку обґрунтовано лише сутність дефініцій «прибуток» та 
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«збиток» (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 

результати»), а саме: 

- прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;   

- збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання 

якого були здійснені ці витрати. 

У національній практиці ведення обліку фінансових результатів виділяють 

різні класифікаційні критерії, що відображено в таблиці 2. Але, якщо порівняти 

нормативні акти щодо відображення в обліку та звітності фінансових 

результатів можна побачити невідповідність критеріїв їх класифікації, що 

відображено в таблиці 3. Отже, у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» 

фінансові результати діяльності відображаються найбільш деталізовано, ніж це 

передбачено на рахунках бухгалтерського обліку. Розглянемо послідовно ці 

рахунки. 

Так, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, активів, капітали, зобов‘язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, рахунок 79 «Фінансові результати» призначено для 

обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від 

звичайної діяльності та надзвичайних подій. Але в Інструкції про застосування 

Плану рахунків  не зазначено, на який субрахунок списувати витрати з податку 

на прибуток [4 c.115]. Тому пропонуємо витрати з податку на прибуток від 

звичайної діяльності списувати на рахунок 793 «Результати іншої звичайної 

діяльності», а витрати з податку на прибуток від надзвичайних подій – 

відповідно на рахунок 794 «Результат надзвичайних подій». 

Таблиця 2 - Класифікація фінансових результатів [7] 

Класифікаційна ознака Характеристика видів фінансового результату 

За значенням підсумкового результату 

господарювання 
Позитивний фінансовий результат – прибуток, 

негативний фінансовий результат – збиток 
У розрізі видів діяльності Фінансовий результат від звичайної діяльності 

(операційної, неопераційної) та надзвичайних 

подій 
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Продовження таблиці 2 

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 

результати» 
Фінансові результати операційної діяльності, 

фінансові резуль тати інвестиційної діяльності, 

фінансові результати фінансової діяльності, 

фінансові результати надзвичайних подій 
За процесом формування Валовий прибуток (збиток), прибуток до 

оподаткування, чистий прибуток (збиток) 

За характером оподаткування прибутку Оподаткована частина прибутку та 

неоподаткована його частина 
За періодом формування Прибуток (збиток) попереднього періоду та 

прибуток (збиток) звітного періоду 
За характером розподілу прибутку, що 

залишається після сплати податків та 

інших обов‘язкових платежів (чистого 

прибутку) 

Частина прибутку, що капіталізується і частина 

прибутку, що споживається 

 

Як було з‘ясовано вище, фінансовий результат визначається шляхом 

порівняння доходів та витрат. Крім того, якщо упустити слово «фінансовий», то 

результат – це кінцевий наслідок послідовності дій. Результат є етапом 

діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в 

якість [2 с.223]. Отже, назва субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» 

передбачає визначення кінцевого наслідку дій певного виду діяльності: 

операційної, фінансової, іншої звичайної та надзвичайних подій. Тобто, після 

списання на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» доходів і 

витрат відповідного виду діяльності необхідно визначити між ними різницю і 

закрити на інший рахунок, а саме – на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)». 

Тому вважаємо за доцільне запровадити до рахунку 44 «Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)» субрахунки з обліку прибутку чи збитку за 

відповідним видом діяльності, а саме:  

- 441 «Прибуток (збиток) від операційної діяльності»  

- 442 «Прибуток (збиток) від фінансових операцій»  

- 443 «Прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності»  

- 444 «Прибуток (збиток) від надзвичайних подій»  
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- 445 «Прибуток використаний у звітному періоді»  

- 446 «Нерозподілений прибуток». 

Така класифікація фінансових результатів за видами діяльності на рахунку 

44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки») дозволить контролювати 

вплив результатів окремого виду діяльності на загальний результат діяльності 

підприємства. Це надасть інформацію внутрішнім користувачам для прийняття 

управлінських рішень щодо покращення результатів в певному напрямку 

господарської діяльності [11]. 

Отже, ефективність діяльності підприємства виражається у фінансових 

результатах діяльності господарюючих суб‘єктів. Економічний підсумок 

господарської діяльності підприємства, виражений у вартісній (грошовій) 

формі, являє собою фінансові результати. З метою визначення фінансового 

результату в системі бухгалтерського обліку відбувається послідовне 

зіставлення доходів і витрат, які класифікуються за видами діяльності. 

Відповідно й фінансові результати також класифікуються за видами діяльності. 

Якість прийняття управлінських рішень щодо фінансових результатів залежить 

від інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку. Недостатнім є 

лише списання на відповідні субрахунки з обліку фінансових результатів 

доходів та витрат певного напрямку діяльності. Потрібно визначення 

результату (прибутку чи збитку) за кожним видом діяльності, що в кінцевому 

підсумку формує єдиний якісний результат діяльності підприємства. Це, у свою 

чергу, потребує вдосконалення нормативної бази, а саме – Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, власного капіталу, зобов‘язань і господарських 

операцій та Інструкції до нього. 
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АУДИТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

Стаття присвячена висвітленню окремих аспектів методики аудиту 

операційної діяльності підприємств. Відображено регламентацію аудиту 

операційної діяльності підприємств відповідно до міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг. 

Ключові слова: аудит ефективності, результативність, економічність,  

аудиторські докази, торговельні підприємства. 

Аудит є важливим механізмом підтвердження об‘єктивності фінансової  

інформації суб‘єктів господарювання. В Україні аудит з‘явився на початку 90 - 

х років XX ст., проте на сучасному етапі його розвитку ще досі існує багато 

проблем нормативного та організаційно - методичного характеру, зокрема: 

недостатня чисельність методичних розробок з аудиторського контролю, 

недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, низький рівень 

комп'ютеризації аудиту, що негативно впливає на продуктивність праці 

аудиторів і на оперативність систематизації даних про клієнтів. 

Науковим підґрунтям для побудови процесу аудиту операційної діяльності 

є низка результатів наукових досліджень, серед яких публікації  таких 

науковців як. М.Т. Білуха, С.Н. Рябухін, О.Ю. Редько, М.В. Мельник, В.І. 

Шлейніков 

Метою статті виступає висвітлення методичних засад аудиту операційної 

діяльності підприємства. 

Принциповим для розробки методики аудиту операційної діяльності 

підприємств є визначення аудиторських процедур щодо об'єктивності та 

достовірності інформації, інформаційне забезпечення та оцінка отриманих 

результатів за допомогою системи показників і критеріїв.  
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Управлінський підхід вимагає розробки контрольних процедур, що 

дозволяють оцінити систему та стратегію управління операційною діяльністю 

підприємства та визначити рівень досягнення поставлених цілей. Одним з 

ключових питань у методиці аудиту ефективності операційної діяльності 

підприємств є вибір системи показників та критеріїв їхньої оцінки, на підставі 

яких формуються висновки аудитора.  

Під час проведення аудиту операційної діяльності підприємств необхідно 

використовувати систему показників, що включає в себе як фінансові, так і інші 

показники. Також слід зазначити, що аудитор в ході перевірки операційної 

діяльності підприємства повинен звернути увагу на частоту оновлення та 

інноваційний характер окремих товарів і послуг. Функціонуюче підприємство 

має з певною періодичністю впроваджувати нові технології та підходи до 

операційної діяльності, пропонуючи споживачам нові товари та послуги[3].  

Специфічними джерелами інформації, що використовуються в аудиті 

ефективності, є бізнес-плани і програми розвитку підприємства. Виражена за 

результатами аудиту думка повинна бути підкріплена зібраними в ході 

проведення перевірки доказами. Специфіка аудиту ефективності не впливає на 

зміст та визначення аудиторських доказів, які можуть використовуватися 

відповідно до стандартів аудиту. При проведенні аудиту ефективності 

використовуються кількісні та якісні характеристики доказів та їх зв'язок з 

передумовами підготовки звітності.  

Особливу увагу при проведенні дослідного етапу аудиту операційної 

діяльності підприємства набувають евристичні методи, пов'язані з творчим 

вирішенням економічних завдань. До евристичних прийомів відносяться також 

інтуїтивні прийоми, засновані на минулому досвіді, на експертних оцінках, 

коли до уваги береться індивідуальна думка спеціаліста або колективна 

експертна оцінка. Ця група методів містить і метод Дельфі, який передбачає 

анонімне опитування спеціально відібраної групи експертів з подальшою 

аналітичною обробкою матеріалів. 
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Важливим інструментом аудиту операційної діяльності підприємства є 

проведення моніторингу.  

Моніторинг – це система збору даних про складні процеси, що 

розглядаються з використанням певних ключових показників з метою 

оперативної діагностики стану підприємства, відстеження тенденцій і динаміки 

змін, що відбуваються і прийняття на цій основі оптимальних управлінських 

рішень За його допомогою об'єктивно визначається ситуація, що склалася, і 

ступінь її небезпеки[5]. 

Моніторинг дозволяє оперативно оцінити операційної діяльності 

підприємства, розробити заходи щодо коригування політики і планів з метою 

запобігання подальшого погіршення ситуації. Застосування під час проведення 

аудиту операційної діяльності підприємств прийомів та методів економічного 

аналізу підвищує якість аудиторської оцінки, дозволяє підготувати більш повну 

та об'єктивну інформацію про досягнення поставлених цілей та виробити 

конкретні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності. Дослідження 

міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг дозволяє зробити висновок про те, що вони 

містять елементи, які мають відношення до оцінки операційної діяльності 

(табл. 1). 

Центральне місце у організаційно-методичному структуруванні аудиту 

ефективності займають стандарти і методики, що визначають нормативно-

методичні основи його проведення[4]. 

У МСА 500 «Аудиторські докази» передбачено розподіл методів 

(процедур) отримання аудиторських доказів на: а) процедури оцінки ризиків; б) 

подальші аудиторські процедури, що включають: 

 - тести заходів внутрішнього контролю, якщо це вимагається МСА або 

якщо аудитор вирішив провести їх;  

- процедури по суті виключно з детальними тестами та аналітичними 

процедурами по суті .  

Цей розподіл відноситься до аудиту фінансової звітності, але його також 

можна застосувати в аудиті ефективності[6]. 
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Таблиця 1 – Регламентація аудиту операційної діяльності підприємств 

відповідно до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг 

Міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх 

послуг 

Сфера застосування Напрями впливу на аудит 

операційної діяльності підприємств  

МСА 240 

«Відповідальність 

аудитора, що стосується 

шахрайства при аудиті 

фінансової звітності». 

Недобросовісні дії 

керівництва і 

посадових осіб. 

Аудитор повинен оцінити наявність 

обставин, що свідчать про 

недобросовісні дії керівництва і 

посадових осіб, що призводять до 

маніпуляції з активами та 

інформацією. 

МСА 250 «Розгляд 

законодавчих та 

нормативних актів при 

аудиті фінансової 

звітності». 

Дотримання вимог 

законодавчих і 

нормативно- 
правових актів. 

Аудитор повинен оцінити 

законність операційної діяльності 

підприємства та її відповідність 

вимогам нормативно-правових 

актів. 

МСА 315 «Ідентифікація та 

оцінка ризиків суттєвих 

викривлень через розуміння 

суб‘єкта господарювання і 

його середовища». 

Ефективність системи 

управління; зокрема 

СВК. 

Аудитор надає оцінку ефективності 

функціонування системи в цілому і 

окремих її елементів: - середовище 

контролю; - процес оцінки ризиків 

адміністрацією підприємства; - 
інформаційна система, в тому числі 

пов'язана з підготовкою фінансової 

звітності; - контрольні дії; - 
моніторинг засобів контролю. 

МСА 315 «Ідентифікація та 

оцінка ризиків суттєвих 

викривлень через розуміння 

суб‘єкта господарювання і 

його середовища». 

Оцінка аудиторського 

ризику у 

взаємозв'язку з 

бізнес-ризиками. 

Аудитору доцільно дослідити 

систему внутрішнього контролю та 

особливості підприємства в обсязі, 

достатньому для оцінки ризиків 

неефективного здійснення 

операційної діяльності, яке 

відбулося внаслідок помилок або 

недобросовісних дій керівництва та 

працівників підприємства, що 

перевіряється, а також достатньому 

для планування та виконання 

наступних аудиторських процедур. 

МСА 570 «Безперервність». Оцінка принципу 

безперервності 

операційної 

діяльності як 

концептуальної 

основи підготовки 

звітності та 

ефективності 

діяльності. 

Аудитор повинен оцінити, чи 

зможе підприємство, продовжувати 

свою діяльність безперервно 

протягом, як мінімум 12 місяців, 

наступних за звітним періодом. 
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Продовження таблиці 1 

Міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх 

послуг 

Сфера застосування Напрями впливу на аудит 

операційної діяльності підприємств  

МСА 560 «Подальші події». Оцінка наслідків 

впливу подій після 

звітної дати на 

операційну діяльності 

підприємства. 

Аудитор повинен оцінити повноту і 

коректність розкриття у звітності 

інформації про наслідки впливу 

всіх подій, що мали місце до дати 

підписання аудиторського 

висновку. 

МСА 710 «Порівняльна 

інформація - відповідні 

показники і порівняльна 

фінансова звітність». 

Зіставлення 

(порівняння даних) 

звітності. 

Оцінка порівняння фінансової 

звітності, її відповідності 

застосованим принципам і 

вимогам, необхідна з метою аналізу 

динаміки показників за ряд 

періодів. 

 

Аналіз вищезазначених вимог міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг підтверджує 

зроблений раніше висновок, що в ході аудиту операційної діяльності 

підприємств аудитор повинен сформувати професійне судження щодо цілого 

ряду аспектів відповідності складання фінансової звітності, які впливають на 

оцінку ефективності. В аудиті операційної діяльності вибір аудиторських 

процедур залежить від мети перевірки та специфіки затвердженої стратегії 

підприємства [8]. 
Критерії оцінки, що використовуються при проведенні аудиту операційної 

діяльності підприємств, являють собою об'єктивні і досяжні стандарти якості, 

за допомогою яких здійснюється оцінка та аналіз відповідних аспектів 

операційної діяльності, економічності наявних систем і процедур, 

результативності та продуктивності витрачання отриманих коштів. В 

залежності від напряму та специфіки операційної діяльності підприємства 

розробляються власні критерії оцінки її ефективності, які повинні відповідати 

вимогам незалежності, зрозумілості і достатності. Логічним завершенням 

аудиту операційної діяльності підприємства є формування аудитором думки, 

що подається користувачам у формі звіту. Можна відзначити, що форма і зміст 

таких звітів повинні розроблятися з урахуванням цілей перевірки і 
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особливостей діяльності підприємства, щодо якого проводиться аудит. За 

бажанням власників або адміністрації підприємства звіти за результатами 

аудиту операційної діяльності можуть бути оприлюднені, оскільки це 

відповідає завданням становлення демократичного суспільства. Соціальна 

підзвітність передбачає відкритість власника та операційної діяльності його 

підприємства для суспільства. Зокрема, особи відповідальні за підприємство, 

його програму або проект, повинні забезпечити результативне та ефективне 

управління нимиp[8]. 
Отже, можна виділити п‘ять важливих напрямів потенційного впливу 

аудиту на діяльність підприємства, а саме вплив на: економічність, 

ефективність, результативність, підвищення якості товарів (послуг), 

удосконалення таких функцій управління як планування, контроль тощо. 

Специфіка торговельних підприємств зумовлює особливості формування 

доходу, які необхідно враховувати в бухгалтерському обліку. Фінансово- 
економічні показники та сам процес отримання доходів від основної діяльності 

на таких підприємствах знаходяться під впливом низки зовнішніх (економічні, 

соціальні й політичні) і внутрішніх (кількість, якість, асортимент товарів та 

рівень цін, а також елементи облікової політики) чинників.  
Управління доходами від основної діяльності дає можливість виявити 

ступінь їх впливу на загальний дохід підприємства та досягти стійкого розвитку 

в нестабільному середовищі. Доведено необхідність проведення комплексу 

заходів в межах аудиту ефективності, в рамках якого залучені зовнішні 

незалежні експерти зможуть надати оцінку та сформулювати рекомендації 

щодо оптимізації процесів операційної діяльності, що дозволить встановити 

причини отриманих результатів та розробити кроки, які має здійснити 

підприємство для виходу зі збиткової діяльності. 
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Юрченко Г.Г. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Наведено основні підходи до управління оборотними активами на 

підприємстві. Представлено ключові завдання в системі управління 

оборотними активами, які входять до складу політики підприємства. 
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Визначено переваги, які вдасться досягти підприємству в разі забезпечення 

ефективного управління власними оборотними активами. 

Ключові слова: оборотні активи підприємства, управління, запаси, грошові 

кошти, дебіторська заборгованість. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з найбільш 

актуальних проблем підприємництва в Україні є проблема забезпечення 

оборотними засобами, які забезпечують безперервність процесів виробництва і 

обігу. Враховуючи сучасні умови під час здійснення аналізу та планування 

діяльності підприємства, доцільно приділяти особливу увагу визначенню 

потреби в оборотних активах з урахуванням діючих технологічних та 

фінансових умов на підприємстві, відмовляючись від застарілих форм і методів, 

що стримують зростання ефективного використання оборотних активів та 

антикризового управління підприємницькою структурою. Вдосконалення 

ефективності використання оборотних коштів зумовлюють побудову нового 

підходу до проблем організації та управління оборотними активами, а також 

пошуку шляхів підвищення ефективності їх використання. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування 

основних напрямків управління оборотними активами підприємства, 

дослідження та пошук шляхів підвищення ефективності їх використання. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вивченням питань, що 

пов‘язані з управлінням оборотними активами підприємства займалися провідні 

вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Бланк І. А., Василик А. Д., 

Володькіна М. В., Кірейцев Г. Г., Коробов М. Я., Лігоненко Л. А., Подцєрьогін 

А. М., Слав‘юк Р. А. та ін. Різним аспектам управління оборотними активами 

присвячені праці і зарубіжних вчених-економістів: Брігхем Е. Р., Зелгавілс І. В., 

Коллас Б., Манесс Т. та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління оборотними 

активами підприємства є важливою складовою побудови ефективного 

управління підприємством у цілому, однак, незважаючи на значні здобутки 

науковців до тепер відсутній єдиний підхід щодо антикризових напрямів 

управління активами. 
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Оборотні активи є одним з найважливішим елементом для успішного 

функціонування підприємства. Виходячи з їх розміру залежить ефективність 

підприємства загалом. Саме оборотні активи є індикатором роботи усього 

підприємства. Саме на них покладено фінансування планових витрат, 

нормальне функціонування виробництва та реалізації продукції. Наявність 

активів понад норм веде до їх неефективного функціонування відволікання в 

запаси, не використання в подальшій операційній діяльності. При умові, якщо 

оборотних активів недостатньо, це призводить до невиконання підприємством 

свої зобов‘язань в повному обсязі.  

На обсяг оборотних активів можуть впливати багато чинників, серед них: 

господарська діяльність підприємства, обсяг виробництва продукції, 

протяжність виробничого циклу, наявність різного асортименту продукції, 

умови співпраці з постачальниками та покупцями, порядок розрахунків з 

дебіторами та кредиторами тощо [5, с. 176]. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – гроші та 

їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені 

для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Ефективно управляючи оборотними активами можна достатньо швидко 

досягти позитивних результатів у фінансовому оздоровленні підприємства. 

Розробка стратегії фінансового оздоровлення організацій обов‘язково включає  

розробку принципів управління оборотними активами як найбільш мобільною 

частиною майна. 

Незважаючи на це в даний час принципи управління оборотними активами 

в повній мірі не пророблені у вітчизняній науковій та методичній літературі, що 

відбивається на практиці: комплексної політики управління оборотними 

активами немає у переважної більшості українських підприємств. 

Управління оборотними активами в першу чергу має передбачати 

визначення оптимальної величини, розробку варіантів фінансування та 
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забезпечення ефективності їх використання. Оптимальна величина оборотних 

активів повинна з однієї сторони забезпечувати безперебійне ефективне 

функціонування підприємства, з іншої – мінімізувати наявність недіючих 

поточних активів [6]. 

Оборотні активи є невід‘ємною балансу частиною господарських засобів 

кожного підприємства, тому кожен з них потребує ретельного аналізу та 

контролю, тобто управління. Як правило, найбільшої уваги в управлінні 

потребують такі оборотні активи, як дебіторська заборгованість, грошові кошти 

та запаси. 

Управління дебіторською заборгованістю безпосередньо впливає на 

прибутковість підприємства та визначає дисконтну і кредитну політику для 

покупців, шляхи прискорення повернення боргів і зменшення безнадійної 

заборгованості, а також вибір умов продажу, що забезпечують гарантоване 

надходження коштів і є однією з проблем підприємства. 

Управління грошовими потоками підприємств – це складний неперервний 

циклічний процес. Під циклом управління грошовими потоками розуміється 

система послідовних етапів багаторазово повторюваного процесу прийняття і 

реалізації стратегічних та оперативно-тактичних рішень з управління 

грошовими потоками. Управління грошовими потоками підприємства є 

важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою 

діяльністю [4, с. 74]. 

Жодне підприємство неспроможне існувати без запасів. Від їх обсягу й 

рівня значною мірою залежать результати комерційної діяльності підприємства. 

Запаси реагують на будь-які зміни ринкової кон‘юнктури, й у першу чергу, на 

співвідношення між попитом та пропозицією. Сам факт існування не приносить 

їх власникам нічого, крім витрат і збитків. 

Запаси товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу 

оборотних активів, можуть створюватися на підприємстві з різними цілями: 

- забезпечення поточної виробничої діяльності (поточні запаси сировини і 

матеріалів); 
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- забезпечення поточної збутової діяльності (поточні запаси готової 

продукції); 

- нагромадження сезонних запасів, що забезпечують господарський 

процес у майбутньому періоді (сезонні запаси сировини, матеріалів і готової 

продукції) і т.д. [4, с. 75]. 

Ефективне управління оборотними активами підприємства є важливим 

аспектом фінансової політики організації. На відміну від необоротного, саме 

оборотний капітал практично цілком відповідає за платоспроможність компанії 

у поточній діяльності і забезпечує найкращу норму рентабельності. 

Політика управління оборотними активами представляє сукупність 

заходів, які спрямовані на оптимізацію та раціоналізацію складу, джерел та 

обсягу фінансування оборотного капіталу для збільшення ефективності його 

застосування. 

Основними завданнями управління оборотними активами є такі: 

1) досягнення належного рівня показників фінансової діяльності 

підприємства, в частині, яка стосується управління оборотними активами; 

2) оптимізація структури оборотних активів та досягнення конкурентних 

переваг за рахунок мінімізації витрат [4, с. 76]. 

У вітчизняній і закордонній практиці при управлінні оборотними активами 

використовують різні методи такі як: метод АВС, метод нормуванні, 

оптимізації та метод коефіцієнтів. 

Метод АВС передбачає розподіл факторів, що впливають на витрати на 

продукцію, витрат на реалізацію або інших проблем за питомою вагою. І 

підприємство таким чином розглядає який з факторів варто знизити, для 

зниження проблеми на які варто зосередити увагу. 

Метод нормування полягає у розгляді лише тих оборотних активів, які 

підлягають нормуванню, за цим методом підприємство може розрахувати 

необхідний розмір оборотних активів. 

Метод коефіцієнтів розглядає показники тривалості обертання оборотних 

активів, співвідношення тривалості планового періоду до коефіцієнта 
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обертання, розрахунок коефіцієнту обертання оборотних коштів, відношення 

обсягу продажу продукції до середньорічної суми оборотних активів, 

рентабельність оборотних коштів тощо. Це в свою чергу призведе до 

покращення процесу виробництва та реалізації продукції [5, с. 181]. 

Дієва система контролю є надійною передумовою сучасного 

удосконалення системи управління, ефективного використання оборотних 

активів. Для поліпшення бухгалтерського обліку, забезпечення достовірності 

оформлених первинних документів, збереження цінностей і підвищення 

ефективності заходів, що проводяться, використовується внутрішній контроль. 

Контроль витрачання оборотних активів необхідно організовувати на всіх 

рівнях управління, у результаті чого він отримує певну ієрархію (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Рівні контролю витрачання оборотних активів [3, с. 362] 

Забезпечення якісного та ефективного управлінського процесу щодо 

оборотних активів підприємства сформує комплекс переваг у підвищенні 

результативності його функціонування у перспективі. По-перше, це сприятиме 

безперебійному функціонуванню підприємства, зниженню ризиків щодо 

затримки операційної діяльності.  

По-друге, буде оптимізовано розмір оборотних активів, що в свою чергу 

призведе до зниження витрат на забезпечення (формування) умов щодо їх 

фінансування та зберігання. По-третє, це спричинить збільшення оборотності 

обігових коштів, а тому – сприятиме зростанню результативності 

Нижній рівень – безпосередньо контроль за виробничими запасами, незавершеним 

виробництвом, готовою продукцією, який на великих підприємствах здійснюється 

бригадами, дільницями, групами. 

Середній рівень – об‘єктами контролю виступають грошові кошти, розрахунки з 

дебіторами та ін. (цехи, служби, відділи). 

Вищий рівень – здійснюється контроль за всіма видами оборотних активів (керівники та 

заступники керівників). 
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функціонування даного господарюючого суб‘єкта. Та по-четверте, буде 

досягнуто кінцевого результату діяльності підприємства – оптимізації рівня 

його прибутковості за однакової ліквідності [5, с. 182].  

Основними напрямами управління оборотними активами є: 

1) скорочення матеріальних запасів на складах за рахунок зниження 

наднормативних запасів матеріалів, палива, інструменту, внаслідок поліпшення 

постачання, за рахунок зниження норм витрат матеріалів на одиницю 

продукції; 

2) зменшення тривалості циклу виробництва основної продукції за рахунок 

застосування нової техніки і технології, підвищення продуктивності праці, 

норм витрат ресурсів, зменшення часу перебування в заділах деталей, 

складальних одиниць; 

3) скорочення залишків нереалізованої продукції через прискорення 

реалізації, підвищення ефективності роботи служби маркетингу, удосконалення 

розрахунків, поліпшення комплектності постачань; 

4) підвищення ритмічності виробництва внаслідок рівномірності випуску і 

відвантаження продукції, удосконалення планування і організації виробництва; 

5) розвиток концентрації, спеціалізації і кооперування; удосконалення 

асортименту продукції і підвищення якості виробів [2]. 

Наслідком впровадження ефективної політики управління оборотними 

активами мають стати: 

- забезпечення безперебійної роботи підприємства; 

- зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження 

витрат на їх фінансування; 

- прискорення обороту оборотних активів;  

- максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності [6]. 

Для успішного функціонування в ринковому середовищі кожне 

підприємство зобов‘язане забезпечувати ефективне використання і 

прискорення оборотності активів, підтримувати на достатньому рівні свою 

платоспроможність і ліквідність балансу. 
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До основних завдань управління оборотними активами, які повинні 

включатися у політику підприємства, належать: 

1. Забезпечення безперебійності виробничого процесу. Для реалізації цього 

завдання необхідно сформувати окремі види активів відповідно до обсягів 

господарської діяльності підприємства і тривалості його операційного та 

фінансового циклів. 

2. Прискорення оборотності загальної суми оборотних активів. Це 

завдання управління оборотними активами реалізовується шляхом збільшення 

частки активів з високою оборотністю і зменшення частки активів, що 

обертаються повільно. 

3. Забезпечення ліквідності оборотних активів, достатньої для підтримки 

платоспроможності підприємства за поточними фінансовими зобов‘язаннями. 

Це управлінське завдання реалізується за допомогою постійного контролю за 

розміром оборотних активів у грошовій, абсолютно ліквідній формі, а також 

шляхом забезпечення відповідної частини високоліквідних активів у вигляді 

поточних фінансових інвестицій та інших активів, які за необхідності можуть 

швидко трансформуватися у грошові кошти. 

4. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 

Реалізувати це управлінське завдання можна шляхом своєчасного використання 

тимчасово вільних залишків грошових активів для формування ефективного 

портфеля поточних фінансових інвестицій, що можуть принести підприємству 

прямий дохід у формі процентів або дивідендів, розміщення коштів на депозит, 

відкриття контокорентних рахунків у банку. 

5. Мінімізація ризиків і втрат, пов‘язаних з формуванням і використанням 

оборотних активів. Всі види оборотних активів тією чи іншою мірою пов‘язані 

з ризиком втрати. Тому політика управління оборотними активами має бути 

направлена на мінімізацію ризику їх втрат на підприємстві, особливо в умовах 

дії інфляційних факторів [4, с. 77]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що процес 

управління оборотними активами на підприємстві становить один з головних та 

важливих компонентів формування вдалої управлінської системи в цілому. 
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Окрім того, від якості управління оборотними активами буде залежати 

платоспроможність господарюючого суб‘єкта, рівень його рентабельності, 

формування можливостей щодо роботи у непередбачуваних ситуаціях, 

масштабність та рівень виробництва і кінцевої реалізації продукції. За умови 

забезпечення вдалого управління оборотними активами на підприємстві 

вдається досягти деякого вивільнення активів, які можна застосувати для 

забезпечення зростання прибутковості його функціонування, пришвидшення 

обіговості оборотних коштів, забезпечення безперебійної виробничої діяльності 

та максимізації прибутковості, що беззаперечно є першочерговою місією для 

кожного суб‘єкта господарювання. 

Існує безліч варіантів, які призводять до покращення ефективності 

управління оборотними активами на підприємстві, але кожен з них має бути 

підлаштований під конкретну ситуацію та мету, яку ставить перед собою 

керівництво. Це важливе завдання покладається на фінансових менеджерів та 

аналітиків на підприємстві, отже, можна стверджувати, що ефективність 

управління оборотними активами залежить не тільки від якісних та дієвих 

рекомендацій, а й від кваліфікованих фахівців, які займаються побудовою 

плану управління підприємством. 
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В статті розглянуто особливості організації обліку собівартості реалізованої 

продукції. Виокремлено основні елементи наказу про облікову політику в 
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Постановка проблеми. На ефективність виробництва 

сільськогосподарських підприємств значно впливають обсяг реалізованої 

продукції та отримані при цьому позитивні фінансові результати. Реалізація 

продукції (робіт, послуг) – важливий процес у діяльності підприємства, який є 

заключною стадією капіталообігу, в результаті чого отримується корисність 

виготовленої продукції, задоволення ринкових вимог та замовників. Це 

найважливіше джерело доходу, що потребує організації обліку витрат і доходів 

стосовно реалізації продукції, а також формування собівартості. 

Собівартість продукції (робіт, послуг) відноситься до ключових 

економічних категорій, яка характеризує економічну ефективність виробництва 

та показує реальний результат господарювання підприємства.  Від уміння 

правильно обчислювати та аналізувати рівень собівартості продукції (робіт, 
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послуг) залежить можливість відновлення та розширення  масштабів 

виробництва, а значить і перспектива розвитку підприємства. Тому відповідно, 

особливої уваги набуває управління собівартістю продукції (робіт, послуг) за 

умови розбалансованості розвитку національного аграрного сектора. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначені питання стосовно 

обліку витрат і доходів, пов‘язаних з реалізацією продукції (робіт, послуг) та 

вивченням показника собівартості висвітлювали вітчизняні та зарубіжні 

економісти, а саме: Д. Блейк, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, 

В.І.  Єфименко, М.В  Кужельний, В.М. Мурашка, Б. Нідлз, В.М Пархоменко, 

В.Я. Савченко, В.В. Сопко, Л.К. Сук та ін.  

Формулювання цілей статі. Метою роботи є дослідження основних 

аспектів організації облікового процесу собівартості реалізованої продукції 

(робіт, послуг) на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  На кожному підприємстві 

організація системи обліку є невід‘ємним, основним елементом організації 

діяльності його роботи в цілому. Вона  характеризується різноманітними 

показниками, що відображають стан окремих її частин і вимірюються кількісно 

у вигляді конкретних чисел, серед яких: інформація щодо постачання, 

виробництва та продажу, затрати ресурсів, кредиторську та дебіторську 

заборгованість, розрахунки з бюджетом, і звичайно, про фінансовий результат.  

При обліку собівартості реалізації на підприємстві відбуваються такі 

процеси: 

1. первинний через фіксацію господарських документів у первинних 

документах. 

2. поточний – відображення інформації у відомостях та регістрах 

3. підсумковий  - узагальнення облікової інформації через аналіз за певний 

період звітних показників. 

Аграрний сектор вирізняється з-поміж інших галузей економіки 

специфічними відносинами власності серед  його учасників з їхнім особливим 

правовим статусом, податковим обліком, підтримкою з боку держави, 

формуванням та використанням ресурсів, земельною та майновою 
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приватизацією,  процесом визначення фінансового результату. Дані стадії 

обліку є його окремими об‘єктами [2].  

Галузь сільського господарства має певні особливості, які мають вплив на 

організацію обліку, що в свою чергу визначає методику обліку витрат і 

визначення собівартості продукції. Найбільш суттєвим фактором в цьому 

питанні є вид діяльності. Від того, яку систему обліку чи метод обліку витрат 

буде використовуватись підприємством взагалі залежать результати його 

діяльності.  

Організація обліку сільськогосподарського підприємства визначається 

сезонністю умов виробництва, а саме тим, що праця затрачається протягом 

року, а результати – сільськогосподарська продукція, одержується у відповідну 

пору року. Основними галузями сільськогосподарських підприємств є 

рослинництво, тваринництво і переробна промисловість [4]. Тому, виходячи з 

цього, слід, на наш погляд, в Наказі про облікову політку зазначати такі 

елементи обліку витрат, що напряму впливає на точність обчислення 

собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Елементи облікової політики в процесі формування облікового 

забезпечення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг 
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Сільськогосподарська продукція належить до запасів, облік яких 

регламентується П(С)БО 9 «Запаси», зокрема, зернові продукти, та їх списання, 

надходження, справляє вагомий вплив безпосередньо на організацію та 

ефективність ведення обліку.  

Проте на багатьох підприємствах  облік матеріальних цінностей та 

продукції за проведеними операцій та номенклатурою є важкою ділянкою, що 

потребує підвищення аналітичності та оперативності [2]. Це актуально при 

збиранні зернових, коли важлива оперативна інформація про: кількість 

намолоченого зерна, в тому числі за сортами, площу обмолоту, якість зерна 

(засміченість, вологість тощо). Усе зазначене напряму впливає на собівартості 

реалізованої продукції (робіт, послуг)  (рис. 2). 

На підставі первинних облікових документів з надходження, вибуття та 

внутрішнього переміщення зерна ведеться зведений облік на складі  

підприємства (за кількістю) та в бухгалтерії (за кількістю та вартістю).  

Розглянемо організацію обліку реалізації сільськогосподарської продукції. 

Отже, для початку на підприємстві укладається договір з покупцями, однією 

або іншою стороною, в якому зазначається:  

- предмет договору (вид продукції, якісні показники тощо); 

- ціна товару та загальна сума договору (визначення ціни та сум товарних 

партій); 

- умови поставки (DDU – за рахунок покупця, FCA – за рахунок 

постачальника, документальне забезпечення); 

- умови розрахунків (готівкова, безготівкова форма, терміни оплати); 

- відповідальність сторін; 

- форс-мажорні обставини;  

- порядок вирішення спорів; 

- термін дії договору; 

- інші умови; 

- юридичні адреси та реквізити сторін.  
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Рисунок 2 – Первинні документи з облік у сільськогосподарської 

продукції 
Окремо до договору розробляються специфікації - документ з переліком 

конкретних умов договору у розгорнутій номенклатурі (з докладною 
характеристикою). Оформленням договорів, угод, замовлень та інших 
супровідних документів займається бухгалтер або інша відповідальна особа за 
вказівкою директора. Розрахунок за продукцію здійснюється по рахунку-
фактурі, виписаного постачальником.  

Відпуск сільськогосподарської продукції оформлюється відповідальній  
особі постачальника  із  дорученням, товарно-транспортними накладними із 
заповненням усіх реквізитів. На підставі податкової накладної заповнюється 
книга обліку реалізації продукції підприємствами - платниками ПДВ.  

Акт сортування і сушіння продукції рослинництва 
(ф.№ 82) – складається на току на зерно, яке підлягає 
доробці. Акт складається в одному примірнику на кожну 
партію зерна за участю агронома та підписується 
матеріально відповідальною особою.  

Путівка на вивезення продукції з поля  (ф.77а) – склад. в полі

Зведений реєстр приймання зерна та іншої продукції з 
поля (ф. 78) – складається на току, в коморі, на складі 

Талон водія (ф. 77 б) – складається у полі 

Талон комбайнера (ф.77в) – складається у полі 

Первинні 
документи з 
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Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей 
(ф. № 117) – виписується при відпуску зі складу насіння 
зерна для посіву під зазначену у картці площу посіву та 
норму висіву на одиницю площі

Акт витрачання насіння і садивного матеріалу (ф. № 119)  

Товарно-транспортна накладна на відправку зерна, насіння 
олійних культур, трав (ф. № 88) (типова форма № 12-зерно) 
виписується в бухгалтерії підприємства для відправки зерна 
на хлібоприймальні пункти та інші 

Внутрішньогосподарське переміщення зерна оформляється 
Накладною (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 
87) – при переміщенні зерна від однієї матеріально-
відповідальної особи до іншої – з току (від вагаря) на склад  
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Для сільськогосподарського підприємства важливим є ставлення власника, 

його усвідомлення необхідності вірної та раціональної організації 

бухгалтерського обліку, а саме: по забезпеченню реєстрації фактів 

господарського життя, подальшого підсумку їх для отримання необхідної 

інформації для формування звітності і прийняття управлінських рішень. Але 

все ж базу для організації обліку саме на сільськогосподарських підприємствах, 

яка є доволі важкою, повинні розробляти науково-дослідні інститути, для того 

щоб кожне підприємство могло обрати кращий для себе варіант ведення 

господарювання. 

На сільськогосподарських підприємствах оперативний бухгалтерський 

облік прослідковується через постійний контроль за станом складського обліку, 

достовірністю відображення господарських операцій, тому облік зерна тепер 

ведеться із застосуванням автоматизованого робочого місця бухгалтера (чи 

комірника, завідуючого складу) [4 ]. 

Висновки. Отже, нами розглянуто основні особливості та специфіку 

організації обліку сільськогосподарської продукції, а саме: предмет та об‘єкти 

обліку, документальне оформлення, запропонували додаткові елементи в Наказ 

про облікову політику та обліку реалізації продукції. 

Список використаних джерел: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний 

ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  

2. Гладій І.О. Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та 

напрями удосконалення / І.О. Гладій/ Проблеми і перспективи розвитку 

підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. – №1 (16) – 2017. – Харків: ХНАДУ, 

2017 – С.13-18 Режим доступу: 

file:///C:/Users/User/Downloads/n%201_16__2017.pdf 

 



328 

3. Гладій І.О. Система обліку і калькування за нормативними витратами\ 

І.О. Гладій \ Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки: Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції – Дніпропетровськ, 12 – 13 

квітня 2016 р. (секція 5, Лист МОН України від 21.01.2016 №1/9-34): 

Дніпропетровськ, 2016. –С.93-96 

4. Тлучкевич Н. В. Облік витрат та калькулювання собівартості в 

сільському господарстві: теорія, методика, практика / Н. В. Тлучкевич // 

Економічний форум. – 2011. – № 1. – С. 11–21. 

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність:[підручник] / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2007. – 954 с. 

 

УДК 3, 33; 338, 336 

Ярошепта О.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті надано визначення фінансових активів, наведена їх структура. 

Розкрито роль фінансових активів у діяльності сучасного підприємства. 

Розглянуто основні методи аналізу фінансових активів в цілому і за їх 

елементами. Виділено кількісні та якісні методи оцінки грошових коштів. 

Ключові слова: фінансові активи, ділова активність, фінансова стійкість, 

коефіцієнти ліквідності. 

Актуальність теми дослідження. Ефективність реального сектора економіки 

залежить переважно від забезпеченості господарюючих суб‘єктів  ліквідними 

активами, здатними вирішити проблему неплатежів  та розмір яких впливає на 

прийняття управлінських рішень щодо підвищення раціонального 

використання наявних ресурсів, забезпечення фінансової стійкості,  ділової 

активності та конкурентоспроможності. Недостатність фінансових активів 

може призвести  з більшим ступенем імовірності  до кризових явищ на 
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макрорівні та  до банкрутства – на рівні господарюючого суб‘єкта. У зв‘язку з 

цим економічному аналізу фінансових активів відводиться велика роль у 

забезпеченні розробки та реалізації управлінських рішень, спрямованих на 

виявлення негативних явищ і підвищення ефективності функціонування 

господарюючого суб‘єкта[ 6, с. 110]. 

У науковій літературі достатнє місце відводиться аналізу фінансових 

активів. Однією з найбільш відомих праць в області аналізу звітності західних 

компаній  та зокрема  розкритих у ній основ про фінансові інструменти є книга 

Л. А. Бернстайна, в якій представлено алгоритми аналізу фінансових активів [ 

2, с. 685]. Значний внесок у розробку методики аналізу фінансових активів 

зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені економісти як:  Т. Балабанов,  

Л. А. Бернстайн, А. Д. Білик, В. Р. Банк,Ю.Брігхем, Л. Гапенскі, Т. Р. Карлін,  

В. В. Ковальов, М. Н. Крейнина, Г. В. Савицька, Р. Холт, А. Д. Шеремет та ін.  

[ 3, с. 98]. 

Метою статті є визначення теоретичного забезпечення оцінки фінансових 

активів та окремих елементів. Обґрунтування найбільш оптимальних методів 

аналізу фінансових активів з позиції ефективного їх використання на практиці. 

Результати дослідження. Аналіз фінансових активів є необхідним тому, що 

українські підприємства готують свою фінансову звітність відповідно до 

міжнародних стандартів. Згідно з Міжнародними стандартами фінансової 

звітності (МСФЗ) № 32 і  № 39 під фінансовими активами розуміють будь-який 

актив,  що є –  грошовими коштами:  договірним правом вимоги грошових коштів 

або іншого фінансового активу від іншої компанії; договірним правом на обмін 

фінансових інструментів з іншою компанією на потенційно вигідних умовах; 

інструментом власного капіталу іншого підприємства. Таке визначення дозволяє 

класифікувати фінансові активи як грошові кошти,  фінансові вкладення( 

вкладення в цінні папери тощо) і дебіторську заборгованість [1, с. 608]. 

Фінансові активи відіграють важливу роль у процесі кругообігу капіталу. 

Виробничий цикл визначається за оборотом грошових коштів, а період часу, 

протягом якого здійснюється оборот грошових коштів, є тривалістю 

виробничо-комерційного циклу.  
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Не менш важливого значення фінансові активи набувають при визначенні 

ступеня ліквідності та платоспроможності підприємств [ 4, с. 669].  

У свою чергу  від ефективності використання фінансових активів залежить 

рівень ділової активності організації. Фінансові активи і зобов‘язання мають за 

певних обставин першорядну важливість для винесення судження про стійкість 

фінансового стану[ 3, с. 96]. Таким чином, аналіз фінансових активів є 

важливим етапом комплексного аналізу фінансового стану господарюючих 

суб‘єктів. 

Існуючі методи і прийоми економічного аналізу дозволяють кількісно і 

якісно оцінювати фінансові активи організації. Вибір системи показників, 

методів і прийомів залежить від цільової установки аналізу, потреб 

користувачів, доступності та достовірності інформаційної бази [ 2, с. 685]. 

Для оцінки обсягу чистих грошових потоків та їх прогнозованих величин 

використовують прямий і непрямий методи аналізу,  що базуються на даних 

фінансової звітності форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Прямий метод 

дозволяє визначити величину припливу і відпливу грошових коштів, розрахувати 

суму чистих грошових коштів за видами діяльності [ 3, с. 97]. Недолік цього методу 

полягає в тому, що він не показує відмінності сум отриманих грошових коштів та 

чистого прибутку організації. Суть непрямого методу полягає в коригуванні 

чистого прибутку з урахуванням фактичного руху грошових коштів. 

Ефективним методом аналізу фінансових активів є розрахунок відносних 

показників, коефіцієнтний метод. Цей метод дозволяє виробляти просторово-

часові зіставлення і проводити факторний аналіз. Коефіцієнтний метод 

використовується для оцінки ліквідності та платоспроможності, а також 

ступеня ділової активності підприємства [ 3, с. 96]. 

Аналіз показників ліквідності дає можливість оцінити ступінь виконання 

поточних зобов‘язань організації. Коефіцієнти ліквідності відображають касову 

позицію, тобто здатність в потрібний момент звертати активи в готівкові кошти 

з метою погашення короткострокових поточних зобов‘язань [ 5, с. 190]. 
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Коефіцієнти ліквідності, незважаючи на важливість їх розрахунку, дають 

зріз про фінансові активи та грошові ресурси підприємства. Вони 

характеризують минулий період [ 5, с. 184]. 

Однак необхідність їх розрахунку полягає не тільки у визначенні рівня 

платоспроможності підприємства за аналізований період, але й у розробці 

необхідних заходів для підвищення рівня своєї ліквідності. Підприємству 

необхідно враховувати, що як надмірна наявність грошових коштів, так і їх 

нестача призводить до зниження рівня ефективності їх використання. 

Аналіз діяльності підприємств не одноразово вказував на те, що не 

зважаючи на отримання більшої суми прибутку порівняно з минулим роком, в 

звітному році ефективність використання грошових коштів знижувалася.  

Розрахунок прогнозів руху грошових коштів дозволяє керівництву визначити,  

чи достатньо коштів для фінансування інвестиційної діяльності в майбутньому 

і чи варто звертатися до кредиторів [ 6, с. 110]. 

Для розрахунку прогнозів руху грошових коштів використовують метод 

оцінки майбутніх потоків. Визначення прогнозної величини вільних грошових 

коштів на певну дату порівняно з обсягом майбутніх платежів дає можливість 

розрахувати майбутню платоспроможність. Прогноз потоку грошових коштів 

дозволяє передбачити брак або надлишок коштів ще до їх виникнення і дає, 

таким чином, час для прийняття відповідних управлінських рішень. 

До показників, що характеризують ступінь використання фінансових 

активів, належать: коефіцієнт достатності чистого грошового потоку, 

коефіцієнт ліквідності грошового потоку,  коефіцієнт ефективності грошового 

потоку, коефіцієнт реінвестування коштів. Розрахунок коефіцієнтів дозволяє 

переглянути політику виплати дивідендів та інших витрат і визначити 

пріоритетні напрями вкладення коштів організації.  

Інтенсивність, з якою використовуються активи, вимірюється за 

допомогою коефіцієнтів оборотності. Оборотність розраховується як в цілому 

всіх фінансових активів, так і за основними видами – грошовими коштами, 

дебіторською заборгованістю та фінансовими вкладеннями [ 5, с. 184]. 
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Залежно від оборотності різних складових фінансових активів, фінансовий 

цикл підприємства може набувати різних значень. У випадку позитивного 

значення засобів у розрахунках з постачальниками і покупцями підприємство 

має тривалий фінансовий цикл і відволікає значні кошти для фінансування 

запасів, а також своїх постачальників і покупців. 

Фінансовий цикл скорочується, коли розрахунки набувають негативного 

значення, зменшується потреба у відволіканні власних і кредитних коштів на 

формування активів. Підприємство частково фінансується за рахунок своїх 

постачальників або покупців і може погасити частину кредиту [ 1, с. 608]. 

Розрахунок і аналіз показників оборотності фінансових активів дає 

можливість підприємству розробити оптимальну їх величину з метою покриття 

потреб у них на майбутній період. 

Метод оптимізації фінансових активів дозволяє господарюючим суб‘єктам  

стабільно виконувати свої основні функції в робочих умовах, що динамічно 

змінюються [ 6, с. 112]. 

Розглянуті методики аналізу фінансових активів можуть 

використовуватися не тільки для просторово-часового, але й рейтингового 

аналізу, що дозволяє визначити місце організації в ринковому середовищі. 

З урахуванням вищевикладених способів оцінки фінансових активів, 

алгоритм методики може мати наступний вигляд: аналіз динаміки вартості за 

видами фінансових активів; аналіз впливу фінансових активів на фінансовий 

стан організації; оцінка частки фінансових активів у валюті балансу й 

інвестиціях; аналіз впливу фінансових активів на показники ліквідності; аналіз 

показників руху фінансових активів - коефіцієнтів придбання і продажу; оцінка 

показників рентабельності і оборотності фінансових активів; аналіз зміни їх 

справедливої вартості; оцінка впливу фінансових активів на первинний фактор 

вартості бізнесу - рентабельність інвестованого капіталу [ 5, с. 189]. 

Висновки. Оцінка фінансових активів спрямована на визначення за 

допомогою різних аналітичних засобів можливості суб‘єкта господарювання 

виконувати свої функції в динамічно мінливих умовах. При цьому необхідно 
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враховувати, що тільки комплексне дослідження всіх факторів, здатне 

визначити сильні та слабкі сторони формування та використання фінансових 

активів. Спираючись на основні етапи методики оцінки фінансових активів за 

допомогою комплексу аналітичних засобів можна прогнозувати рівень ділової 

активності фінансову стійкість і платоспроможність підприємства. 

Здійснення аналізу відповідно до цієї методики, за допомогою певних 

аналітичних засобів, допоможе вирішити такі завдання як: оцінка впливу 

фінансових активів на фінансовий стан і ліквідність через їх структуру; 

розрахунок інтенсивності операцій з фінансовими активами; вплив фінансових 

активів на створювану вартість суб‘єкта господарювання. 
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ДИНАМІКИ 

Розглянуто основні підходи до дослідження трансформаційної динаміки. 

Систематизовано основні процеси функціонування соціально-економічної 

системи. Проаналізовано типи основних економічних систем в залежності від 

можливих трансформаційних змін. Узагальнено основні процеси функціонування 

соціально-економічної системи та наведено результати критичного аналізу 

основних економічних теорій, де трансформаційні стани є основним предметом 

дослідження. Систематизовано переваги теорії криз і катастроф для 

можливостей моделювання трансформаційних процесів. 

Ключові слова: процеси функціонування соціально-економічної системи, 

динамічні моделі, трансформації, хаотична динаміка, біфуркації, теорії 

трансформаційних станів.  

Протягом останніх десятиліть спостерігається підвищення інтересу до 

динамічних моделей у всіх наукових сферах. Відкриття того, що прості 

нелінійні моделі можуть демонструвати складну і хаотичну динаміку, 

підштовхнуло також економістів до того, щоб зацікавитися цією областю.  

Початок XXІ ст. характеризується радикальними змінами, глобальними 

кризами і важливими інноваціями. Посилюються хаотичність динаміки, 

підсилюється рівень невизначеності та непередбачуваності змін, що раптово 

виникають, трансформуються традиційні економічні засади.  
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В цьому контексті важливе розуміння трансформації процесів та 

соціально-економічних систем, адаптація останніх до динамічного зовнішнього 

середовища. 
Питання про трансформації соціально-економічних систем має глибокі 

підстави в проблематиці загальної економічної теорії. Вони досліджувалися в 

роботах багатьох вчених протягом тривалого періоду часу.  Особливо гострий 

інтерес до проблеми трансформації економічних систем виник останнім часом. 

Він викликаний значною мірою посиленням взаємозв‘язку національних 

економік, прискоренням інтеграції їх у світову економіку, збільшенням 

кількості факторів впливу на процес функціонування соціально-економічних 

систем. 
У процесі вироблення підходів до визначення джерел та процесу 

трансформаційної динаміки узагальнимо теоретичні розробки таких науковців 
як Т. Агапова, Д. Бехренс, Д. Курран [1], В. Геєць, Б. Кваснюк [2],  О. Мамедов 

[3], В. Мартынов [4], Г. Лавінський, О. Пшенишнюк, С. Устенко, О. Шарапов 

[5], М.Новожилова, П. Коюда, І. Чуб [6],  Е. Петерс [7], Д. Савушкін [8], 

Й. Шумпетер [9].  
Мета статті полягає в аналізі основних методологічних підходів щодо 

дослідження трансформаційної динаміки, що дозволить узагальнити підходи 

щодо моделювання трансформаційних процесів розвитку соціально-
економічних систем, зокрема системи органів місцевого самоврядування. 

Характер трансформаційної динаміки визначається існуючими соціально-
економічними системами.  

У системі окремі частини функціонують спільно, складаючи в сукупності 

процес функціонування системи як цілого. Сукупне функціонування 

різнорідних взаємозв'язаних елементів породжує якісно нові функціональні 

властивості цілого, що не мають аналогів у властивостях його елементів.  
Сучасність характеризується наявністю різноманітних соціально-

економічних систем, які не залишаються незмінними, а постійно розвиваються. 

Оскільки розвиток – це перехід з одного якісного стану в інший, то в процесі 

розвитку відбувається деяка стандартизація, уніфікація перетворень структури і 

функцій соціально-економічної системи.  
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Перехідна економіка – це проміжний стан економіки в результаті 

соціально-економічних перетворень; це перехідний стан від однієї соціально-

економічної системи до іншої. В. А. Мартинов визначає специфічні 

характеристики перехідного періоду: 

- багатоукладна, тобто в одному просторі співіснують економічні 

відносини обох економічних систем – і ті, які йдуть, і ті, які почали 

формуватися; 

- нестійкість розвитку, тобто поєднання як старих, так і нових економічних 

форм і стосунків; 

- альтернативність розвитку; 

- особливий характер суперечностей, тобто економічні суперечності 

являють собою суперечності розвитку, а не суперечності функціонування [3].  

Трансформаційна економіка є сучасною стадією розвитку світової 

економічної системи, і на думку Д. І. Савушкіна, вона характеризується такими 

основними особливостями: глобалізацією та урбанізацією; прискоренням 

темпів науково-технічного прогресу; процесами інформатизації; перетворенням 

екології в економічний ресурс; переоцінкою старих традиційних ресурсів і 

виробничих технологій; зміною функцій держави. Науковець виокремлює 

шість теоретичних розробок, де трансформаційний стан є основним предметом 

дослідження (рис. 2)  [7].  

Теорія перехідної економіки вивчає передусім процес системних, свідомо 

здійснюваних трансформацій, які визначаються як протидія старого і нового. 

Загальне уявлення про трансформації в цій теорії полягають в її розгляді як 

якогось досить тривалого періоду часу, коли невизначеність, перехідність, 

альтернативність подальшого розвитку домінують в економіці, 

підпорядковують собі відтворювальний, визначають її функціонування.  

Теорія капіталістичних трансформацій досліджує переважно 

трансформації як природничо-еволюційну форму змін, що зумовлена самою 

логікою розвитку капіталізму, подоланням ним своїх внутрішніх 

відтворювальних обмежень. При цьому процес трансформацій визначають як 
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виступає переломним моментом руху циклу, завжди швидкоплинна і 

несподівана. Тому і виникає розуміння трансформації як якісної зміни, причому 

вид якості – визначений, він протилежний попередньому. Залишається 

незрозумілим, коли відбудеться цей стрибок і як забезпечити його позитивний 

характер. Теорія циклу в цьому сенсі невідворотна – за підйомом неодмінно 

слідує спад, позитивна ситуація  зміниться негативними явищами, одне 

поступиться місцем іншому, і це неминуче, оскільки визначено самою 

дефініцією циклу. Очевидно, що в тривалій перспективі при ефективному 

менеджменті цикли укладаються у висхідний тренд, а циклічні коливання 

можна згладити до дрібного кон‘юнктурного тремтіння. Проте тоді головне 

питання теорії трансформацій: як заздалегідь визначити умови сприятливих 

змін – залишається відкритим.  

Трансформація розглядається теоріями криз і катастроф як якісна зміна 

системи, що відбувається за межами її можливостей пристосування. Криза при 

цьому виступає необхідним елементом розвитку, що дозволяє виявляти 

«вузькі» місця системи і знижувати границю витрат соціально-економічних 

змін. У результаті трансформації можуть виникнути як наслідок нездатності 

економічної системи до усунення перешкод у своєму розвитку, неможливості 

до адекватного пристосування і зміни (революційний характер трансформацій) 

або як свідчення повного вичерпання потенціалу розвитку цієї системи 

(еволюційна трансформація). У деяких дослідженнях характеристика 

соціально-економічного стану визначається як нестійкий рух у поле біфуркацій. 

Під біфуркацією розуміють зміну якісної поведінки динамічної системи за 

малої зміни її параметрів. Біфуркації спричинюють набуття незворотних 

характеристик в результаті мінімального впливу. При цьому наголошується, що 

чим довший біфуркаційний стан, тим менше шансів здобути сприятливі 

результати (оскільки різноманіття шляхів потенційного розвитку поступово 

зменшується, і система може опинитися перед єдино можливим і, швидше за 

все, неоптимальним варіантом).  
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Для попередження та подолання стану невизначеності, здійснення 

«позитивної катастрофи» рекомендується різкий і масштабний приплив 

інвестицій в економіку в поєднанні із створення умов для їх ефективного 

використання.  

Отож, розгляд трансформацій як відокремлених станів для побудови 

цілісної їх моделі явно недостатньо: трансформації – лише частина загального 

процесу розвитку, вони генетично з ним пов‘язані і не можуть бути зрозумілі і 

описані поза цим процесом.  

Висновки. Узагальнено основні процеси функціонування соціально-

економічної системи та наведено результати критичного аналізу основних 

економічних теорій, де трансформаційні стани є основним предметом 

дослідження. Систематизовано переваги теорії криз і катастроф для 

можливостей моделювання трансформаційних процесів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ 

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ  

Розглянуто теоретичні засади побудови еволюційної динамічної моделі 

розвитку системи місцевого самоврядування. Узагальнено основні моделі 

соціально-економічного розвитку. Проаналізовані ключові підходи щодо 

дослідження економічної динаміки, в рамках яких розглядаються процеси 

трансформації. Визначено характеристики динамічної моделі для системи 

місцевого самоврядування, яка би працювала у змінному середовищі. 

Ключові слова: моделі соціально-економічного розвитку, динамічні моделі, 

трансформації, економічна динаміка, системи місцевого самоврядування.  

Поточний етап розвитку та реалізації публічної влади на місцевому рівні 

вимагає удосконалення методологічних підходів. На їх основі уможливиться 

більш адекватне реагування на постійно змінюване середовище і оптимізується, 

таким чином, реалізація державницьких цілей, програм соціально-економічного 

розвитку та функціонування системи органів місцевого самоврядування.   

Сучасними фахівцями у галузі місцевого самоврядування вже сформовано 

пласт фундаментальних напрацювань, спрямованих на оптимізацію 
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функціонування системи місцевого самоврядування, зокрема, це праці В. Колтун 

[4], В. Куйбіди [5], О. Лазор [6],  В. Мамонової [7] та ін.  

Однак, сучасність характеризується динамічними змінами правового поля, 

відбувається кардинальна трансформація всієї системи місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади. Отож, є необхідним розвиток 

методологічних підходів, який би уможливив ефективний трансформаційний 

менеджмент на місцевому рівні. 

У той же час багато аспектів трансформаційного розвитку соціально-

економічних систем продовжують залишатися недостатньо дослідженими. 

Зокрема, значне прискорення та ускладнення світових економічних процесів, 

посилення міжсистемних інтеграцій прискорюють трансформаційні зміни і в 

системі публічного управління, зокрема на місцевому рівні.  

У процесі вироблення підходів до побудови еволюційної динамічної 

моделі узагальнювались теоретичні розробки таких науковців як Ю. Гусаров 

[1], П. Захарченко [2], М. Новожилова [8], В. Колтун [3], Д. Савушкін [11].  

На сьогоднішній день ще не до кінця розкритий процес структурної 

трансформації систем місцевого самоврядування з урахуванням його 

складності і невизначеності майбутніх етапів розвитку, що і слугуватиме 

завданням даного дослідження.  

Розвиток у соціально-економічному середовищі є еволюційним 

самоорганізуючим процесом в природних умовах хаосу, як джерела 

різноманіття форм у природі та суспільстві, шляхом побудови та природного 

відбору організаційних комплексів, організацій та господарських систем. 

Підвищення складності форм необхідного різноманіття, як наслідок розвитку, 

відображається у збільшенні кількості економічних трансформацій, викликаних 

взаємодією системи із середовищем, в результаті якого можуть виникнути нові 

компоненти середовища та самої системи [1].  

Розвиток асоціюється з циклічністю, з їх одно- або багатовекторністю, 

однозначною детермінованістю розвитку (чіткий причинно-наслідковий 

зв‘язок) або наявністю альтернатив з еволюційним або стрибкоподібним 

характером змін.  
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П. Захарченко виокремлює кілька основних моделей економічного 

розвитку, які були отримані в результаті широких узагальнень суперечливих 

процесів світової господарської еволюції [2], на їх основі пропонуємо моделі, 

представлені на рис.1.  

Рисунок 1 – Моделі соціально-економічного розвитку 

З точки зору системного підходу, трансформація являє собою процес 

зміни, один із засобів розвитку системи, який веде або до зміцнення, або до 

ослаблення системних властивостей. Отже, системні критерії трансформації не 

можуть бути зведені до будь-яких показників, які характеризують зміни.  

Розвиток обумовлює формування системної взаємозалежності, 

взаємозв‘язку і взаємозумовленості. Підхід до розвитку, як системного процесу, 

передбачає, перш за все, упорядкованість руху системи, тому в якості критеріїв 

системного розвитку в умовах трансформаційних перетворень слід визначити 

такі фактори: цілісність, стійкість, адаптивність. При цьому має бути 

забезпечено нову якість економічного розвитку. Вона може являти собою 

цілісний динамічний процес, який виступає як самостійне економічне явище, 

структурно і функціонально пов‘язане із закономірностями і тенденціями 

кількісних і якісних характеристик розвитку на макро- і мікрорівнях.  

Виокремлюють шість ключових підходів щодо дослідження економічної 

динаміки, в рамках яких, так чи інакше, розглядаються процеси трансформації 

(рис. 2) [11].  
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дає можливість вибудувати наступний цикл за аналогією. Трансформація тут 

трактується як зміна програм у розвитку певної інформаційної системи, як 

введення наступної порції інформації з її сховища. 

Енергійно-синергетичний підхід використовується для дослідження 

незамкнутих нелінійних ієрархічних соціально-економічних систем. Недолік 

цього підходу полягає в тому, що не визначає відмінностей у протіканні 

трансформаційних процесів на різних рівнях, що призводить до спотвореної 

оцінки їх результатів (трансформація на мікрорівні якісно відрізняється від 

трансформації на макрорівні – і за масштабами, і за механізмом протікання, а 

найголовніше – за наслідками).  

Соціокультурний підхід розглядає динаміку соціально-економічної 

системи на основі зміни соціокультурних факторів, причому конфігурації 

динаміки можуть бути різними (лінійно-безперервно-висхідні, циклічні). 

Циклічні концепції припускають наростання і згасання значущості будь-яких 

чинників динаміки. Трансформації в рамках соціокультурного підходу 

розглядаються негативно.  

Аналізу ряду сучасних джерел вимагає побудови певної методологічної 

моделі для системи місцевих органів публічного управління, яка би працювала 

у змінному середовищі, була відносно стійкою до зовнішніх несприятливих 

впливів [4]. Суттєвою вимогою до вказаної моделі є те, що вона повинна 

передбачати сутнісний аналіз еволюції функціональних зв‘язків між 

елементами системи органів місцевого самоврядування в регіоні та 

уможливлювати формулювання на його основі адекватних відповідей на 

виклики часу. 

Звернення до аналізу концепцій економічної динаміки дозволяє визначити 

місце і призначення трансформацій в еволюції соціально-економічних систем, 

їх джерела та фактори, щоб охарактеризувати стан трансформації, виявити 

способи подолання трансформаційних станів, виявити закономірності перебігу 

трансформаційних процесів.  
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Динамічна модель структури передбачає відображення як функціонування 

системи, так і її внутрішні зміни та зміну взаємозв‘язків між елементами. 

Науковці пропонують, що «досягнення цілі» системи місцевих органів 

публічного управління може коректно інтерпретуватись на декількох 

методологічних рівнях – від формального (здійснення повноважень) до 

змістовного (надання послуг) та сутнісного (реалізація розвитку людських 

сутнісних сил через процеси суспільного буття у контексті феномену місцевого 

самоврядування) [4].  

Таким чином, при побудові еволюційної динамічної моделі дослідника 

повинні цікавити трансформації відносин та функцій між елементами системи 

місцевого самоврядування. Як зазначалось вище, основною метою побудови 

еволюційної динамічної моделі структури для системи місцевих органів 

публічного управління має слугувати саме визначення специфіки 

трансформації зв‘язків між ними відносно здійснюваних функцій, спрямованих 

на досягнення мети.  

Аналіз основних норм чинного Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» підтверджує правове закріплення прогнозної та 

програмної/планувальної функції різних елементів системи місцевого 

самоврядування – сільських, селищних та міських рад; їх виконавчих органів; 

районних та обласних рад [10].  

Як вказано у Законі України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Стаття 5. Розробка 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку. 

Прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку 

розробляються на основі комплексного аналізу демографічної ситуації, стану 

використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового 

потенціалу, конкурентоспроможності вітчизняної економіки, оцінки 

досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери та з урахуванням 
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впливу зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і очікуваних 

тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі» [9] . 

Таким чином, у тексті базового для прогнозної та програмної функції 

місцевих органів публічного управління міститься пряма вказівка на 

необхідність врахування впливу ряду екзогенних факторів. Крім того, 

вказується на доцільність врахування не тільки загальних тенденцій 

зовнішнього середовища, але і змінного впливу на ряд вже існуючих 

індикаторів. Тобто, йдеться про необхідність формування організаційно-

правового механізму, що дозволить здійснювати випереджаючі керуючі впливи 

з боку органів місцевого самоврядування [4].  

Одним із ймовірних варіантів побудови динамічної моделі діяльності 

місцевих органів публічного управління в умовах складної циклічності є 

використання принципу хвилеподібного ритму середовищ, у т.ч. економічного, 

з метою підвищення ефективності програм соціально-економічного розвитку.  

При розробці програм соціально-економічного і культурного розвитку 

враховується значна чисельність параметрів, однак не всі. Не беруться до уваги 

екзогенні впливи циклічного характеру. Їх врахування дасть змогу ефективніше 

розподіляти ресурси, що інвестуються у розвиток регіону, в залежності від фаз 

циклів зовнішнього середовища.  

Узагальнено основні процеси функціонування соціально-економічної 

системи та наведено результати критичного аналізу основних підходів до 

дослідження трансформаційної динаміки, які дозволяють визначити місце і 

призначення трансформацій в соціально-економічних системах, зокрема, і для 

системи місцевих органів публічного управління. Визначено характеристики 

динамічної моделі для системи місцевого самоврядування, яка би працювала у 

змінному середовищі. 
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ПОЛЬЩІ 

В статті визначено роль фінансової стратегії під час постановки цілей і 

завдань підприємства; розглянуто процес створення, впровадження та 

управління фінансовою стратегією підприємства на основі польського досвіду. 
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Фінансова стратегія є головною складовою та важливим елементом в 

управлінні фірми, яка повинна відповідати цілям, напрямкам, завданням 

основної програми розвитку підприємства. Вона допомагає окреслити основні 

фінансові резерви підприємства як засіб для протидії можливим змінам 

зовнішнього середовища. За її допомогою можна оцінити результати поточної 

роботи та визначитися з майбутніми критеріями розвитку підприємства. 

Проблема вибору фінансової стратегії підприємства є актуальною сьогодні у 

зв‘язку з необхідністю прийняття якісних управлінських рішень у змінних 

умовах сучасної економіки. Тут основна увага приділяється оцінці стану 

суб‘єкта господарської діяльності. Враховуючи фінансові можливості 

підприємства, об‘єктивно оцінюючи характер внутрішніх і зовнішніх факторів, 

фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних 

можливостей підприємства, а саме умовам, які можуть з‘явитись на ринку. 

Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової 

діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової 

стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку і 

спрямовуватися на максимізацію прибутку фірми [6, с. 182-187]. 
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Метою статті є аналіз фінансової стратегії як головного елемента процесу 

планування фінансової діяльності на прикладі основних підприємницьких 

моделей у Польщі та окреслення головних  засад  розробки даної стратегії.  

Питанням розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства 

присвячено досить багато публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців, економістів. Теоретичні аспекти фінансової стратегії підприємства 

досліджували такі вчені: І. Балабанов, І. Бланк, Г. Веретенникова, Н. Горицька, 

Г. Кондрацька, Л.Петрова, Ю. Путятін, О. Пушкар, О. Стоянова, З. Шершньова, 

Е. Юрій, Rafal Krupskij, Andzej Rudkowski, Violetta Kownacka. 

Фінансова стратегія підприємства – це визначення довгострокових 

фінансових цілей та завдань підприємства, що включають в себе формування, 

управління та планування його фінансових ресурсів з метою підвищення 

вартості підприємства за умови забезпечення фінансової рівноваги.  

Розробка фінансової стратегії підприємства на сучасному етапі базується 

на методологічних засадах нової концепції управління – «стратегічного 

управління», яка активно впроваджується з початку 70-х років в корпораціях 

США і більшості країн Західної Європи. В Польщі концепція стратегічного 

управління отримала досить широке розповсюдження. Орієнтується вона в 

першу чергу на чітке стратегічне позиціонування підприємства,  представлене в 

системі принципів і цілей його функціонування, механізмі взаємодії між 

елементами господарської та організаційної структури і формах їх адаптації до 

мінливих умов зовнішнього середовища [3]. 

Якщо переходити до досвіду Польщі, одразу можна виділити, що головним 

елементом якісно змодельованої стратегії є встановлення правильних цілей, 

елементів та інструментів і зазначення аналізу впливу цих рішень на реальну 

вартість підприємства на ринку. Фінальним етапом є оцінка ефективності 

фінансової стратегії.  

Фінансові цілі підприємства є одним з головних елементів побудови 

стратегії фірми. Необхідність розробки фінансової стратегії зумовлена, в першу 
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чергу, створенням загальної стратегії підприємства і виявляє її зв'язок та 

взаємозалежність із загальними стратегічними цілями підприємства. При 

постановці загальних стратегічних цілей необхідно враховувати їх фінансові 

складові, але при цьому необхідно враховувати, що фінансові цілі можуть 

накласти корективи на процес формування загальної стратегії підприємства. На 

підставі даних, представлених у табл. 1, можна зробити висновок, що фінансові 

стратегічні цілі формуються на основі поставлених загальних стратегічних 

цілей підприємства, вони пов‘язані один з одним безпосередньо. 

Таблиця 1 – Загальні та фінансові цілі підприємства 

Загальні стратегічні цілі Фінансові стратегічні цілі 

Збільшення ринкової частки Зростання доходу 

Підвищення якості товару Зростання дивідендів 

Більш низькі витрати в порівнянні з 

конкурентами 

Збільшення доходів на інвестиційний 

капітал 

Розширення асортименту продукції і 

підвищення їх привабливості 

Підвищення кредитного та облігаційного 

рейтингів 

Зміцнення репутації перед споживачами Зростання потоків готівки 

 

При виділенні можливих цілей слід зазначити, в першу чергу, 

максимізацію прибутку, утримання сталого збільшення рівня доходів, пошук 

нових ніш на ринку, уникнення труднощів фінансових та активізації ефективної 

конкуренційної політики. Зазначенні вище цілі є досить різноманітні, але їх 

можна поділити на дві групи. До першої належать ті, які збудовані на прибутку, 

а саме цілі, які відносяться до продаж, коштів підприємства, фінансової частини 

ринку. До другої групи відносять цілі, які перш за все пов‘язані з ризиками. 

Тому кожне фінансове рішення має бути розглянуте в категоріях прибутку і 

ризику. Однак, аналіз фінансових рішень не обмежується лише зазначеними 

вище категоріями. Головним чинником впливу також залишається час розгляду 

стратегії, а детальніше, зміна валюти в часі. Підсумовуючи все вище зазначене 

можна відмітити, що для прийняття стратегічних рішень приймаються лише ті 
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рекомендації, в яких при низькому рівні ризику є можливість досягнення 

найбільшого рівня максимізації прибутку [1, с. 337].  

Фінансова стратегія передбачає охоплення всіх форм фінансової діяльності 

підприємства: оптимізацію основних і оборотних засобів, формування та 

розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику. 

Створення фінансової стратегії базується на аналізі динаміки 

макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових 

ринків, та можливості диверсифікації діяльності підприємства. 

Завданням фінансової стратегії будь-якої закордонної фірми є [2, с. 387]: 

– визначення методів реалізації успішної фінансової стратегії з 

використанням фінансових можливостей; 

– визначення ефективних фінансових взаємовідносин із суб‘єктами 

господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами; 

– фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на 

перспективу; 

– вивчення фінансових можливостей потенційних конкурентів та розробка 

заходів щодо забезпечення фінансової стійкості; 

– формулювання способів виходу із кризового, критичного стану та 

створення методів керівництва в умовах кризового стану фірми. 

Фінансова стратегія фірм, які зареєстровані у західній Європі, є досить 

схожа і будується на певних принципах організації, включаючи наступні 

елементи [3]: 

• поточне і перспективне фінансове планування, що визначає на 

перспективу всі надходження грошових коштів підприємства та основні 

напрямки їх витрачання; 

• централізацію фінансових ресурсів, що забезпечує маневреність 

фінансовими ресурсами, їх концентрацію на основних напрямках виробничо-

господарської діяльності; 
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• формування фінансових резервів, що забезпечують сталу роботу 

підприємства в умовах можливих коливань ринкової кон‘юнктури; 

• безумовне виконання фінансових зобов‘язань перед партнерами; 

• розробку обліково-фінансової та амортизаційної політики підприємства;  

• складання фінансової звітності по підприємству та сегментах діяльності, 

відповідно до діючих норм і правил з дотриманням вимог стандартів; 

• фінансовий аналіз діяльності підприємства та його сегментів 

(пріоритетних господарських і географічних сегментів, інших сегментів у 

складі нерозподілених статей); 

• фінансовий контроль діяльності підприємства і всіх його сегментів. 

Важливою умовою визначення періоду формування фінансової стратегії 

підприємства є передбачуваність розвитку економіки в цілому і кон‘юнктури 

тих сегментів фінансового ринку, з якими пов‘язана фінансова діяльність 

підприємства. В умовах нинішнього нестабільного розвитку економіки Європи 

цей період не може бути занадто тривалим і, в середньому, повинен 

визначатися рамками трьох років. Умовами визначення періоду формування 

фінансової стратегії є також галузева приналежність підприємства, його розмір, 

стадія життєвого циклу та інші. 

Процес формування фінансової стратегії підприємства у Польщі включає 

наступні основні етапи [4, с. 415]: 

1. Визначення періоду реалізації стратегії. Визначення загального періоду 

формування фінансової стратегії залежить від ряду умов. Головною умовою 

його визначення є тривалість періоду, прийнятого для формування загальної 

стратегії розвитку підприємства, так як фінансова стратегія носить стосовно неї 

підлеглий характер, вона не може виходити за межі цього періоду (більш 

короткий період формування фінансової стратегії допустимий). 

2. Аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства. 

Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища і кон‘юнктури 

фінансового ринку зумовлює вивчення економіко-правових умов фінансової 
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діяльності підприємства та можливої їх зміни в майбутньому періоді. Крім того, 

на цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізується кон‘юнктура 

фінансового ринку і визначальні фактори, а також розробляється прогноз 

кон‘юнктури в розрізі окремих сегментів цього ринку, пов‘язаних з 

майбутньою фінансовою діяльністю підприємства [5, с. 163]. 

3. Формування стратегічної мети фінансової діяльності. Формування 

стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства ставить своєю метою 

підвищення рівня добробуту власників підприємства і максимізацію його 

ринкової вартості. Разом з тим, ця головна мета потребує певної конкретизації з 

урахуванням завдань і особливостей майбутнього фінансового розвитку 

підприємства. 

4. Розроблення фінансової політики підприємства. Розробка фінансової 

політики по окремих аспектах фінансової діяльності – це найбільш 

відповідальний етап побудови фінансової стратегії. На відміну від фінансової 

стратегії в цілому, фінансова політика формується лише по конкретних 

напрямках фінансової діяльності підприємства, які вимагають забезпечення 

найбільш ефективного управління для досягнення головної стратегічної мети 

цієї діяльності. 

5. Розроблення системи заходів по забезпеченню реалізації фінансової 

стратегії. Розробка системи організаційно-економічних заходів щодо 

забезпечення реалізації фінансової стратегії передбачає формування на 

підприємстві «центрів відповідальності» різних типів; визначення прав, 

обов‘язків і міри відповідальності їх керівників за результати фінансової 

діяльності; розробка системи стимулювання працівників за їхній внесок у 

підвищення ефективності фінансової діяльності [7]. 

6. Оцінка розробленої фінансової стратегії. На завершальному етапі 

проводиться оцінка розробленої стратегії та її ефективності відповідно до 

реального фінансового стану підприємства. 
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Отже, ефективно побудована фінансова стратегія підприємства дозволяє не 

тільки забезпечити підприємство сталим рівнем доходу але й оптимізувати 

ризики. Визначення пакету стратегічних цілей для подальшого ефективного 

розвитку підприємства є першочерговим завдання для фірми.  Фінансова 

стратегія підприємства охоплює всі сторони діяльності підприємства, в тому 

числі оптимізацію основних та оборотних коштів, розподіл прибутку, 

безготівкові розрахунки, податкову і цінову політику, політику в галузі цінних 

паперів. Розробка фінансової стратегії – це частина стратегічного економічного 
плану розвитку, в силу чого вона повинна узгоджуватися з його цілями і 

напрямами. У свою чергу, фінансова стратегія здійснює суттєвий вплив на 

загальну економічну стратегію підприємства, оскільки зміна ситуації на 

макрорівні та на фінансовому ринку є причиною коригування не тільки 

фінансової, але і загальної стратегії розвитку підприємства. 
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прогнозування. 

На сьогодні одним з найефективніших способів здійснення прогнозування 

макроекономічних параметрів є економіко-математичне моделювання, але 

процеси інфляції настільки багатофакторні, що нині ще не існує досконалого 

апарату для цього. 

Для прогнозування інфляційних процесів буде використовуватися 

математична модель на основі апарату штучних нейронних мереж (ШНМ), які 

включають в себе структурне моделювання та методи навчання, що базуються 

на розвинутій теорії нелінійного програмування. 

ШНМ – це математичні моделі, а також їх програмні або апаратні 

реалізації, побудовані за принципом організації й функціонування біологічних 

нейронних мереж. 

Тимощук П.В. у своїй роботі стверджує, що використання нейронних 

мереж забезпечує наступні корисні властивості систем: 

1. Нелінійність. Штучні нейрони можуть бути лінійними і нелінійними. 

Нейронні мережі, побудовані із з'єднань нелінійних нейронів, самі є 

нелінійними. Більш того, ця нелінійність особливого сорту, так як вона 

розподілена по мережі. Нелінійність є важливою властивістю, особливо якщо 

сам фізичний механізм, який відповідає за формування вхідногo сигналу, теж є 

нелінійним (наприклад, людська мова). 
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2. Відображення вхідної інформації у вихідну. Однією з популярних 

парадигм навчання є навчання з учителем. Мається на увазі зміна синаптичних 

ваг на основі набору маркерованих навчальних прикладів. Кожен приклад 

складається з вхідного сигналу і відповідного йому бажаного відгуку. З цієї 

множини випадковим чином вибирається приклад, а нейронна мережа 

модифікує синаптичні ваги для мінімізації розбіжностей бажаного вихідного 

сигналу і вихідного сигналу мережі згідно заданого статистичного критерію. 

При цьому власне модифікуються вільні параметри мережі. 

 
Рисунок 1 – Діаграма штучного нейрона 

Нейрон є складовою частиною нейронної мережі (рис. 1). Він складається з 

елементів трьох типів: помножувачів (синапсів), суматора та нелінійного 

перетворювача (функція активації). 

Синапси здійснюють зв‘язок між нейронами, множать вхідний сигнал на 

число, що характеризує силу зв‘язку (вагу синапса). Суматор виконує 

додавання сигналів, що надходять по синаптичних зв‘язках від інших нейронів і 

зовнішніх вхідних сигналів. Нелінійний перетворювач реалізує нелінійну 

функцію одного аргументу – суми виходу суматора та порогу нейрона. Ця 

функція називається функцією активації чи передатною функцією нейрона. 

Математична модель ШМН представлена формулами (1.1), (1.2): 

 (1.1) 

 (1.2) 

де  – вхідний сигнал синапсу , 
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 – синаптична вага синапсу  нейрону , на яку множиться відповідний 

вхідний сигнал, 

 – суматор, що додає вхідні сигнали, зважені відносно 

синаптичних ваг, 

 – поріг, що забезпечує афінне перетворення виходу лінійного суматора, 

 – індуковане локальне поле, 

 – функція активації, яка обмежує амплітуду вихідного сигналу 

нейрона. Зазвичай нормалізований діапазон амплітуд лежить в інтервалі [0;1] 

або [-1;1]. 

Дану модель нейрона можна представити у іншому виді (формули 1.3, 1.4): 

 (1.3) 

 (1.4) 

припустивши, що вхідний сигнал нового синапсу та вага дорівнює (1.5), (1.6): 

  (1.5) 

  (1.6) 

Це дозволило трансформувати модель до вигляду зображеного на рис. 2. 

Поріг нейрона даної моделі представлений у вигляді, ще одного синапса, на 

вхід якого подається сталий сигнал, рівний . Це дозволить спростити 

подальшу реалізацію ШНМ, так, як пороги всіх нейронів будуть знаходитись у 

єдиній матриці ваг, разом із іншими синаптичними вагами. 

 

 
Рисунок 2 – Діаграма штучного нейрона 
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Функція активації  визначає вихідний сигнал нейрона в залежності від 

індукованого поля . Круглов В. В. виділяє три основні типи функції активації: 

Порогова функція представлена на рисунку 3, вона описується наступним 

чином (формула 1.7): 

  (1.7) 

де  – індуковане локальне поле. 

Дану модель називають моделлю Мак-Каллока-Пітца. В цій моделі 

вихідний сигнал приймає значення 1, якщо індуковане локальне поле нейрона 

невід‘ємне, і 0 – в іншому випадку. Даний вираз описує властивість «все або 

нічого» моделі Мак-Каллока-Пітца[1]. 

 
Рисунок 3 – Порогова функція 

Кусково-лінійна функція. Показана на рисунку 4, описується наступним 

чином (1.8): 

 -

-

 (1.8) 

Цю функцію активації можна розглядати, як апроксимацію нелінійного 

підсилювача. 
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Рисунок 4 – Кусково-лінійна функція 

Сигмоідальна функція, графік якої нагадує букву S, є 

найрозповсюдженішою функцією, яка використовується при створені штучних 

нейронних мереж (рис. 5). Прикладом сигмоідальної функції може слугувати 

логістична функція, яка задається наступним виразом (1.9): 

 -  (1.9) 

 

Рисунок 5 – Сигмоідальна функція 

де  - параметр нахилу сигмоідальної функції. Потрібно зауважити, що 

сигмоідальна функція є диференційованою, що грає важливу роль в процесі 

навчання нейронної мережі. Часто, як альтернативу, використовують функцію 

гіперболічного тангенса (формула 1.10): 

  (1.10) 

що має область значень на інтервалі [-1;1]. 

Руденко О.Г. виділяє три основних класи нейромережевих архітектур: 

1. Одношарові мережі прямого розповсюдження. 
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2. Багатошарові мережі прямого розповсюдження. 

3. Рекурентні мережі. 

У даній роботі нас цікавитимуть лише багатошарові мережі прямого 

розповсюдження (рис. 6) [2]. Даний тип мереж характеризується наявністю 

одного або декількох прихованих шарів, вузли яких називаються прихованими 

нейронами. Функція останніх – це посередництво між зовнішнім вхідним 

сигналом і виходом нейронної мережі. Добавляючи один або декілька 

прихованих шарів, ми можемо виділити статистики високого порядку. 

 
Рисунок 6 – Багатошарова мережа прямого розповсюдження 

Вузли вхідного шару мережі формують відповідні елементи шаблону 

активації (вхідний вектор), які складають вхідний сигнал, який поступає на 

нейрони (обчислюючі елементи) другого шару (тобто першого прихованого 

шару). Вихідні сигнали другого шару використовуються в якості вхідних 

сигналів для третього шару і так далі. Набір вихідних сигналів останнього шару 

нейронів визначає загальну відповідь мережі на вхідний шаблон [3]. 

Тип мереж (багатошарові прямого розповсюдження), які використовують 

сигмоідальну функцію активації, називають – багатошаровий персептрон. 

Багатошарові персептрони застосовуються для розв‘язання різноманітних 

задач. При цьому навчання мережі з вчителем виконується за допомогою 

алгоритму зворотного поширення похибки. 
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Виділяють три основні ознаки багатошарових персептронів: 

1. Кожен нейрон має нелінійну функцію активації, яка повинна бути 

диференційована на всьому проміжку значень. 

2. Мережа містить один чи декілька прихованих шарів, які не є 

частиною входу чи виходу мережі. 

3. Мережа має високий ступінь зв‘язності. Як наслідок – зміна рівня 

зв‘язності мережі потребує зміни множини синаптичних зв‘язків або їх вагових 

коефіцієнтів. 

Для даного типу мережі виділяють два типи сигналів [4]: 

1. Функціональний сигнал. Це вхідний сигнал (стимул), який поступає 

в мережу і передається від нейрона до нейрона по всій мережі. Даний сигнал 

призначений для виконання деякої функції на виході мережі. 

2. Сигнал похибки. Даний сигнал бере свій початок на виході мережі і 

розповсюджується в зворотному напрямку. 

Кожен прихований чи вихідний нейрон багатошарового персептрона може 

виконувати два типи обчислень: 

1. Обчислення функціонального сигналу на вході нейрона, реалізоване 

у вигляді неперервної нелінійної функції від вхідного сигналу і синаптичних 

ваг, зв‘язаних з даним нейроном. 

2. Обчислення оцінки вектора градієнта, тобто градієнта поверхні 

похибки по синаптичним вагам, зв‘язаними із входами нейрона, необхідного 

для зворотного проходу по мережі. 

Сигнал похибки вихідного нейрона  на ітерації  ( -му навчальному 

шаблону) визначається за формулою (1.11): 

 -  (1.11) 

де  – бажаний вихід нейрона , 

 – фактичний вихід нейрона . 
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Значення енергії похибки нейрона  визначимо як . Відповідно 

значення сумарної енергії похибки мережі обчислюється шляхом додавання 

всіх похибок по всім нейронам вихідного шару (1.12): 

  (1.12) 

де  – це множина всіх нейронів вихідного шару. 

Нехай  – загальна кількість образів (шаблонів) у навчальній множині. 

Енергія середньоквадратичної похибки в такому випадку обчислюється як 

нормалізована по  сума всіх значень енергії похибки  (1.13): 

  (1.14) 

Для даної навчальної множини енергія  є функцією вартості – мірою 

ефективності навчання. Цілю процесу навчання є налаштування вільних 

параметрів мережі для мінімізації . Індуковане локальне поле, отримане на 

вході функції активації, зв‘язаної з даним нейроном дорівнює (1.14): 

  (1.14) 

де  – загальна кількість входів нейрона . 

Функціональний сигнал  дорівнює (1.15): 

  (1.15) 

Алгоритм зворотного поширення ґрунтується на застосуванні до 

синаптичної ваги  корекції : 

  (1.16) 

де  – локальний градієнт, який визначається як (1.17): 

  (1.17) 

Локальний градієнт вказує на відповідну зміну синаптичної ваги. З даного 

виразу слідує, що ключовим фактором в обчислені величини корекції  

вагових коефіцієнтів є сигнал похибки  нейрона . В даному контексті 

можна виділити два різних випадка, які визначаються різним положенням 

нейрона в мережі. 
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Якщо нейрон  знаходиться у вихідному шарі, то для нього відомий 

бажаний відгук. Отже, можна визначити сигнал похибки  і без проблем 

градієнт . 

Якщо ж нейрон  знаходиться у прихованому шарі, то бажаний відгук для 

нього невідомий. Відповідно, сигнал похибки прихованого нейрона повинен 

рекурсивно обчислюватися на основі сигналів похибки всіх нейронів, з якими 

він безпосередньо зв‘язаний. Локальний градієнт прихованого нейрона можна 

визначити як (1.18): 

  (1.18) 

Для обчислення локального градієнта  для кожного нейрона 

багатошарового персептрона, функція активації повинна бути неперервною 

(диференційованою). Прикладом функції, яка задовольняє дану вимогу є 

логістична функція (формула 1.19): 

 -  (1.19) 

Диференціюючи по , отримаємо (формула 1.20): 

 -  (1.20) 

при врахуванні, що . 

В загальному випадку не існує доведення збіжності алгоритму зворотного 

розповсюдження, так само і не існує чітко визначеного критерію його зупинки. 

Бішоп С. приводить декілька обгрунтованих критеріїв, які можна 

використовувати для зупинки корекції ваг [5]. Нехай,  - це вектор ваг, який 

забезпечує мінімум. Необхідною умовою мінімуму є те, що градієнт  (тобто 

вектор часткових похідних першого порядку) для поверхні похибок в цій точці 

рівний 0. Згідно з цим твердженням можна сформувати розумний критерій 

збіжності алгоритму навчання зворотнім розповсюдженням: вважається, що 

алгоритм зворотного розповсюдження похибки збігся, якщо Евклідова норма 

вектору градієнта досягає достатньо малих значень (1.21). 

  (1.21) 
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недоліком даного критерію збіжності є те, що для збіжності навчання може 

знадобитися багато часу. Крім того, необхідно постійно обчислювати вектор 

градієнта . 

Узагальнений алгоритм зворотного розповсюдження похибки у короткій 

формі наведено для випадку  і , де  – кількість шарів,  – 

кількість нейронів у кожному шарі і вхідних нейронів. 

У верхній частині графа передачі сигналу показаний прямий прохід, а в 

нижній – зворотній. Даний алгоритм циклічно обробляє приклади із навчальної 

множини  наступним чином [6]: 

1. Ініціалізація. Передбачається відсутність апріорної інформації, тому 

синаптичні ваги та пороги генеруються як рівномірно розподілена величина з 

середнім значенням 0. 

2. Навчальні приклади. В мережу подаються образи із навчальної 

множини. Для кожного образа послідовно виконуються прямий та зворотній 

обходи, описані в пунктах 3 і 4. 

3. Прямий прохід. Нехай навчальний приклад представлений парою 

, де  – вхідний вектор,  – бажаний відгук, для формування 

сигналу похибки. Обчислюємо індуковані локальні поля та функціональні 

сигнали (1.22), (1.23): 

 -  (1.22) 

  (1.23) 

де -  – вихідний сигнал нейрона , розташованого в попередньому шарі -  

на ітерації . Для - , а . Якщо нейрон  знаходиться в 

першому шарі ( ), то (1.24): 

  (1.24) 

де  – -й елемент вхідного вектору. Якщо нейрон  знаходиться у вихідному 

шарі ( , де  – глибина мережі), то (1.25): 

  (1.25) 
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де  – вихід -ого нейрона одного з внутрішніх шарів, або вихідного шару. 

Обчислюємо сигнал похибки (1.26): 

 -  (1.26) 

4. Зворотній прохід. Обчислюємо локальні градієнти вузлів мережі за 

(1.27): 

 (1.27) 

Зміна синаптичних ваг шару  мережі відбувається за наступним правилом 

(формула 1.28): 

- -  (1.28) 

де  – параметр швидкості навчання,  – стала моменту. 

5. Ітерації. Послідовно виконується прямий та зворотній обходи для 

кожного вхідного образу, доки не буде досягнутий критерій зупинки. 

6. Прогнозування. Після закінчення навчання всі ваги мережі 

фіксуються, тобто залишаються незмінними до наступного циклу навчання, на 

новіших даних. На вхід мережі подається нормований вектор даних, після чого 

відбувається лише процес прямого поширення сигналу, і на виході мережі 

отримуємо значення відгуку мережі. Це значення потрібно денормувати, 

привести до зручного вигляду. Лінійне (де-) нормування відбувається за 

формулами (1.29) і (1.30): 

 - -
-

 (1.29) 

 - -
-

 (1.30) 

де  – значення змінної в момент часу ;  та  – відповідно мінімально та 

максимально можливе значення змінної, або мінімальне та максимальне 

значення змінної на даному проміжку;  та  – межі нового нормованого ряду. 



367 

Отже, запропонована модель багатошарового персептрона, з алгоритмом 

зворотного поширення похибки, буде слугувати інструментарієм, для побудови 

прогнозу рівня інфляції. 

Список використаних джерел: 

1. Боровиков В. Нейронные сети. Statistica neural networks: 

Методология и технологии современного анализа данных / В. Боровиков. – М. : 

Горячая линия-Телеком, 2008. – 392 с.   

2. Круглов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / 

В.В. Круглов, В.В. Борисов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2002. – 382 с.  

3. Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі: навч. посібник. /  

О.Г. Руденко, Є.В.Бодянський. – Харків: ТОВ ―Компанія СМІТ‖, 2006. – 404 с.  

4. Хацкевич Г. Современные подходы к моделированию 

инфляционных процессов в экономике Беларуси / Г. Хацкевич, А. Картун // 

Банковский вестник. – Минск: НБРБ. – 2008. – № 2. – С. 11-16.  

5. Bishop C. Neural networks for pattern recognition. Oxford: University 

Press, 1995. 

6. Payne J. E. Inflationary Dynamics of a Transition Economy: The 

Croation Experience // Journal of Policy Modeling 24. – 2002. – P. 219–230. 

 

УДК 658.14(045) 

Добровольський О.І. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність поняття фінансового забезпечення 

підприємства, а також розкрито економічний зміст форми і джерел 

фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємства. 

Ключові слова: фінансова політика підприємства, фінансування, фінансове 

забезпечення, фінансові показники підприємства, механізм фінансового 

забезпечення діяльності підприємства. 
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Одним із найважливіших напрямків фінансової політики підприємств на 

сучасному етапі є формування стратегії формування фінансових ресурсів, яка 

повинна бути спрямована на забезпечення зростання прибутку, мінімізацію 

фінансових ризиків, забезпечення необхідної ліквідності. Вирішення цих 

питань у період розвитку ринкових відносин є однією із важливих умов 

діяльності підприємств, досягнення стійкого і збалансованого їх розвитку.  
Питанням розкриття суті фінансового забезпечення, дослідження різних 

підходів до підвищення ефективності фінансування виробничої діяльності, 

виявлення та використання резервів для реалізації виробничої діяльності 

присвячена чимала кількість робіт зарубіжних та вітчизняних вчених-
економістів: З. Боді, Р. Мертон, Г. Азаренкова, В. Москаленко, О. Васюренко, 

А. Горбунов, В. Іванов, В. Іріков, В. Корнєєв, С. Кусакін, О. Олійник, В. Рєпін 

та ін. 
Метою даної статті є уточнення і конкретизація сутності фінансового 

забезпечення виробничої діяльності підприємства, розкриття економічного 

змісту форм і джерел фінансового забезпечення виробничої діяльності 

підприємства. 
Фінансове забезпечення – вагомий складовий елемент фінансового 

механізму. «Фінансове забезпечення відтворювального процесу – це покриття 

відтворювальних витрат за рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються 

суб'єктами господарювання і державою» [1, с.87]. 
О. Кашенко вказує, що «…фінансування – це забезпечення необхідними 

фінансовими ресурсами витрат на розвиток народного господарства, які 

здійснюються за рахунок власних коштів суб‘єктів господарювання, асигнувань 

з державного бюджету та інших фінансових джерел. Тобто, фінансування за 

таким уявленням має функцію грошового покриття витрат, можна розглядати 

як фінансове забезпечення процесу відтворення» [2, с.72].  
На думку окремих авторів «…фінансове забезпечення полягає у виділенні 

певної суми фінансових ресурсів на розв‘язання окремих завдань фінансової 

політики господарюючого суб‘єкта» [3, с.20]. При цьому обсяги потреби 

підприємств у фінансових ресурсах оцінюються по-різному, залежно від схеми 

розрахунків та поставлених завдань.  
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Колектив авторів під редакцією С. Юрія зазначає, що «... фінансове 

забезпечення – це формування цільових грошових фондів у достатньому 

розмірі та їх ефективне використання» [4, с.41]. У цьому визначенні фінансове 

забезпечення розглядається як формування і використання грошових фондів 

підприємства. 

Дієвість механізму фінансового забезпечення визначальною мірою 

залежить від наявності необхідних фінансових ресурсів. Саме тому недостатнє 

фінансування чи й повну відсутність необхідних фінансових ресурсів зазвичай 

вважають найбільшою проблемою. Але це досить звужений розгляд, який не 

бере до уваги спрямування та швидкість руху внутрішніх фінансових потоків, 

які можуть характеризувати перспективи розвитку підприємства. Рух 

фінансових ресурсів слід розглядати не у статистиці, а в конкретному часі та за 

конкретних умов функціонування.  

На процес фінансового забезпечення значно впливають внутрішні 

чинники. Форма власності підприємств, напрями виробництва, переробка 

продукції чи її збут, – усе це має вплив на процес фінансового забезпечення 

виробничої діяльності підприємства. Внутрішні чинники відіграють 

визначальну роль у формуванні оптимального обсягу фінансових ресурсів, які 

необхідні для безперебійної роботи підприємства та реалізації його продукції. 

У науковій літературі досить часто процес фінансового забезпечення 

розглядається як виділення певного обсягу фінансових ресурсів на поточні 

потреби підприємства. При такому розгляді процес фінансового забезпечення 

характеризуються кількісними та якісними факторами. Кількісні фактори 

проявляються в урахуванні всіх поточних витрат та приведенні їх до спільного 

знаменника – необхідного обсягу фінансування, якісні ж визначають джерела та 

форми фінансування.  

Механізм фінансового забезпечення фінансовими ресурсами виробничих 

підприємств визначається «…як сукупність взаємозалежних економічних 

відносин, що з‘являються при пошуку, формуванні, акумуляції, використанні та 
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нагромадженні фінансових ресурсів відповідно до поставлених завдань. 

Визначальною ознакою цього механізму є рух фінансових ресурсів» [5, с.57]. 

У ринкових умовах використання комплексного підходу щодо 

дослідження проблем фінансового забезпечення підприємств надасть 

можливість визначити в межах макро- та мікрорівнів фактори впливу 

багатоступінчастої системи фінансового механізму на процеси фінансового 

забезпечення.  

Отже, розглядаючи фінансове забезпечення виробничої діяльності 

підприємств з точки зору теорії та методології, можна зазначити, що воно є 

цілісним процесом щодо забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, 

основною функцією якого є формування, нагромадження та використання 

фінансових ресурсів підприємства, для розв‘язання окремих завдань фінансової 

політики зазначеного підприємства. Стратегічною метою механізму 

фінансового забезпечення підприємств є отримання максимального прибутку 

при мінімальних витратах фінансових ресурсів та з мінімальним ризиком для 

підприємства.  

Практичні дослідження показали, що процес фінансового забезпечення 

виробничої діяльності підприємства може здійснюватися, тільки спираючись на 

певний механізм, який визначає порядок формування та використання 

фінансових ресурсів (рис. 1) [6, c.224]. 

На підставі здійсненого теоретико-методологічного аналізу щодо 

взаємозв‘язку та взаємодії таких складових механізму фінансового 

забезпечення виробничої діяльності підприємств як формування, 

нагромадження та використання фінансових ресурсів, фінансових потоків та 

формування фінансових результатів, можна зробити висновок, що тільки у разі 

розгляду всіх його складових елементів можна пізнати сутність механізму 

фінансового забезпечення, розкрити закономірності функціонування, визначити 

його потенціал та рівень можливостей.  
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Рисунок 1 − Механізм фінансового забезпечення виробничої діяльності 

підприємств [6, c. 224] 

Такий підхід є актуальним і особливість його визначається тим, що за 

внутрішнім змістом механізму фінансового забезпечення виробничої діяльності 

підприємств можна не лише провести аналіз фінансового забезпечення, а й 

запропонувати напрями та шляхи покращення процесу фінансового 

забезпечення. 

Між елементами цього механізму встановлений зв’язок, який носить 

взаємозворотній характер. На особливу увагу заслуговують внутрішні складові 

механізму фінансового забезпечення, на основі яких формуються нові підходи 

до процесу фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємств. 

У запропонованому механізмі поєднуються три його складові: 

формування, використання та нагромадження фінансових ресурсів; інформація 

про ці процеси є основним джерелом для проведення діагностики фінансового 
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забезпечення виробничої діяльності підприємств. Також показано 

взаємозв‘язок між фінансово-економічними методами, важелями, 

інструментами та забезпеченням фінансовими ресурсами, завдяки чому 

реалізуються управлінські рішення та характеризується фінансово-економічний 

стан підприємства.  

«У теорії фінансів система фінансових індикаторів включає: фінансові 

категорії, фінансові показники, фінансові коефіцієнти. Застосування 

фінансових категорій як фінансових індикаторів не є доцільним, тому що вони 

відображають лише наукову абстракцію реальних економічних відносин, тобто 

чисто теоретичні поняття і не можуть використовуватися як інформаційна база.  

Фінансові показники підприємства характеризують кількісну сторону 

фінансових відносин і показують обсяги фінансових операцій, що дозволяє 

оцінити масштаби фінансової діяльності. Фінансові коефіцієнти – це відносні 

фінансові показники, які виконують оцінюючу функцію, тобто дають 

можливість оцінювати фінансову діяльність. Саме вони можуть виступати у 

ролі фінансових індикаторів, якщо при їх визначенні виконуються вимоги 

повноти, достовірності та своєчасності» [7, c.22]. 

У даний статті обґрунтовано, що форма фінансового забезпечення 

визначається формою руху фінансових ресурсів та надання гарантій, тому 

фінансове забезпечення може мати зовнішній обрис у грошовій, фінансовій і 

товарній формі та додатково виступати у формі гарантій. Виявлено, що всі 

зазначені форми фінансового забезпечення є рівноправними і рівнозначними, 

проявами єдиної економічної сутності фінансового забезпечення. Вони між 

собою внутрішньо пов‘язані і є взаємодоповнюючими.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ 

У статті досліджено управління в системі споживчої кооперації та 

автоматизацію як засіб покращення керування компанією, підвищення 

продуктивності праці, знаходження шляхів для оптимізації роботи самого 

підприємства та аналізу діяльності для планування майбутнього розвитку. 

Виділено основні переваги автоматизації управління в системі споживчої 

кооперації.  

Ключові слова: автоматизація, управління, споживча кооперація, бізнес-

процеси, інформаційна система, управлінські процеси, автоматизована 

інформаційна система.  

Сьогодні більшість підприємств стикаються з проблемою керованості 

компанією: покращення контролю, прискорення бізнес-процесів та 

оперативністю управління. Підприємства, які мають багатогалузеву діяльність 

особливо потребують  удосконалення системи управляння.  
Актуальність дослідження обумовлена тим, що в системі споживчої 

кооперації управління є одним із важливих засобів досягнення основних 
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завдань в економічній сфері, а саме: забезпечення матеріальними потребами 

членів споживчих товариств і спілок, зміцнені багатоукладності, поєднанні 

суспільних, колективних та особистих інтересів і розширенні масштабів 

економічної діяльності. Тому виникає необхідність в удосконаленні управління 

в даній системі, що можливо за рахунок автоматизації. 
Метою даної роботи виступає дослідження теоретичних основ 

автоматизації управління, узагальнення основних складових даного процесу та 

надання загальних пропозицій до застосування автоматизації управляння в 

системі споживчої кооперації.  
Питання автоматизації управління розглядали в своїх роботах такі 

дослідники як: І. Кучеренко, В. Панченко ,П. Клімушин, О. Орлов, А. Серенок, 

та  Р. Сольницев. Проблемам управління в системі споживчої кооперації у 

ринкових умовах діяльності присвячено деякі дослідження вітчизняних та 

зарубіжних вчених: П. Балабан, С. Бабенко, Г. Скляр та інші.  
Ключовою концепцією нинішнього часу являється швидкість. Сюди 

входить: швидкість зміни характеру бізнесу, питання оперативності управляння 

бізнес-процесами, динамка зміни способу життя споживачів і їх запитів під 

впливом все більшої доступності інформації. Швидкість зростання якості 

продукції та швидкість вдосконалення бізнес-процесів будуть набагато 

вищими, а при досить великому значенні цих показників відбудеться зміна 

характеру самого бізнесу.  
Автоматизація управління спрямована на застосування саморегульованих 

технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що 

дозволить мінімізувати участь людини у процесах управляння підприємством, 

за рахунок цього підвисити швидкість усіх управлінських процесів. 

Складовими даного процесу є організація роботи з інформацією за допомогою 

комп‘ютерних інформаційних систем та створення або удосконалення 

автоматизованої інформаційної системи [5,c. 236].  
Організація роботи з інформацією за рахунок децентралізації 

автоматизованої обробки економічної інформації, суміщення безпосередньо на 

робочому місці професійних знань з перевагами електронної обробки даних 

підвищується продуктивність праці економіста, бухгалтера, плановика та інших 
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спеціалістів підприємства. Цьому сприяють прогресивні характеристики 

сучасних персональних обчислюваних машин: низька вартість, висока 

продуктивність, надійність, простота в обслуговуванні та експлуатації, 

гнучкість та автономність використання, наявність розвиненого програмного 

забезпечення, діалоговий режим роботи тощо [2, c. 15]. 
Автоматизована інформаційна система – це системи для пошуку, збирання, 

зберігання, накопичення, обробки, передачі інформації за допомогою 

використання обчислювальної техніки, засобів і каналів зв'язку, комп'ютерних 

інформаційних мереж. Вони є з'єднувальною ланкою між об'єктами і суб'єктами 

управління і виконують такі важливі функції: 
- сприйняття вихідних даних і запитів, які вводяться користувачами ; 
- обробка даних, які введені і зберігаються в системі відповідно до 

певних алгоритмів; 
- формування необхідної вихідної інформації. 

В автоматизації управління застосовують різні засоби, які можуть сприяти 

розробці, впровадженню та моніторингу системи управління. Одним із 

прикладів промислової системи управління є програмований логічний 

контролер – спеціалізований комп'ютер, який часто використовуються для 

синхронізації потоку вхідних даних з (фізичних) датчиків і подій із потоком 

виходів на виконавчі елементи та події [4,c. 106]. 
Існують різні типи засобів автоматизації: 

- штучна нейронна мережа(ANN); 
- розподілена система управління(DCS); 
- машина-інтерфейс людини(HMI); 
- наглядовий контроль та збір даних(SCADA); 
- програмований логічний контролер(PLC); 
- приладобудування; 
- керування рухом; 
- робототехніка. 

Процес управління в системі споживчої кооперації ґрунтується на 

принципах добровільного членства, взаємодопомоги співробітництва, вільного 

господарського функціонування на основі ринкових відносин. Споживча 
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кооперація відрізняється від інших підприємств: багатогалузевим характером 

діяльності, багатоцільового характеру функціонування, наявності комбінованої 

соціально-економічної системи, комплектності процесу управляння і 

виробництва та функціонуванні на основі самодіяльності членів.  
Багатогалузева діяльність є особливістю системи споживчої кооперації, 

вона функціонує як сфері обігу, так і виробництва. До основних видів 

діяльності відносять торгівля і громадське харчування, заготівлі 

сільськогосподарської продукції і сировини, промисловість, підсобне сільське 

господарство, будівництво, транспорт, житло-комунальне господарство. 

Кооперація є одночасно виробником товарів і послуг, постачальником і 

посередником, продавцем товарів і послуг, покупцем та споживачем товарів і 

послуг.  
Значно знизився рівень участі споживчої кооперації у формуванні 

споживчого ринку країни та у торгівельному обслуговуванні населення у 

період ринкових перетворень. Активна діяльність організацій, підприємств 

споживчої кооперації на сучасному етапі спрямована на диверсифікацію 

діяльності з суміжними, запровадження нових технологій торгівлі: 
використання електронних засобів телефонного зв‘язку, ярмарок, базарів, 

аукціонів; використання переваг пересувної та посилкової торгівлі, торгівлі за 

каталогами, на замовлення, за графіками в населених пунктах де відсутня 

торговельна мережа. 
На сьогодні ринкові умови спонукають до запровадження змін на 

підприємствах, оптимізації їх потужностей, концентрації господарської 

діяльності, раціонального розташування кооперативних об‘єктів, 

диверсифікації господарської діяльності на базі нових технологій, методів 

господарювання, впровадження конкурентних стратегій. Автоматизація 

управління в системі споживчої кооперації як однин із заходів за допомогою 

якого здійснити перебудову та розвиток підприємства [3,c. 156].  
Запровадження автоматизованої системи управління повинно проходити 

на різних рівнях та може в себе включати підсистеми. На підприємстві 

створюється автоматизована інформаційна система, яка складається із 

взаємопов'язаних функціональних підсистем, що забезпечують управлінський 
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апарат необхідною інформацією. Основні функціональні підсистеми 

забезпечують розв'язання завдань технічної підготовки виробництва, 

перспективного планування розвитку виробництва, маркетингових досліджень, 

оперативного управління матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, 

збуту й реалізації готової продукції, бухгалтерського обліку та аналізу 

господарської діяльності підприємства.  
В автоматизованих інформаційних системах виділяють підсистеми, що 

важливо для її впровадження саме в споживчій кооперації, яка має безліч своїх 

ланок, видів діяльності та незалежних членів, які повинні також мати 

можливість брати учать в управлінні та використанні даною системою. 

Основною ознакою такої система є  оперативне відображення стану 

економічних об'єктів для прийняття своєчасних рішень і внесення змін у бізнес-
процеси, прогнозування ефективності цих процесів і формулювання 

рекомендацій щодо їх реорганізації. 
Однією із важливих складових в автоматизованій системі управління 

використання взаємопов‘язаних баз даних єдиної інформаційної системи 

підприємства. Бази даних – це система спеціальним чином організованих 

даних, програмних, технічних, мовних, організаційно-методичних засобів, 

призначених для забезпечення централізованого накопичення і колективного 

багатоцільового використання цих даних. Вона слугує для створення умов з 

безпеки і цілісності, мінімізації надмірності даних, які зберігаються, 

ефективного їх використання та пошуку [1]. 
Автоматизована інформаційна система дасть можливість управлінцям: 
- створити бази даних і знань, які постійно поповнюються оперативною і 

достовірною інформацією; 
- забезпечити доступ до інформаційної бази даних обмеженого кола осіб, а 

до окремих їх елементів – тільки керівника; 
- наочно подати інформацію у формі, адаптованій до професійних та 

психологічних особливостей керівника; 
- здійснювати оперативний пошук інформації; 
- працювати і приймати управлінські рішення за допомогою програмних 

засобів; 
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- накопичувати досвід у виробленні управлінських рішень; 
- забезпечити простоту роботи; 
- встановити оперативний зв'язок з іншими джерелами інформації в межах 

організаційної структури підприємства чи його підрозділу. 
Отже, автоматизація управління в системі споживчої кооперації 

забезпечить розвиток підприємства, покращення керування та прогнозування 

майбутньої діяльності.  
Переваги, які надає автоматизація управління:  
- збільшення пропускної здатності або продуктивності; 
- підвищення якості та передбачуваності якості; 
- підвищена надійність, процесів або продуктів; 
- підвищення узгодженості продукції; 
- скорочення прямих людських витрат на робочу силу та видатків; 
- можливість оперативно реагувати на зміни ринку та пристосовуватися до 

них; 
- прогнозування чинників, які можуть вплинути на роботу підприємства. 
За рахунок впровадження автоматизації управління споживча кооперація 

дасть можливість своїм членам покращити свою діяльність, за рахунок 

розроблення єдиної автоматизованої інформаційної системи забезпечить 

оперативний обмін інформацією, що дозволить швидко реагувати на зміни 
ринку. 
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Oхарактеризoванo  функцiї та структуру системи захисту iнфoрмацiї. 

Рoзкритi oснoвнi етапи та принципи рoзрoбки пoлiтики безпеки в 

автoматизoваних системах. 

Ключoвi слoва: захист iнфoрмацiї, автoматизoванi системи, пoлiтика 

безпеки, iнфoрмацiйна безпека, система захисту iнфoрмацiї, система. 

Принципи iнфoрмацiйнoї безпеки в автoматизoваних системах в Українi 

регламентуються низкoю нoрмативних дoкументiв. Oснoвним закoнoм слiд 

вважати Закoн України «Прo iнфoрмацiю» вiд 02.10.1992 № 2657-XII, Закoн 

України «Прo захист iнфoрмацiї в iнфoрмацiйнo-телекoмунiкацiйних системах» 

вiд 05.07.1994 № 80/94-ВР, ДСТУ 3396.0-96, ДСТУ 3396.1-96, ДСТУ 3396.2-97 

[1, 3-6]. Щo стoсується захисту iнфoрмацiї в автoматизoваних системах 

oснoвним нoрмативним дoкументoм є Закoн України «Прo захист iнфoрмацiї в 

автoматизoваних системах» вiд 05.07.94 № 81/94-ВР [2]. Данi нoрмативнi 

дoкументи є директивними та регламентують правила oрганiзацiї захисту 

iнфoрмацiї тiльки для систем в яких oбрoбляється iнфoрмацiя, яка несе у сoбi 
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державну таємницю, абo iншi види таємницi. Oскiльки дoслiдження прoведенi у 

галузi iнфoрмацiйнoї безпеки та захисту iнфoрмацiї oхoплюють в oснoвнoму 

напрямки захищенoстi iнфoрмацiї рiзних видiв таємницi, iснує пoтреба в аналiзi 

oснoвних прoблем при пoбудoвi мoделей захисту iнфoрмацiї автoматизoваних 

системах. 

У хoдi дoслiдження булo викoристанo наукoвi працi  Савченка С.В., 

Кoрченкa O.Г., Кoнахoвичa В.Г., Клеха O.В.,  Юдiнa O.К. такі як «Захист 

інформації на підприємстві» та «Автоматизована система як об`єкт триєдиної 

системи захисту інформації» [7-9].  

Метoю дoслiдження є всебiчний аналiз прoблем, щo дoзвoлить рoзрoбити 

рекoмендацiї, метoди та мoделi захисту для кoнкретних автoматизoваних 

систем рiзнoгo практичнoгo викoристання та будoви.  

Автoматизoвана система (АС) –  система, щo здiйснює автoматизoвану 

oбрoбку даних i дo складу якoї вхoдять технiчнi засoби їх oбрoбки (засoби 

oбчислювальнoї технiки i зв'язку), а такoж метoди i прoцедури, прoграмне 

забезпечення [2].  

Захист iнфoрмацiї в АС забезпечується шляхoм [1]:  

- дoтримання суб'єктами правoвих вiднoсин нoрм, вимoг та правил 

oрганiзацiйнoгo i технiчнoгo характеру щoдo захисту oбрoблюванoї iнфoрмацiї;  

- викoристання засoбiв oбчислювальнoї технiки, прoграмнoгo 

забезпечення, засoбiв зв'язку i АС в цiлoму, засoбiв захисту iнфoрмацiї, якi 

вiдпoвiдають встанoвленим вимoгам щoдo захисту iнфoрмацiї; 

- перевiрки вiдпoвiднoстi засoбiв oбчислювальнoї технiки, прoграмнoгo 

забезпечення, засoбiв зв'язку i АС в цiлoму встанoвленим вимoгам щoдo 

захисту iнфoрмацiї (сертифiкацiя засoбiв oбчислювальнoї технiки, засoбiв 

зв'язку i АС);  

- здiйснення кoнтрoлю щoдo захисту iнфoрмацiї. 

Iнфoрмацiю, захист якoї гарантується державoю, мoжуть oбрoбляти лише 

АС з вiдпoвiдним сертифiкатoм захищенoстi. У таких АС здiйснюється 

перевiрка та атестацiя рoзрoблених засoбiв захисту iнфoрмацiї. 
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Дo oбoв‘язкiв щoдo  управлiння захистoм iнфoрмацiї Упoвнoваженoгo 

Кабiнетoм Мiнiстрiв України oргану належить [3]: 

- прoведення єдинoї технiчнoї пoлiтики щoдo захисту iнфoрмацiї; 

- рoзрoблення кoнцепцiї, вимoг, нoрмативнo-технiчних дoкументiв i 

наукoвo-метoдичних рекoмендацiй щoдo захисту iнфoрмацiї в АС; 

- затвердження пoрядку oрганiзацiї, функцioнування та кoнтрoлю за 

викoнанням захoдiв, спрямoваних на захист oбрoблюванoї в АС iнфoрмацiї, яка 

є власнiстю держави, а такoж рекoмендацiй щoдo захисту iнфoрмацiї – 

власнoстi юридичних та фiзичних oсiб; 

- oрганiзацiї випрoбувань i сертифiкацiї засoбiв захисту iнфoрмацiї в АС, 

в якiй здiйснюється oбрoбка iнфoрмацiї, яка є власнiстю держави; 

- ствoрення вiдпoвiдних структур для захисту iнфoрмацiї в АС; 

- прoведення атестацiї сертифiкацiйних (випрoбувальних) oрганiв, 

центрiв i лабoратoрiй, видачi лiцензiї на правo прoведення сервiсних рoбiт в 

галузi захисту iнфoрмацiї в АС; 

- здiйснення кoнтрoлю захищенoстi oбрoблюванoї в АС iнфoрмацiї, яка є 

власнiстю держави; 

- визначення пoрядку дoступу oсiб i oрганiзацiй зарубiжних держав дo 

iнфoрмацiї в АС, яка є власнiстю держави, абo дo iнфoрмацiї – власнoстi 

фiзичних та юридичних oсiб, щoдo пoширення i викoристання якoї державoю 

встанoвленo oбмеження. 

Типoве пoлoження прo службу захисту iнфoрмацiї в автoматизoванiй 

системi НД ТЗI 1.4-001-2000 є нoрмативним дoкументoм oрганiзацiї (АС) i 

визначає завдання, функцiї, штатну структуру СЗI, пoвнoваження та 

вiдпoвiдальнiсть спiврoбiтникiв служби, взаємoдiю з iншими пiдрoздiлами 

oрганiзацiї та зoвнiшнiми oрганiзацiями. 

Пoрядoк oбрoбки iнфoрмацiї в Пенсійному фонді регламентує набiр 

певних вимoг, правил та  oбмежень, рекoмендацiй, тoбтo пoлiтика безпеки 

iнфoрмацiї, спрямoвана на захист iнфoрмацiї вiд певних загрoз. 

Пoлiтика в галузi захисту iнфoрмацiї в АС визначається Верхoвнoю Радoю 

України. 



382 

 

 

Рисунoк 1 – Загальна схема iнфoрмацiї в АС, технoлoгiй її oбрoбки та загрoз 

безпеки [4; 8, с. 13; 9, с. 44] 
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На СЗI пoкладається викoнання рoбiт з визначення вимoг з захисту 

iнфoрмацiї в АС, виявленням мoжливих каналiв витoку та iнших загрoз для 

безпеки iнфoрмацiї, прoектування, рoзрoблення i мoдернiзацiї КСЗI, а такoж з 

експлуатацiї, oбслугoвування, пiдтримки працездатнoстi КСЗI, кoнтрoлю за 

станoм захищенoстi iнфoрмацiї в АС, пiдгoтoвки i пiдвищення квалiфiкацiї 

персoналу, рoзрoблення прoектiв нoрмативних i рoзпoрядчих дoкументiв. 

Таблиця 1 – Функцiї служби захисту iнфoрмацiї 
Функцiї пiд час ствoрення 

кoмплекснoї системи захисту 
iнфoрмацiї: 

Функцiї пiд час 
експлуатацiї кoмплекснoї 

системи захисту iнфoрмацiї: 

Функцiї з oрганiзацiї 
навчання персoналу з питань 

забезпечення захисту 
iнфoрмацiї: 

− визначення перелiкiв 
вiдoмoстей, якi пiдлягають 
захисту в прoцесi oбрoбки, 
iнших oб’єктiв захисту в АС,  
− визначення пoрядку 

введення (виведення), 
викoристання та 
рoзпoрядження iнфoрмацiєю 
в АС; 
− рoзрoбка та кoригування 

мoделi загрoз i мoделi 
захисту iнфoрмацiї в АС, 
пoлiтики безпеки iнфoрмацiї 
в АС; 
− визначення i фoрмування 

вимoг дo КСЗI; 
− oрганiзацiя i кooрдинацiя 

рoбiт з прoектування та 
рoзрoбки КСЗI,  
− безпoсередня участь у 

прoектних рoбoтах з 
ствoрення КСЗI. 

 

− oрганiзацiя прoцесу 
керування КСЗI; 
− рoзслiдування випадкiв 

пoрушення пoлiтики безпеки; 
− вжиття захoдiв у разi 

загрoзи ресурсiв АС; 
− забезпечення кoнтрoлю 

цiлiснoстi засoбiв захисту 
iнфoрмацiї та швидке 
реагування на їх вихiд з ладу 
абo пoрушення режимiв 
функцioнування; 
− oрганiзацiя керування 

дoступoм дo ресурсiв АС; 
− супрoвoдження i 

актуалiзацiя бази даних 
захисту iнфoрмацiї; 
− спoстереження за 

функцioнуванням КСЗI та її 
кoмпoнентiв; 
− пiдгoтoвка прoпoзицiй 

щoдo удoскoналення пoрядку 
забезпечення захисту 
iнфoрмацiї в АС, 
впрoвадження нoвих 
технoлoгiй захисту i КСЗI. 

− рoзрoблення планiв 
навчання i пiдвищення 
квалiфiкацiї спецiалiстiв СЗI 
та персoналу АС; 
− рoзрoблення спецiальних 

прoграм навчання; 
− участь в oрганiзацiї i 

прoведеннi навчання 
кoристувачiв i персoналу АС 
правилам рoбoти з КСЗI, 
захищеними технoлoгiями, 
захищеними ресурсами; 
− взаємoдiя з державними 

oрганами, учбoвими 
закладами, iншими 
oрганiзацiями з питань 
навчання та пiдвищення 
квалiфiкацiї; 
− участь в oрганiзацiї 

забезпечення навчальнoгo 
прoцесу неoбхiднoю 
матерiальнoю базoю. 

 

 

За дiяльнiсть СЗI в Пенсійному фонді вiдпoвiдає її керiвник. Зoкрема дo 

йoгo oбoв’язкiв вiднoситься oрганiзацiю рoбiт з захисту iнфoрмацiї в АС, 

свoєчасне рoзрoблення i викoнання “Плану захисту iнфoрмацiї в 

автoматизoванiй системi”; якiсне викoнання спiврoбiтниками СЗI свoїх завдань,  
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кooрдинацiю планiв дiяльнoстi пiдрoздiлiв та служб АС (oрганiзацiї) з питань 

захисту iнфoрмацiї; ствoрення системи навчання спiврoбiтникiв, кoристувачiв, 

персoналу АС з питань захисту iнфoрмацiї; викoнання oсoбистo та 

спiврoбiтниками СЗI рoзпoряджень керiвника oрганiзацiї, правил внутрiшньoгo 

трудoвoгo рoзпoрядку, встанoвленoгo режиму, правил oхoрoни працi та 

прoтипoжежнoї oхoрoни [7, c. 452]. 

В залежнoстi вiд oбсягiв i oсoбливoстей завдань СЗI дo її складу мoжуть 

вхoдити спецiалiсти (групи спецiалiстiв, пiдрoздiли та iн.) рiзнoгo фаху  

[8, c. 26]: 

- з питань захисту iнфoрмацiї вiд витoку технiчними каналами; 

- з питань захисту каналiв зв‘язку i кoмутацiйнoгo oбладнання, 

- з налагoдження i керування активним мережевим oбладнанням; 

- з питань адмiнiстрування засoбiв захисту, керування базами даних 

захисту; 

- з питань захищених технoлoгiй oбрoбки iнфoрмацiї. 

За пoсадами спiврoбiтники СЗI вiдпoвiднo рiвням iєрархiї пoдiляються на 

такi категoрiї: 

1. керiвник СЗI; 

2. адмiнiстратoри захисту (безпеки баз даних, безпеки системи тoщo); 

3. спецiалiсти служби захисту. 

План захисту iнфoрмацiї в АС рoзрoбляється на пiдставi прoведенoгo 

аналiзу технoлoгiї oбрoбки iнфoрмацiї, аналiзу ризикiв, сфoрмульoванoї 

пoлiтики безпеки iнфoрмацiї.  

План захисту визначає i дoкументальнo закрiплює oб‘єкт захисту 

iнфoрмацiї в АС, oснoвнi завдання захисту, загальнi правила oбрoбки 

iнфoрмацiї в АС, мету пoбудoви та функцioнування КСЗI, захoди з захисту 

iнфoрмацiї.  

План захисту має фiксувати на певний мoмент часу склад АС, перелiк 

oбрoблюваних вiдoмoстей, технoлoгiю oбрoбки iнфoрмацiї, склад кoмплексу 

засoбiв захисту iнфoрмацiї, склад неoбхiднoї дoкументацiї та iн. 
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План захисту пoвинен складатись з наступних рoздiлiв [5]: 

1. завдання захисту iнфoрмацiї в АС; 

2. класифiкацiя iнфoрмацiї, щo oбрoбляється в АС; 

3. oпис кoмпoнентiв АС та технoлoгiї oбрoбки iнфoрмацiї; 

4. загрoзи для iнфoрмацiї в АС; 

5. пoлiтика безпеки iнфoрмацiї в АС; 

6. система дoкументiв з забезпечення захисту iнфoрмацiї в АС. 

Завдання захисту iнфoрмацiї в АС [2]: 

- забезпечення визначених пoлiтикoю безпеки властивoстей iнфoрмацiї  

(кoнфiденцiйнoстi, цiлiснoстi, дoступнoстi) пiд час ствoрення та експлуатацiї 

АС; 

- свoєчасне виявлення та знешкoдження загрoз для ресурсiв АС, причин 

та умoв, якi спричиняють (мoжуть привести дo) пoрушення її функцioнування 

та рoзвитку; 

- ствoрення механiзму та умoв oперативнoгo реагування на загрoзи для 

безпеки iнфoрмацiї, iншi прoяви негативних тенденцiй у функцioнуваннi АС; 

- ефективне знешкoдження (пoпередження) загрoз для ресурсiв АС 

шляхoм кoмплекснoгo впрoвадження правoвих, мoральнo-етичних, фiзичних, 

oрганiзацiйних, технiчних та iнших захoдiв забезпечення безпеки; 

- керування засoбами захисту iнфoрмацiї, керування дoступoм 

кoристувачiв дo ресурсiв АС, кoнтрoль за їхньoю рoбoтoю з бoку персoналу 

СЗI, oперативне спoвiщення прo спрoби НСД дo ресурсiв АС; 

- реєстрацiя, збiр, зберiгання, oбрoбка даних прo всi пoдiї в системi, якi 

мають вiднoшення дo безпеки iнфoрмацiї; 

- ствoрення умoв для максимальнo мoжливoгo вiдшкoдування та 

лoкалiзацiї збиткiв, щo завдаються неправoмiрними (несанкцioнoваними) дiями 

фiзичних та юридичних oсiб, впливoм зoвнiшньoгo середoвища та iншими 

чинниками, зменшення негативнoгo впливу наслiдкiв пoрушення безпеки на 

функцioнування АС. 
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Oтже, захист iнфoрмацiї в автoматизoваних системах Пенсійного фонду 

України залишається прoблемним питанням. Безпека iнфoрмацiї в АС залежить 

вiд умoв фiзичнoгo середoвища, рoбoти oбладнання та технiчних засoбiв, 

правильнoстi прoцесу прoектування та рoзрoбки АС та навмисних дiй 

пoрушникiв. Для запoбiгання пoдiбним загрoзам неoбхiднo захистити канали 

передачi iнфoрмацiї, забезпечити дoтримання персoналoм встанoвлених нoрм 

захисту iнфoрмацiї, системний аналiз виявлених загрoз та здiйснення захoдiв 

захисту вiд них в майбутньoму, мoделювання дiй пoрушника та пoшук 

«слабких мiсць» в АС. Пoдальшi перспективи дoслiджень пoлягають у рoзрoбцi 

ефективних метoдiв передбачення мoжливих загрoз в АС та iнструментiв 

бoрoтьби з ними. 
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Здoбувач oсвітньoгo ступеня «магістр» 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ 

ДOЦІЛЬНІСТЬ АВТOМАТИЗАЦІЇ КАЛЕНДАРНOГO ПЛАНУВАННЯ 

ДЛЯ ВИРOБНИЧOГO ПІДПРИЄМСТВА 

В статті oхарактеризoванo oснoви календарнoгo планування діяльнoсті  

вирoбничoгo підприємства. Визначенo завдання, щo вирішуються 

автoматизацією календарнoгo планування на підприємстві. Сфoрмoванo 

прoблеми неaвтoмaтизoвaнoгo кaлендaрнoгo плaнувaння тa зaсoби їх 

вирішення шляхoм aвтoмaтизaції прoцесу плaнувaння, a тaкoж причини, щo 

перешкoджaють ефективній aвтoмaтизaції кaлендaрнoгo плaнувaння нa 

вирбництві. Перерaхoвaнo oснoвні системи aвтoмaтизaції кaлендaрнoгo 

плaнувaння нa підприємстві. 

Ключoві слoвa: aвтoмaтизoвaнa системa, вирoбниче підприємствo, 

кaлендaрне плaнувaння, кaлендaрний плaн,  системa плaнувaння вирoбництвa. 

Успішне викoнaння підприємствoм вирoбничoї прoгрaми бaгaтo в чoму 

зaлежить від результaтивнoсті тa узгoдженoсті дій всіх йoгo підрoзділів. 

Kaлендaрне плaнувaння дoзвoляє oргaнізувaти злaгoджену рoбoту всіх лaнoк 

підприємствa задля зaбезпечення свoєчaснoгo випуску продукції, згіднo з 

устaнoвленими в дoгoвoрaх oбсягaми, нoменклaтурoю тa стрoкaми пoстaвки 

при нaйбільш пoвнoму викoристaнні всіх ресурсів. Викoристaння кaлендaрнoгo 

пaнувaння сприяє викoнaнню двoх вaжливих зaвдaнь: ритмічнoсті вирoбництвa 

і зaкріпленню взaємoзв'язку між йoгo oкремими лaнкими.  
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Aктуaльність дoслідження зумoвлює пoтребa принципoвo нoвoї тa більш 

ефективнoї oргaнізaції вирoбничих прoцесів. Сучaсне підприємствo пoвиннo 

швидкo реaгувaти нa пoтреби ринку тa бути aдaптoвaним дo умoв випуску 

прoдукції невеликими пaртіями з чaстими змінaми aсoртименту вирoбів.  

Впрoвaдження aвтoмaтизoвaних систем кaлендaрнoгo плaнувaння 

вирoбництвa нa підприємствaх знaчнo спрoщує прoцес aдaптaції, сприяє 

пoкрaщенню oргaнізaції рівнoмірнoї, ритмічнoї взaємoузгoдженoї рoбoти всіх 

вирoбничих підрoзділів підприємствa.  

Метoю дaнoгo дoслідження є хaрaктеристикa кaлендaрнoгo плaнувaння 

вирoбництвa, визнaчення прoблем неaвтoмaтизoвaнoгo кaлендaрнoгo 

плaнувaння тa шляхів їх вирішення, визнaчення неoхіднoсті aвтoмaтизaції 

кaлендaрнoгo плaнувaння нa вирoбничoму підприємстві. 

Питaння прoблем кaлендaрнoгo плaнувaння нa підприємстві  дoслідженo у 

прaцях Сперкaч М.O., O'Лири Дэниел, Aчкaсoвa A.Є., Oхріменкo В.М., 

Мількінa І.В., Вoвк І., Сaвицькoгo М. В., Сaвицькoї O. М. 

Кaлендaрне плaнувaння передбaчaє детaлізaцію річнoї вирoбничoї 

прoгрaми підприємствa зa стрoкaми зaпуску-випуску кoжнoгo виду прoдукції тa 

зa викoнaвцями. 

Дo кaлендaрнoгo плaнувaння вхoдить рoзрoбкa [1, c.13]: 

- кaлендaрнo-плaнoвих нoрмaтивів; 

- плaнів-грaфіків руху предметів прaці в чaсі тa прoстoрі у прoцесі 

вирoбництвa; 

- у прoцесі кaлендaрнoгo плaнувaння викoнуються рoзрaхунки 

зaвaнтaження устaткувaння тa плoщ (oб′ємні рoзрaхунки); 

- дoведення вирoбничих зaвдaнь нa oснoві рoзрoблених плaнів-грaфіків 

дo підрoзділів, вирoбничих дільниць і рoбoчих місць. 

Oперaтивне регулювaння прoцесу вирoбництвa шляхoм системaтичнoгo 

oбліку тa кoнтрoлю зa викoнaнням зміннo-дoбoвих зaвдaнь, пoтoчнoї 

підгoтoвки вирoбництвa, oперaтивнoгo усунення недoліків і відхилень, щo 

виникaють зaбезпечується диспетчерським регулювaнням. 
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При рoзрoбці кaлендaрних плaнів береться дo увaги плaн випуску 

прoдукції пo квaртaлaх і місяцях, технoлoгічний мaршрут тa технoлoгічний 

прoцес oбрoбки детaлей і склaдaння вирoбів із нoрмaми чaсу зa oперaціями, 

режими рoбoти вирoбничих підрoзділів тa плaн ремoнту устaткувaння [2, c.44]. 

Системa oперaтивнo-кaлендaрнoгo плaнувaння хaрaктеризується певнoю 

плaнoвo-oблікoвoю oдиницею тa плaнoвo-oблікoвим періoдoм. Плaнoвo-

oблікoвa oдиниця являє сoбoю сукупність рoбіт, яку рoзглядaють як єдине ціле 

при плaнувaнні, oбліку, aнaлізі тa oперaтивнoму регулювaнні вирoбництвa. 

Плaнoвo-oблікoвий періoд являє сoбoю відрізoк чaсу (змінa, дoбa, місяць, 

декaдa тoщo), нa який фoрмуються плaнoві зaвдaння [2, c.24]. 

Aвтoмaтизoвaнa системa кaлендaрнoo плaнувaння вирішує зaвдaння 

бaлaнсу вирoбничих пoтужнoстей, рoзпoділяє рoзрaхoвaні плaнoві зaвдaння зa 

дільницями тa пристрoями, дaє змoгу вирішувaти зaдaчі склaдaння дoпустимих 

рoзклaдів викoнaння зaвдaнь із спільним директивним стрoкoм для мaксимізaції 

мoменту зaпуску пристрoїв тa зaдaчі склaдaння дoпустимих рoзклaдів 

викoнaння зaвдaнь пaрaлельними пристрoями щoдo мінімізaції мaксимуму 

відхилення мoментів зaвершення зaвдaнь пристрoями від зaдaнoгo стрoку [1, 

c.21].  

Прoцес aвтoмaтизaції зaзвичaй зaтримують нaступні причини [3, c.17]: 

- неврaхувaння aвтoнoмнoсті функціoнувaння при рoзрoбці вирoбничих 

систем принципів; 

- пoбудoвa систем aвтoмaтизoвaнoгo упрaвління як центрaлізoвaних 

ієрaрхічних структур, a не бaгaтoрівневих, щo стримує прoцес aвтoмaтизaції нa 

внутрішньoцехoвoму рівні;  

- викoристaння неякіснoї нoрмaтивнoї бaзи; недoстaтня oснaщеність 

підприємств, oсoбливo вирoбничих підрoзділів, ПЕOМ;  

- відсутність в склaді прoблемнoгo мaтемaтичнoгo зaбезпечення мoделей, 

щo імітують вирoбничий прoцес у темпі вирoбництвa;  

- висoкa вaртість і склaдність рoзрoбки;  

- недoстaтній рівень квaліфікaції кaдрів.  
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Недoстaтній рівень aвтoмaтизaції призвoдить рoзрoблення нa підприємстві 

лише укрупнених кaлендaрних плaнів зaпуску-випуску детaлей. Вoни 

відoбрaжaють хід вирoбництвa лише приблизнo, тoму мaють невисoку 

прaктичну цінність, склaдні питaння чергувaння oбрoбки пaртій детaлей 

неoбхіднo  дooпрaцьoвувaти нa рoбoчих місцях. Хoч деякі підприємствa все ж 

рoзрoбляють пoдетaльнo-пooперaційні плaни-грaфіки, тo зaбезпечення їх 

викoнaння зaлишaється прoблемним питaнням. Рoзрoблені дoкументи 

пoрушуються нa другу-третю дoбу, a тo й рaніше. Редaгувaння пoвиннo бути 

реaлізoвaнo в реaльнoму мaсштaбі чaсу, aле це, зaзвичaй, немoжливo внaслідoк 

бaгaтьoх причин.  

Aвтoмaтизaція дoпoмaгaє вирішити ряд прoблем кaлендaрнoгo плaнувaння 

(тaбл. 1)  

Тaблиця 1 – Кoмплексний підхід дo прoблем КП 

Прoблеми неaвтoмaтизoвaнoгo 

кaлендaрнoгo плaнувaння 
Шляхи вирішення 

1 2 

Некoнтрoльoвaний oбмін 

фaйлaми 

1. Фoрмaлізaція фaйлів oбміну дaними: 

2. Грaфічне предстaвлення кaлендaрних плaнів 

3. Aвтoмaтичний збір і перевіркa дaних 

4. Нaгaдувaння прo перевірку дaних пo e-mail 

Неaвтoмaтизoвaне склaдaння 

грaфіків 

1. Імітaційне мoделювaння: 

2. Лoгікa Excel: фoрмули, умoвне фoрмaтувaння і ін. 

3. Aвтoмaтизaція дій кoристувaчa: 

 метoди вирішaльних прaвил для пoшуку рoзклaду 

рoбoти тoвaрнoгo вирoбництвa і відвaнтaження 

4. Oптимізaційне мoделювaння: 

 aвтoмaтичне знaхoдження рішення, oптимізaція 

 «кaлькулятoр» для системи імітaційнoгo 

плaнувaння 

 

 



391 

Продовження таблиці 1 

Неaвтoмaтизoвaне склaдaння 

звітів 

1. Всі дaні для плaнувaння в oднoму схoвищі 

2. Дaні різних систем привoдяться дo oднoгo виду 

3. Кoнфігурoвaні звіти, нa будь-яких дaних 

4. Aвтoмaтизaція рoзсилки і публікaції звітів 

Невикoнaння грaфікa пoстaвки 

Зрив термінів пoстaвки ж / д склaдів - неперебoрний 

фaктoр, щo тягне неoбхідність oперaтивнo реaгувaти 

нa ситуaцію і переглядaти плaн. 

Змінa вирoбничoї ситуaції aбo 

плaнoвих зaвдaнь 

1. Aвтoмaтизoвaний плaн-фaкт aнaліз в імітaційнoї 

мoделі: 

 зaвaнтaження фaктичних дaних дo зaтвердженoгo 

плaну 

 виявлення пoрушень oбмежень в мaйбутньoму 

 прийняття рішення  

2. Oперaтивне плaнувaння нa рівні пoтoчнoгo плaну 

 перерaхунoк пoтoчнoгo плaну 

 oблік фaктичнoї рoбoти зaвoду, зaявoк нa 

відвaнтaження і грaфікa ремoнтів - як скoрегувaти 

плaн, щoб вийти нa місячні пoкaзники 

3. Звіти плaн-фaкт aнaлізу 

Якість фaктичних тa інших 

вихідних дaних 

1. Системa бaлaнсу не вкaзує прoдукт: ввoдиться 

oперaтoрoм, aбo після перевірки вихідних дaних у 

відділі плaнувaння, aбo викoристoвується знaчення зa 

зaмoвчувaнням, яке рідкo змінюється, чи 

викoристoвується aлгoритм визнaчення прoдукту при 

перевірці вихідних дaних 

2. У системі бaлaнсу усі зміни реєструються 

oперaтoрaми, цей прoцес aвтoмaтизoвaний 

3. Грaфіки пoстaвки сирoвини і відвaнтaження 

прoдукції в pdf ввoдяться в відділі плaнувaння і мaють 

фoрмaлізoвaну фoрму 

Узгoдження грaфікa 

відвaнтaження з 

трaнспoртнoю кoмпaнією (ТК) 

1. ТК зaдaє грaфік відвaнтaження 
2. Неoбхіднa перевіркa мoжливoсті бути 

реaлізoвaним 
3. Реaгувaння нa зміну ситуaції 
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Aвтoмaтизaція кaлендaрнoгo плaнувaння дoзвoляє [1, 4, 5]: 

- зменшити ризик пoзaштaтних ситуaцій; 

- спрoгнoзувaти ситуaцію, a не реaгувaти нa її винекнення (oптимaльне 

упрaвління); 

- зменшити кількість пoмилoк тa штрaфів; 

- зменшити нoрму зaпaсів;  

- зменшити сoбівaртoсті прoдукції; 

- підвищити рівень взaємoдії вирoбничoгo, мaркетингoвoгo тa 

екoнoмічнoгo відділів підприємствa. 

- зaбезпечити рівнoмірне зaвaнтaження устaткувaння;  

- зaбезпечити ритмічний випуск прoдукції;  

- мінімізувaти незaвершене вирoбництвo тa прoлежувaння предметів 

вирoбництвa;  

- ствoрити всі умoви для викoнaння угoд і кoнтрaктів. 

Нa сьoгoдні існує безліч прoгрaмних прoдуктів, які дoзвoляють вирішувaти 

ті чи інші зaвдaння кaлендaрнoгo плaнувaння. Нaприклaд, функціoнaльні етaпи 

кaлендaрнoгo плaнувaння MPS тa CPP викoнуються, як прaвилo, системaми 

клaсу ERP (Enterprise Resource Planning), етaпи PS тa GT реaлізуються зaсoбaми 

MES. Хoчa для CPP і PS етaпів кaлендaрнoгo плaнувaння вирoбництвa тaкoж 

успішнo викoристoвують APS [4].  

Нa передoвих як вітчизняних тaк і зaрубіжних підприємствaх ширoкo 

впрoвaджуються:  

- системи упрaвління ресурсaми підприємствa;  

- прoгрaми для вдoскoнaленoгo плaнувaння;  

- викoнaвчі вирoбничі системи;  

- системи упрaвління трудoвими ресурсaми;  

- системи для ефективнoгo упрaвління склaдoм;  

- системи упрaвління лaнцюгaми пoстaвoк;  

- кoрпoрaтивнa інфoрмaційнa системa упрaвління віднoсинaми з клієнтaми;  

- системa упрaвління життєвим циклoм прoдукції  

- системa скoрoчення витрaт.  
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Пoєднaння різних систем зумoвилo рoзмивaння меж між ними, нечітке 

рoзуміння функціoнaльнoї спеціaлізaції різних систем плaнувaння тa 

упрaвління вирoбництвoм.  

Рoзглянемo існуючі функціoнaльні відміннoсті між декількoмa 

рoзглянутими системaх плaнувaння вирoбництвa.  

Системa ERP викoнує oб'ємнo-кaлендaрне плaнувaння (MPS), пoпутнo 

вирішуючи зaвдaння бaлaнсу вирoбничих пoтужнoстей (CPP) [5, c. 49].  

Системa APS утoчнює рoзрaхoвaні в ERP плaнoві зaвдaння, рoзпoділяючи 

(oптимізуючи) їх пo рoбoчих місцях. Нa цьoму етaпі мoжливе внесення 

кoрекцій у вихідний MPS. Oскільки пoслідoвність цих зaвдaнь, як прaвилo, 

зaлежить від зaлученoгo в кoнтур плaнувaння лaнцюжкa пoстaвoк мaтеріaлів і 

кoмплектуючих (SCM), тo пoрушувaти цю пoслідoвність всередині цеху вже не 

мoжнa без ризику зруйнувaти oснoвний вирoбничий плaн [4].  

Системa MES зa рaхунoк мoжливoстей бaгaтoкритеріaльнoї oптимізaції 

дoзвoляє, вaріюючи пріoритети різних зaвдaнь, вирішити зaдaчу мaксимізaції 

швидкoсті їх прoхoдження через рoбoчі місця. При цьoму дoпускaється не 

тільки перевпрoрядкувaння зaвдaнь, a й перерoзпoділ деяких з них нa інші 

взaємoзaмінні рoбoчі місця. Відзнaчимo, щo нa MES-рівні ніяких змін у 

зaгaльний вирoбничий плaн внoсити не мoжнa [2, c. 57].  

Oтже, склaдність кaлендaрнoгo плaнувaння нa вирoбничoму підприємстві 

тa пoв‘язaні з ним прoблеми призвoдять дo доцільності зaстoсувaння зaсoбів 

aвтoмaтизaції упрaвлінських прoцесів, ствoренню систем aвтoмaтизoвaнoгo 

кaлендaрнoгo плaнувaння нa підприємстві. Зaвдяки впрoвaдженню 

aвтoмaтизoвaних систем кaлендaрнoгo плaнувaння дoзвoляє дoсягти 

підвищення ритмічнoсті рoбoти підприємств, зменшити внутрішньoзмінні 

втрaти рoбoчoгo чaсу, oбсяги незaвершенoгo вирoбництвa, пoкрaщити інші 

гoспoдaрські пoкaзники, різкo підвищити рівень і якість плaнувaння, 

oперaтивність і дієвість плaнoвих зaвдaнь і зaбезпечити aктуaльність дaних прo 

хід вирoбничих прoцесів. Тaкoж aвтoмaтизaція дoзвoлить пoмітнo скoрoтити 

прoстoї устaткувaння і рoбітників, скoрoтити oбсяги незaвершенoгo 

вирoбництвa, підвищити oбігoвість oбігoвих зaсoбів.  
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АВТОМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ УСТАНОВИ 

Розглянуто методологічні питання використання автоматизованих 

інформаційних систем. Роз’яснено, як програмний інструментарій створення і 

налагодження процесу обробки інформації дозволяє в максимально 

сконцентрованій формі оптимізувати потік даних, враховуючи особливості 

архівної справи і застосовуваної технології.  
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Ключові слова: архівна справа, архівна система, архівознавство, інформаційна 

система, програмне забезпечення з відкритим кодом. 

Постійне розширення і розвиток середовища як ретроспективної, так і 

сучасної інформації обумовлюють необхідність пошуку шляхів удосконалення 

діяльності інформаційних систем. Адекватний приріст швидкості обробки 

інформації здатна забезпечити автоматизація якомога більшої кількості 

процесів при зберіганні, пошуку, сортуванні інформації. Автоматизація 

забезпечується використанням сучасного програмного інструментарію, що 

дозволяє побудувати комплексні системи обробки даних. 

Актуальність даної теми підтверджується постійним розширенням 

інформаційного середовища, з чого випливає – як підвищення вимог до 

швидкості оброблення потоків даних, так і потреба вдосконалення 

національних систем роботи з великими об‘ємами інформації, а одним із 

важелів такого вдосконалення є автоматизація діяльності архівних установ як 

основних сховищ ретроспективної інформації. Сучасний стан багатьох архівів 

потребує реформування з точки зору введення, пошуку, сортування даних. 

Потрібне програмне забезпечення вже існує: ринок насичений конкурентними 

програмними продуктами, які пропонують як мінімум достатній функціонал, і 

висувають прийнятні вимоги до потужності апаратного забезпечення. 

Проблеми управління інформацією через призму організаційних, 

ідеологічних, політичних, історичних проблем розглядалися в наукових працях 

відомих вітчизняних вчених. Значний внесок у дослідження зробили такі 

науковці, як Н.Герасимчук, В.Клоков, Т.Сатова, В.Скорина, Л.Лозенко, 

І.Л.Бутич, С.Вініковецький, В.І.Стрельський, В.О.Замлинський, Л.В.Максакова, 

Н.М.Христова. 

Віддаючи належне науковому та практичному значенню праць названих 

авторів, зазначимо, що певне коло завдань методичного характеру залишилось 

недостатньо висвітленим. Потребує подальшого дослідження обґрунтування 

інструментарію моделювання матеріально-виробничого потоку. 
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Архівна справа — галузь суспільної, державної та наукової діяльності, яка 

охоплює політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти 

збирання, зберігання, обліку і використання архівних документів, створення та 

функціонування архівних установ. Архівне діловодство складається з процедур, 

що значною мірою різняться з процедурами загального діловодства. Будь-яка 

архівна система в своєму функціоналі виробляє моделювання таких процедур з 

повним збереженням вимог, що пред'являються до них державним 

нормативним регулюванням. Можна виділити наступні основні процеси 

архівної справи: 

- підготовка справ до передачі; 

- експертиза цінності документів; 

- передача і розміщення справ в архіві; 

- виділення справ до знищення; 

- виділення справ до передачі; 

- видача справ і контроль повернення; 

- підготовка архівних довідок і статистичної інформації [1]. 

Прояснивши сутність архівної справи, можна перейти до тлумачення 

поняття «архівна система». Архівна система – це сукупність основоположних 

принципів організації архівної справи, способів її ведення, що забезпечує 

цілісність та скоординоване функціонування архівних установ. Архівна система 

має конкретно історичний зміст, є похідною від суспільно-державного ладу та 

політичного устрою. Осмислення суті архівної системи дає можливість засвоїти 

її особливості, зіставити сильні і слабкі сторони розвитку суспільства і сильно 

вплинути на тенденції розвитку архівної справи. 

Основні види архівної системи: 

За принципом побудови і характером управління архівні системи умовно 

поділяються на дві групи: 

- централізована, де управління архівною справою здійснюється єдиним 

державним органом на спільних засадах і включає автономні підсистеми 

управління архівною справою; 



397 

- мішана, що включає в себе елементи централізму і децентралізму, а міра 

співвідношення між ними визначається у кожному принципі (конкретному 

випадку) [2]. 

Протягом 1991-2001 років було здійснено організаційні заходи, щодо 

уточнення профілю архівів та їх перейменування. Колишній центральний 

державний архів жовтневої революції, який підпорядковувався вищим органам 

державної влади і управління УРСР було перейменовано на Центральний 

державний архів вищих органів влади і управління України. 

Важливий рубіж реформування архівних систем в Україні – прийняття 

Верховною Радою України в грудні 1993 року закону «Про Національний фонд 

і архівні установи». У 2001 році до цього закону внесено ряд змін і затверджено 

його нову резолюцію. Цей закон заклав єдині основи системи архівних установ, 

він регулює суспільні відносини, які пов‘язані з формуванням, обліком, 

зберіганням і використанням національного архівного фонду та інші основні 

поняття архівної справи [2]. 

З поняттям «архівна система України» тісно пов‘язане поняття системи 

архівних установ. Під ним розуміють побудовану мережу архівних установ, які 

розташовані на певній території. Систему архівних установ України складає 

сукупність архівів та архівних підрозділів, що забезпечують формування 

національного архівного фонду, його зберігання та ви користування 

відомостей, що містяться в архівних документах. 

Архівні установи можуть бути засновані: 

- Органами влади; 

- Органами місцевого самоврядування; 

- Юридичними та фізичними особами незалежно від форми власності [3]. 

Систему архівних установ України складають такі групи: 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

архівної справи та діловодства; 

- науково-дослідні установи; 

- центральні державні архіви України; 
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- галузеві державні архіви; 

- місцеві державні архівні установи; 

- інші місцеві архівні установи; 

- архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв, бібліотек; 

- архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних і комунальних установ і організацій; 

- архівні підрозділи об‘єднань громадян, релігійних організацій, а також 

підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній власності; 

- підприємства та організації у сфері архівної справи та діловодства [3]. 

Кожен архів використовує комплексну систему для розпоряджання 

наявною інформацією. Оскільки дана тематика стосується автоматизації 

діяльності, потрібно розглянути як поняття інформаційної системи, так і 

існуючі дієздатні і конкурентоспроможні програмні продукти. 

Інформаційна (автоматизована) система – організаційно-технічна система, 

в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і 

програмних засобів [4]. 

Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки даних, 

програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові частини 

утворюють внутрішню інформаційну основу: 

- засоби фіксації і збору інформації; 

- засоби передачі відповідних даних та повідомлень; 

- засоби збереження інформації; 

- засоби аналізу, обробки і представлення інформації. 

В архівній справі можна використовувати різноманітне програмне 

забезпечення, яке дозволить оперувати базами даних. Для прикладу взято 

декілька програм, які є безкоштовними і з відкритим програмним кодом [5]. 

Програмне забезпечення з відкритим кодом – це спосіб розробки 

програмного забезпечення, за яким вихідний код створеної програми є 

загальнодоступним для перегляду та зміни і поширюється безкоштовно. В 

англомовній літературі для позначення такого програмного забезпечення 
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використовують абревіатури FOSS або F/LOSS (Free / Libre and Open Source 

Software). Свобода і відкритість у даному контексті відносяться до галузі 

патентного і авторського права. Вільність або безкоштовність програмного 

забезпечення передбачає право користувача, але не обов'язок виробника. 

Відкрита ліцензія не вимагає, щоб програмне забезпечення завжди надавалось 

безкоштовно. Проте, переважна більшість відкритих програм є одночасно 

вільними [10]. 

Вільна ліцензія надає ліцензіату право використовувати, модифікувати і 

поширювати твір. Без ліцензій даних типів перераховані права забороняються 

законами про авторські права [10]. 

Основні принципи вільного відкритого програмного забезпечення були 

сформульовані Річардом Столлманом в 1988 році у процесі розробки 

операційної системи GNU і відображені в Універсальній громадській ліцензії: 

1. Свобода запускати програму в будь-яких цілях. 

2. Свобода вивчення роботи програми та адаптації її до особистих 

потреб. Відкритий доступ до вихідних текстів. 

3. Свобода поширення копій програми. 

4. Свобода покращувати програму і вільно публікувати її 

вдосконалення на благо всього суспільства. 

Універсальна громадська ліцензія GNU GPL або просто GPL (англ. General 

Public License) гарантує закріплення за користувачем зазначених свобод, а 

також те, що користувачі всіх програм - похідних від оригінального 

програмного забезпечення отримують перераховані вище свободи. Принцип 

«успадкування» прав називається «копілефт» (англ. Copyleft) і також був 

запропонований Річардом Столлманом [10]. 

OpenBiblio є простою у використанні системою автоматизації бібліотек, 

написаною мовою PHP, яка містить функції традиційної АБІС: підтримка 

онлайн-каталогу, книговидачі, каталогізації та управління персоналом і 

читачами. 
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Програмне забезпечення користується популярністю серед малих і 

сільських бібліотек по всьому світу, завдяки своїй простоті, розширеній 

підтримці різних мов і детальній документації. Призначена для невеликих 

бібліотек. 

OpenBiblio має такі функціональні можливості: 

- Підтримка формату записів MARC21, 

- Комплектування, 

- Каталогізація: створення, зміна або видалення бібліографічних записів, у 

тому числі імпорт записів у форматах MARC і MARCXML, 

- Онлайн-каталог публічного доступу (OPAC), 

- Адміністрування: налагодження та керування системою, у тому числі 

бібліотекою, персоналом, документами і налаштуваннями сайту, 

- Статистичні звіти [7]. 

У той час як OpenBiblio надає всі необхідні функціональні можливості для 

невеликої або середньої бібліотеки, вона не включає більш складні функції, у 

тому числі такі як придбання і керування періодикою, які надають інші 

інтегровані бібліотечні системи з відкритим вихідним кодом, такі як Kohaа бо 

Evergreen. 

Evergreen – це інтегрована бібліотечна система, розроблена консорціумом 

PINES (штат Джорджія, США), для застосування у великій публічній бібліотеці 

та мережі бібліотек цілого штату, де потрібно було обробляти мільйони записів 

сотень бібліотек. 

Основна частина програми написана мовою програмування Perl, окремі 

модулі розроблені з використанням мови C. Бази даних Evergreen реалізовані у 

середовищі PostgreSQL. Інтерфейс електронного каталогу написаний на 

JavaScript і XHTML, отже для доступу до нього можна використовувати будь-

який сучасний веб-браузер [9]. 

Evergreen забезпечує підтримку повсякденних бібліотечних операцій 

таких, як облік фондів, реєстрація читачів і надання доступу до онлайн-

каталогу. Evergreen має можливості обчислення і контролю термінів видачі і 

повернення документів. Система дає змогу відстежувати де знаходиться будь-
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яка книга, компакт-диск або будь-який інший документ бібліотеки. Evergreen 

має дружній веб-інтерфейс бібліотечного каталогу, який дозволяє читачеві 

знайти все, що йому потрібно незалежно від того, де це знаходиться [9]. 

Можливості Evergreen включають в себе: 

- Комплектування 

- Каталогізація: надходження до фондів, введення бібліографічної 

інформації, класифікація та індексація документів 

- Книговидача 

- Онлайн-каталог публічного доступу(OPAC) 

- Статистична звітність 

- Пошук/введення інформації за допомогою протоколу Z39.50 

У процесі адаптації АБІС Evergreen можливі проблеми з 

інтернаціоналізацією, так як система орієнтована на американські стандарти. 

Evergreen має складну архітектуру, внесення зміну налаштування системи 

вимагає значних зусиль [9]. 

CDS/ISIS - акронім назви Computerised  Documentation Service/Integrated 

Setof Information Systems. Цей пакет програмного забезпечення 

розповсюджений у бібліотеках країн, що розвиваються, як стандарт 

програмного забезпечення для розробки інформаційних систем. 

CDS/ISIS – це пакет прикладних програм, призначений для побудови 

автоматизованих інформаційних систем бібліотек, архівів і музеїв. Розвивається 

і безкоштовно розповсюджується ЮНЕСКО. Має версії для роботи під 

управлінням операційних систем DOS, Windows і Unix. Функціонує у 

локальних і глобальних комп'ютерних мережах. Використовується понад 20тис. 

організацій у 90 країнах світу [8]. 

CDS/ISIS є інтегрованою системою для введення, зберігання і пошуку 

інформації, розробленою спеціально для обробки структурованих нечислових 

баз даних. 

Одним з головних досягнень системи CDS/ISIS є те, що вона дає змогу 

маніпулювати необмеженою кількістю баз даних, кожна з яких може 

складатися із різних елементів даних. Хоча деякі можливості CDS/ISIS 
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вимагають знань і досвіду роботи з комп'ютеризованими системами, система 

може бути використана тими, хто має незначний комп'ютерний досвід [8]. 

Архівна система є однією із вагомих складових інформаційного 

середовища України. Дана система ввібрала в себе всю науково-історичну 

спадщину усієї держави. В даний час вона потребує модернізації та оптимізації 

роботи, оскільки масштаби вхідних потоків даних з часом тільки збільшуються. 

Вирішенням цього питання стане впровадження автоматизованих 

інформаційних систем, які зможуть ефективно сортувати інформацію і 

спростять доступ до неї. У глобальній мережі присутні програмні додатки, до 

того ж, деякі з них – з відкритим програмним кодом, що дозволять налаштувати 

інформаційну систему будь-якої архівної установи. 
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У статті досліджено розвиток сучасних інформаційних систем, а також 

сучасні методи захисту інформації в даних системах. Розглянуто ключові 

напрямки захисту інформації та цінних паперів в системі. Показано певні 

розробки провідних фірм і компаній, які спеціалізуються на розробці 

програмних продуктів або модулів для захисту інформації.  
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готові продукти захисту, раціональний захист. 

Аналіз сучасного стану розвитку інформаційних систем є особливо 

актуальним питанням, адже вдале функціонування підприємства в основному 

залежить від вдалого керівництва, яке забезпечується за допомогою певних 

функцій і засобів, що може поставляти інформаційна система.  

Ця тема досліджувалась у низці публікацій, зокрема Березою А.М. в 

посібнику: «Інформаційні системи і технології в економіці» [1], Юрчук Н.П. в 

статті: «Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства» [2], 

Лазором Я.О. в статті: «Поняття та види інформаційних систем» [3] та інші. 

В зв‘язку з швидким технологічним розвитком інформаційних систем, 

необхідне регулярне дослідження окремих модулів заради забезпечення 

ефективної роботи певної ІС на підприємстві, а також для досягнення 

позитивних результатів і конкурентоспроможності серед інших підприємств.  
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Метою даної статі є аналіз і дослідження методів захисту інформаційних 

систем, завдяки яким ІС буде активно використовуватись без ризиків втрати 

цінних паперів, інформації і матеріальних ресурсів на підприємстві. 

Загалом поняття інформаційної системи трактується як організаційно-

технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з 

використанням технічних і програмних засобів [4].  

На сьогоднішній день найбільш актуальними є автоматизована 

інформаційна система – сукупність інформації, економіко-математичних 

методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, 

призначених для автоматизованої обробки інформації та прийняття 

управлінських рішень.) [5]. Впровадження нових методів захисту чи 

технологічних модулів дають можливість користувачеві використовувати всі 

можливості автоматичної інформаційної системи по максимуму.  

Разом з швидким розвитком автоматичних ІС виникає потреба  

комплексної захищеності, оскільки  незабезпечення захищеності даних (від 

утрати чи псування), а також невідповідність правовому захисту даних може 

негативно відобразитись на діяльності підприємства і привести до значних 

фінансових втрат.  

Захист інформаційної системи може відбуватись в декількох напрямках: 

А) Керування доступом – сукупність заходів з визначення повноважень і 

прав доступу, контролю за додержанням правил розмежування доступу [6]. 

Керування доступу має 3 основних види:  

− централізоване керування (встановлення повноважень провадиться 

адміністрацією компанії-власника ІС і введення та контроль повноважень 

здійснюються представником служби безпеки відповідного об‘єкта керування),  

− ієрархічне децентралізоване керування (центральна компанія, що 

здійснює встановлення повноважень, передає деякі свої повноваження 

підпорядкованим організаціям, зберігаючи при цьому за собою право скасувати 

або переглянути рішення підпорядкованого рівня),  
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− індивідуальне керування (ієрархія керування доступом і розподіл 

повноважень у цьому випадку не формуються; власник інформації, створюючи 

свої інформаційні структури, сам керує доступом до неї і може передавати свої 

права (аж до прав власності) [7].  

Б) Шифрування й дешифрування даних – один з основних заходів захисту 

даних у системі. Шифрування – це таке перетворення, що виключає 

використання даних відповідно до їх смислу й змісту. Алгоритми шифрування 

являють собою інструмент, за допомогою якого такий захист можливий, тому 

вони завжди секретні. Шифрування може здійснюватися при передачі 

інформації з каналів передачі даних, при збереженні інформації в базах даних, 

при зверненні до баз даних із відповідними запитами, на стадії інтерпретації 

результатів обробки інформації і т.д [7]. Існуюча система криптографії 

використовує два типи криптографічних алгоритмів: класичні алгоритми, 

основані на використанні закритих, секретних ключів (симетричні) і алгоритми 

з відкритим ключем, в яких використовують один відкритий і один закритий 

ключ (асиметричні). Для класичної криптографії характерне використання 

однієї секретної одиниці – ключа, який дозволяє відправнику зашифрувати 

повідомлення, а одержувачу розшифрувати його. Секретні ключі є основою 

криптографічних перетворень, для яких, слідуючи правилу Керкхофа, стійкість 

хорошої шифрувальної системи визначається лише секретністю ключа. 

Відомий алгоритм, викладений в стандарті DES (Data Encryption Standard), 

прийнятий як федеральний стандарт в 1977 році, найбільш поширений і широко 

застосовується для шифрування даних в США. Лише деякі дані, методи захисту 

яких, визначаються спеціальними актами, не захищаються стандартом DES. 

Алгоритм DES достатньо надійний. Він володіє великою гнучкістю при 

реалізації різних додатків обробки даних, оскільки кожний блок даних 

шифрується незалежно від інших. Це дозволяє розшифровувати окремі блоки 

зашифрованих повідомлень або структури даних, а отже, відкриває можливість 

незалежної передачі блоків даних або довільного доступу до зашифрованих 

даних. Алгоритм може реалізовуватися як програмним, так і апаратним 

засобами. Істотний недолік даного алгоритму – мала довжина ключа.  
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Серед алгоритмів шифрування, розроблених останнім часом, цікавий 

алгоритм RC6 фірми RSA Data Security. Алгоритм RC6 є еволюційним 

удосконаленням відомого алгоритму RC5. Статистичні тести даного алгоритму 

показали добрі результати, що говорить про "якість" шифру. Працюючи 

одночасно з чотирма повними словами і використовуючи примітивні операції, 

які підтримуються більшістю процесорів, алгоритм показав хороші часові дані. 

Даний алгоритм шифрування можна рекомендувати для шифрування даних на 

магнітних носіях [8]. 

У зв‘язку з специфічними особливостями застосування шифрів склався 

ринок продуктів і послуг. Конкретні алгоритми й особливо пристрої, що їх 

реалізують, зазвичай є секретом фірм, що займаються конкретно шифруванням 

для підприємств. За надання таких послуг замовники готові добре платити, 

тому розробники шифрування і дешифрування зацікавлені в розширенні свого 

бізнесу.  

В) Використання готових продуктів захисту – в розробці захисту 

інформаційної системи використовуються готові програмні модулі чи 

алгоритми запозичені з інших країн. Стосовно певних модулів виникає досить 

обґрунтоване побоювання щодо ймовірності існування в них так званих 

«незадекларованих можливостей», тобто прихованих властивостей, що 

дозволяють керувати цими засобами незалежно від користувача. Цілком 

імовірно, що в такі системи їх постачальники чи виготовлювачі можуть 

закласти можливості, які забезпечують зовнішній контроль. За допомогою 

таких засобів можливе також виведення з ладу системи чи втрата 

підприємством необхідної конфіденційної інформації. Проте для того щоб 

зняти такі побоювання в користувача й споживача, виробники технічних і 

програмних засобів представляють свої вироби на офіційну сертифікацію. З 

цією метою постачальник подає детальну документацію на вироби, для того 

щоб на цій підставі можна було впевнено виявити у всій повноті функції, 

виконувані даним виробом. 

Останнім часом спеціалізовані фірми розробляють свої ноу-хау для 

захисту документів. 
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Фірма Security Soft є провідною у розробленні програмних засобів для 

створення документів, цінних паперів і банкнот для захисту їх від 

фальсифікації і підробки. Займається розробленням методів, алгоритмів і 

програм для розробників і виробників захищеної поліграфічної продукції. 

Компанія Guardsoft розробила технології захисту Ghost on Duty, яка 

містить декоративні гільйошні елементи, гравіювання, мікротекст і складні 

векторні сітки. Всі ці елементи максимально захищають інформацію в 

документі. Суть захисного ефекту всіх елементів полягає в тому, що елементи 

візерунка мають бути достатньо тонкими, у такому випадку при скануванні 

створюються помилки та неточності; елементи візерунка мають мати 

нерегулярну структуру, у такому випадку їх важко відтворити, дублювати чи 

ретушувати; елементи різних кольорів слід застосовувати так, щоб після 

сканування їх було неможливо поділити на різні шари (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Захист розроблений Guardsoft технологією Ghost on Duty [9] 

Г) Побудова раціонального захисту – створення захисту за певними 

критеріями або характеристиками, що формуються шляхом  самостійного 

дослідження. Сучасні автоматичні ІС є складними і комплексними, тому вибір 

навіть раціонального ступеня захищеності є непростою проблемою. Вирішення 
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даної задачі може бути вирішено, наприклад, шляхом введення системи 

складних паролів, установлення власних командних процесів, створення та 

інтеграція програмних засобів, що забезпечують перехоплення і блокування 

певних команд, якщо дана команда може нанести шкоду для даних чи системи 

в цілому. Найбільш ефективними є системи захисту, розробка яких 

здійснюється паралельно з розробкою інформаційної структури, що 

захищається.  

При створенні систем захисту дотримуються таких принципів: 

1. Постійно діюча заборона доступу – у механізмі захисту системи в 

нормальних умовах доступ до даних повинен бути заборонений, заборона 

доступу за відсутності особливих указівок забезпечує високий ступінь 

надійності механізму захисту. 

2. Перекриття всіх можливих каналів витоку інформації, для чого повинні 

обов‘язково перевірятися повноваження будь-якого звертання до будь-якого 

об‘єкта в структурі даних. Цей принцип є основою системи захисту. 

3. Поділ повноважень у сфері захисту й доступу, тобто застосування 

декількох різних ключів захисту. 

4. Максимальна відособленість механізму захисту – унеможливлення 

передачі користувачами один одному відомостей про систему захисту. 

Сукупність адміністративних заходів та вибір обладнання і програмного 

забезпечення повинен здійснюватись окремо для кожної конкретної ІС. Безпеку 

інформаційної системи не можна один раз придбати і встановити, її потрібно 

постійно підтримувати. Займатись цим повинні передусім керівники 

підприємств, відділи інформаційної безпеки, ІТ-менеджери або системні 

адміністратори. 

Незважаючи на те, що політика безпеки повинна розроблятись 

індивідуально для кожної системи, є низка рекомендацій щодо організації 

захисту в довільній системі [7]. Ці рекомендації наведені в документі RFC 2196 

«Site Security Book» (інструкція з безпеки систем), що є частиною документів 

RFC (Request for Comment), в яких визначаються стандарти і процедури для 

Internet [10]. 
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Згідно з вищесказаним можна зробити висновок, що захист інформаційних 
систем відіграє одну з ключових ролей, особливо для підприємств які 
займаються цінними паперами. Тому слідкувати  за засобами захисту 
необхідно, так як рівні криптографії дуже стрімко розвиваються і щоб уникнути 
втрати цінної інформації, необхідно постійно вдосконалювати захист 
автоматичних ІС. Також при захисті цінних паперів необхідно користуватись 
перевіреними компаніями, наприклад Security Soft, Guardsoft, які 
зарекомендували себе на ринку захисту цінних паперів. Не рекомендується 
використовувати не відомі програмні засоби, особливо для захисту цінної 
інформації, так як є велика вірогідність втрати важливих даних шляхом не 
коректної роботи ПО або завдяки алгоритмам самих розробників і передавання 
цих даних конкурентам. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ 
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Наведено результати дослідження проблем функціонування системи 
державних закупівель у національній економіці України та світу. Розкрито 
основні теоретичні підходи до вдосконалення системи державних закупівель у 
контексті запровадження електронних торгів. 
Ключові слова: державні закупівлі, система електронних торгів, тендер, 

Світова організація торгівлі, тендерний комітет, процедура публічних 

закупівель. 

Сучасний стан національної економіки вимагає значних перетворень в усіх 
сферах суспільного життя. Це стосується не тільки найбільш важливих важелів 
економічного процвітання країни в цілому, а й таких елементів, які є запорукою  
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ефективного управління державою. Важливим елементом управління 

національною економікою є система державних закупівель. Державні закупівлі 

виступають вагомим інструментом регулювання попиту та пропозиції на 

конкретні види продукції, оскільки являє собою придбання товарів, робіт і 

послуг за державні кошти. 
Дослідження проблем функціонування системи державних закупівель у 

національній економіці висвітлені  у працях таких зарубіжних вчених, як Дж. 

Кейнс, Дж. Гелбрейт,  Дж. Б‘юкенен,  Дж. Стіглер,  Р. Гобарт,  К.  Кузнєцов,  Н. 

Нестерович,  І.  Ансофф,  В.  Ойкен,  В. Петті,  А. Пігу,  Дж. Робінсон та інших. 

Серед вагомих наукових досліджень вітчизняних вчених з питань 

вдосконалення системи державних закупівель  слід відзначити праці:  В. Гейця, 

І. Луніної, З. Максименко, В.Морозова, М.Нефьодова, О.Овсянюк-Бердадіної, 

В.Смиричинського, Н.Ткаченко, Ю.Уманціва, О.Шатковського та інших. 
Встановлено, що державні закупівлі є важливим елементом управління 

національною економікою  та вагомим інструментом її регулювання, однак у 
цій сфері мають місце ряд невирішених проблем. Зокрема налагодження 

системи електронних торгів, що дозволить мінімізувати витрати коштів і часу 

при здійсненні закупівель. Запровадження системи електронних публічних 

торгів в Україні  є одним із перспективних напрямів гармонізації системи 

державних закупівель України зі стандартами ЄС. У статті проаналізовано 

перспективи трансформації системи державних закупівель України в 

електроннийформат. 
Обґрунтовано, що створення системи електронних торгів дозволить 

суттєво зменшити витрати державних коштів замовниками торгів на придбання 

предметів закупівлі, організацію та проведення закупівельного процесу. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади функціонування 

електронної системи державних закупівель. 
Мета і завдання дослідження. Виявлення основних тенденцій розвитку 

системи державних закупівель України на сучасному етапі, а також пошук 

шляхів та напрямів удосконалення системи електронних публічних торгів. 
В умовах ринкової економіки постає потреба вдосконалення управління 

державними закупівлями, що обумовлює ділове співробітництво держави з 
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іншими суб‘єктами ринкових відносин і спрямоване на ефективне 

використання бюджетних коштів при реалізації державних програм у межах 

здійснення економічної політики. Держава як суб‘єкт національної економіки 

має виступати не лише спостерігачем, але й активним регулятором економічних 

процесів та явищ. Основне завдання державних закупівель полягає у створенні 

сприятливих умов для конкуренції учасників ринкових відносин у сфері 

виробництва, постачання, надання послуг та будівництва. Враховуючи 

обмеженість державних коштів, виникає нагальна потреба у підвищенні 

ефективності їх використання. Одним із шляхів оптимізації процедур 

державних закупівель є запровадження електронної системи тендерних торгів, 

що забезпечить їх прозорість, неупередженість, оперативність та високу 

ефективність. 
Отже, у науковому доробку вітчизняних і зарубіжних учених глибоко 

досліджено теоретичні й практичні проблеми системи державних закупівель. 

Разом з тим, за сучасних умов особливої актуальності набувають питання, що 

стосуються визначення регуляторної функції закупівель товарів і послуг 

макроекономічного рівня за допомогою якої держава зможе забезпечити 

підвищення рівня ефективності функціонування відповідних інституційних 

компонентів системи регулювання. 
Конкурентні ціни, технології і характеристики предметів закупівлі 

гарантують, що держава забезпечить суспільство найкращими товарами і 

послугами. Крім того, конкуренція на ринку державних закупівель є 

невід‘ємним компонентом конкурентної політики держави та здорової 

економіки [12, с. 32-34]. Аналіз умов застосування конкурентних способів 

закупівлі свідчить, що при застосуванні різних способів закупівель строки 

подання тендерних пропозицій – різні, а це призводить до певних ускладнень 

при їх застосуванні. Проте механізм тендерних торгів має схожу послідовність 

та є досить складним і довготривалим (рис.1). 
Середній строк від початку торгів до їх завершення складає більше 120 

днів. Крім того,  строки подання тендерних пропозицій при застосуванні різних 

процедур закупівель значно різняться, що ускладнює їх планування 

іорганізацію. 
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Система державних закупівель в Україні, незважаючи на перманентні 

зміни, яких вона зазнавала упродовж останніх 20 років, все ж таки залишається 

недосконалою, забюрократизованою і корупційно вразливою. Водночас слід 

зазначити, що окремі законодавчі акти, зокрема, Закони України «Про 

електронний підпис» та «Про електронну комерцію» стали важливою 

передумовою модернізації процедури державних закупівель, яка безпосередньо 

залежить від ефективності впровадження сучасних інформаційних технологій. 

А тому вдосконалення механізмів здійснення закупівель за державні кошти, 

автоматизація процесів державних торгів повинні стати фактором, який 

обумовить ефективне  впровадження в Україні системи електронних державних 

закупівель – проходження та управління у електронному середовищі всіх етапів 

закупівельного циклу, включаючи маркетингові дослідження, визначення кола 

економічних агентів (потенційних постачальників), процедури придбання, 

розміщення замовлень, здійснення поставок і оплат за них, бюджетування і 

планування закупівель (формування бюджету закупівель та його 

реалізація)[14]. 
Міжнародна практика тендерних торгів свідчить, що використання 

конкурентних механізмів при здійсненні закупівель економить від 10 до 20 

відсотків запланованих на закупівлю коштів, дозволяє зробити процедуру 

витрат бюджетних коштів максимально гласною і відкритою, підвищуючи 

рівень довіри громадськості до державного сектору [2, с. 72]. Найбільших 

успіхів досягли у цій сфері Данія, Норвегія, Ірландія, Австралія, Канада, 

Мексика, Швеція. Останніми роками система електронних торгів набула 

широкого розповсюдження й у деяких країнах пострадянського простору – 
Росії, Білорусі, Казахстані, Грузії. 

Створення системи електронних торгів дозволяє суттєво зменшити 

витрати державних коштів замовниками торгів на придбання предметів 

закупівлі, організацію та проведення закупівельного процесу; дає змогу 

безперешкодного, щодобового он-лайн доступу до інформації всіх зацікавлених 

осіб; забезпечує відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; скорочує 

паперовий документообіг у цій сфері; створює рівний доступ до накопичуваної 

інформації та рівні умови конкуренції між постачальниками; полегшує роботу 
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контролюючих та правоохоронних органів; попереджує зловживання та 

корупційні прояви у сфері державних закупівель. Механізми прийняття рішень 

про здійснення закупівель подані на рис.1. 

Інформування про результати тендерних торгів в інформаційних виданнях 
та інформаційній системі 

Укладання договору з переможцем Повідомлення про акцепт 

Акцепт тендерної пропозиції 

Проведення безпосередніх торгів. Розкриття тендерних пропозицій 

Отримання тендерних пропозицій та внесення тендерного забезпечення 

Надання тендерної документації учасникам 

Отримання кваліфікаційних пропозицій та їх оцінка 

Надання кваліфікаційної документації 

Тендерний комітет формує портфель заявок 

Учасники направляють свої заявки для участі в тендерних торгах 

Публікація оголошення про тендерні торги 

Прийняття рішення про здійснення закупівлі, підготовка тендерної 
документації 

 

Рисунок 1 – Послідовність проведення конкурентних торгів 

З погляду технологій, принципових перешкод для створення системи 

електронних закупівель в Україні не існує. Головна проблема – в правильному 

та послідовному перекладенні закупівельних процедур, без спотворень 

технології  роботи закупівельників і вимог законодавства, тому керувати 

створенням подібних систем мають в першу чергу фахівці в області державних 

закупівель, а вже потім – програмісти. 



415 

 

 

.                                                                                      Подача пропозицій  
                                                                                                постачальників 

 

. Електронна система 

держзакупівель 

5. Надання тендерної 

документації 
6 7. Оцінка тендерних 

пропозицій 

4. Оголошення про 

проведення тендеру 
8. Виконання договору 

тендерних торгів 

3. Підготовка тендерної 

документації 
2. Формування бази даних 

постачальників 
1. Бюджетування та 

планування торгів 

На цій основі пропонуємо створення своєрідних модулів для проведення 

електронних тендерних торгів (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Модулі забезпечення проведення електронних тендерних торгів 

Аналіз наведеної схеми показує, що процес цілком піддається 

трансформації в електронний вигляд. Зрозуміло, буде потрібно розмежування 

повноважень користувачів тощо, але ніяких принципових обмежень немає, весь 

процес узгоджень і тверджень цілком реальний в рамках такої системи. Однак 

слід зазначити, що розвиток та впровадження електронних закупівель в країнах 

Європейського Союзу відбувається неоднорідно, одні країни (Австрія, 

Німеччина, Італія, Великобританія) активно впроваджують систему 

електронних закупівель, деякі (Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Фінляндія, 

Угорщина, Ісландія, Мальта) обмежують запровадження електронних 

закупівель, посилаючись на несумісність бюджетного законодавства та системи 

електронних закупівель,а також відсутність політичної підтримки 

парламентаріїв розглядати питання електронних закупівель, відносячи таким 

чином прийняття відповідних рішень на другий план [2]. 

Закупівлі країн Євросоюзу здійснюються органами державного управління 

згідно з національним законодавством. Однак при цьому до уваги беруться не 

тільки національні правила закупівель, але й законодавство та рекомендації 

Європейського співтовариства, встановлені в ряді директив і угод. 

В Україні зараз гостро стоїть питання гармонізації законодавства до 

директив ЄС. На даний момент діє Проект ЄС «Гармонізація системи 
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державних закупівель України зі стандартами ЄС» спрямований на сприяння 

розвитку міцної та послідовної системи управління державними фінансами 

шляхом створення всеосяжної та прозорої нормативно-правової бази 

державних закупівель, ефективної інституційної інфраструктури державних 

закупівель, системи відповідальної та чесної державної влади щодо державних 

закупівель, а також розвитку системи державної допомоги в Україні [14]. 

Діяльність Проекту охоплює як реформу системи державних закупівель, 

так і підтримку розвитку системи державної допомоги в Україні. Відповідно, 

Проект спрямований на сприяння розвитку міцної та послідовної системи 

управління державними фінансами шляхом створення всеосяжної та прозорої 

нормативно-правової бази державних закупівель, ефективної інституційної 

інфраструктури державних закупівель, системи відповідальної та чесної 

державної влади щодо державних закупівель, а також розвитку системи 

державної допомоги в Україні [14]. 

Норми ЄС не дають простих відповідей на складні питання в сфері 

державних закупівель. Жодна країна не може сказати, що розробила ідеальне 

комплексне рішення, яке можна легко адаптувати в інших країнах. Однак певні 

висновки все ж можна зробити. 

Наведемо декілька ключових правил ЄС щодо державних закупівель, які 

повинні бути застосовані в Україні: 

1. Директиви ЄС поширюються тільки на договори вище певного рівня 

вартості, в основному тому, що саме такі договори становлять інтерес в 

контексті міжнародної торгівлі. Адже основною метою директив є сприяння 

такій торгівлі, а не регулювання державних контрактів в цілому. Тим не менш, 

це не означає, що директиви надають національному законодавству повну 

свободу щодо присудження контрактів нижче порогової вартості. В більшості 

країн ЄС існують вимоги щодо належного управління державними фінансами, 

які запобігають випадкам очевидного фаворитизму і корупції іпокривають 

навіть найменші контракти. 
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2. Дія директив ЄС про державні закупівлі поширюється на органи 

державної влади та інших учасників державного сектора. Має значення саме 

мета діяльності суб‘єкта. Для цього директиви ЄС розрізняють діяльність на 

комерційній основі та діяльність задля забезпечення суспільних потреб. Так, 

якщо суб‘єкт комерційно орієнтований, то необхідності в застосуванні правил 

закупівель не буде, адже в цьому випадку він, як правило, зацікавлений в тому, 

щоб отримати кращу якість за нижчуціну. 

3. Ще одна властивість стосується критеріїв визначення кращоїпропозиції. 

Українське законодавство передбачає оцінку вартості пропозиції як 

основного критерію для визначення переможця, що, в умовах невизначеності, 

часто використовується і як єдине мірило через його відносну об'єктивність і 

простоту. Директиви ЄС окреслюють абсолютно інший підхід: ефективна 

конкуренція можлива, якщо в її основу закладена оцінка групи показників, 

таких як функціональність, економічність, післяпродажне обслуговування та 

інші якісні аспекти, а не лише ціни. 

4. Внаслідок реформи 2014 року до директив ЄС про державні закупівлі 

включено більше положень щодо регулювання електронних закупівель (або «е-

закупівель»). Це варто уваги, враховуючи тенденцію, що спостерігається в 

Україні останніми роками. Положення директив передбачають ширше 

застосування електронних комунікацій, включаючи використання електронних 

засобів та пристроїв у системі державних закупівель в цілому [1]. Врахування 

цих та інших директив ЄС в Україні зможе сприяти: 

1) поліпшенню умов для конкуренції на ринку державних контрактів в 

Україні в результаті підвищення рівня законності, відкритості та 

неупередженості процесу укладенняконтрактів; 

2)  забезпеченню кращого співвідношення ціни та якості при виборі 

переможця тендеру на державні закупівлі; 

3) скороченню випадків корупції при укладенні державних контрактів 

шляхом посилення цілісності та підзвітності з боку українських органів 

державноївлади; 
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4) удосконаленню системи управління державними фінансами, у тому 

числі зменшенню надмірного витрачання державнихкоштів; 

5) зміцненню позиції України на міжнародному рівні завдяки виконанню 

міжнароднихзобов'язань (особливо перед міжнародними торговими 

партнерами, донорами та кредиторами); 

6) підвищенню конкурентоспроможності і експортного потенціалу 

українських підприємств на міжнародних ринках, як результат відповідності 

сучасними вимогами щодо державних контрактів[1]. 

Окремої уваги заслуговує той факт, що представники країн-учасниць 

Комітету з державних закупівель Світової організації торгівлі (СОТ) погодили 

приєднання України до «Угоди про державні закупівлі» (Agreementon 

Government Procurement, GPA). Схвальне рішення було прийнято в Женеві 

після тривалих перемовин із представниками закордонних делегацій. 

Цю багатосторонню міжнародну угоду було укладено в 1981 р., а її 

нинішній текст був затверджений у 1996 р. (з поправками, що набрали чинності 

з квітня 2014 р.). GPA регулює державні закупівлі товарів і послуг у країнах, що 

приєдналися до Угоди, на основі принципів СОТ про рівний доступ до ринків. 

Україна почала переговори про приєднання до GPA ще в 2011 р, через три 

роки після вступу до СОТ. 1 листопада 2015 року комітет СОТ про державні 

закупівлі прийняв рішення запросити Україну приєднатися до Угоди, якою 

охоплено 45 країн, у тому числі 28 членів ЄС, а також США, Канада та інші. Як 

зазначають експерти, загальний обсяг в рамках GPA складає $1,7 трлн. [3, с.26]. 

Основними принципами, на яких повинна будуватись система електронних 

державних закупівель в рамках GPA: 

- максимальна доступність та прозорість для всіх без винятку категорій 

системи; 

- надання послуг у режимі он-лайн цілодобово; 

- єдині вимоги до технічних стандартів; 

- конфіденційність та інформаційна безпека; 

- контроль та встановлення відповідальності за недотримання вимог 

законодавства у сфері електроннихторгів. 
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Однак, незважаючи на ухвалення в грудні 2015 р. Верховною Радою 

України закону «Про публічні закупівлі», запровадження таких закупівель є 

одним із найскладніших механізмів регулювання сфери прок‘юременту, який 

потребує суттєвого поліпшення технічної спроможності замовників, 

уповноваженого органу, контролюючих та правоохоронних органів, 

проведення зазначеними організаціями профілактичної  та масової навчально-

роз‘яснювальної роботитощо. 

Водночас, участь в міжнародній системі державних закупівель для 

українських компаній може бути вигідним з кількох причин: 

По-перше, в результаті перемоги в тендері підприємець отримує надійного 

контрагента в особі держави. Звичайно, вітчизняні великі підприємства і раніше 

мали доступ до зарубіжних державними контрактами через специфіку своєї 

продукції. Але зараз така можливість надається також представникам 

вітчизняного малого і середнього бізнесу, оскільки в рамках GPA діє порівняно 

невисокий «поріг входження» – від $ 200 тис. 

По-друге, контракти на державні закупівлі укладають на термін від одного 

року. Таким чином, підприємство отримує гарантований ринок збуту на цей 

період. Для багатьох підприємців такий контракт може стати взагалі єдиним 

напрямком діяльності. 

По-третє, компанії, що перемогла в тендері, немає необхідності витрачати 

колосальні кошти на вивчення зарубіжного ринку, входження в торгові мережі, 

створення системи складів і т.д., оскільки заздалегідь відомий графік поставки 

товару і терміни надання послуг. 

Раніше основною перешкодою для роботи на європейському ринку для 

вітчизняних підприємств була необхідність оперативної поставки продукції на 

склади дилерів. Тепер, за умови участі в проектах GPA, ця перешкода зникає. 

Крім того, компанія, успішно яка виконала зобов'язання за договором в рамках 

GPA, здобуває репутацію надійної, що дає їй перспективи для подальшої 

роботи на зарубіжному ринку. Особливо важлива така репутація на азіатських 

ринках, де надійність партнера є чи не головною умовою для співпраці [3, с. 

26]. 
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Також приєднання до Угоди полегшує шлях для експорту – не потрібно 

витрачати значні кошти на маркетинг і просування продукції, досить знайти 

відповідний тендер в Інтернеті і подати заявку. При цьому вимоги тендерів 

дуже чітко структуровані, і за інших рівних умов ключовим параметром вибору 

виявиться ціна [4, с. 27]. 

Одним з важливих чинників приєднання України до GPA стало 

запровадження системи електронних державних закупівель ProZorro (з 1 квітня 

2016 року всі держзакупівлі в нашій країні повинні будуть здійснюватися 

тільки за допомогою цієї системи). 

Директор департаменту регулювання державних закупівель 

Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев зазначив: «Після приєднання до 

GPA життя тільки починається. Українському бізнесу потрібно активно 

допомагати: вчити подавати пропозиції на іноземні тендери, консультувати 

стосовно регулювання в різних країнах, допомагати з оскарженням і таке інше. 

Українські юристи, консультанти, бізнес-школи зараз активно включаються у 

цей процес. Основний же фокус нашого департаменту буде зосереджено на 

зборі всієї наявної інформації про тендери країн-учасниць GPA на одному он-

лайн ресурсі, а також зручне надання цієї інформації бізнесу. Як не дивно, 

цього в світі ще ніхто не зробив, тому філософія ProZorro: з відкритим кодом, 

даними та роботою через електронні майданчики, точно стане у нагоді»[11]. 

За допомогою системи ProZorro з 1 серпня будь-який українець зможе 

простежити за закупівлями для будь-якої установи, навіть лікарні та школи. 

В Україні в система працює в пробному режимі трохи довше року. Вже з 1 

квітня електронними закупівлями будуть користуватися міністерства і великі 

держкомпанії, а з 1 серпня – всі державні органи і установи. Відповідний закон 

вже підписав президент. Творці системи впевнені, що махінації з державними 

закупівлями щороку «з'їдають» 50 мільярдів гривень. З серпня цього року будь-

який українець зможе контролювати, куди витрачають гроші місцеві 

чиновники, а підприємці – взяти участь в будь-якому тендера, не виходячи з 

дому [8]. 



421 

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим 

Нефьодов заявив, що «В системі вже прийнято 53 тисячі тендерів і кожен день 

заводиться майже 1 тис. тендерів на суму майже 13 млрд. грн. І що 

найголовніше, на них вже зекономлена сума, яка наближається до 900 млн. 

грн.». Він уточнив, що в електронній системі на сьогодні проводиться лише 

трохи більше 2% державних закупівель. Водночас, окрім очевидних переваг, 

електронні закупівлі мають рядризиків. 

По-перше, підвищений ризик оскаржень і конфліктних ситуацій внаслідок 

появи певної залежності державних замовників і постачальників від 

провайдера(ів), які забезпечують процес е-закупівель (сервіси е- оприлюднення, 

е-подання, е-оцінки тощо). Також, додаткові (переважно на етапі 

впровадження) витрати часу і фінансів (інсталяція обладнання і програмного 

забезпечення, навчання персоналу, адміністрування електронних систем, їх 

постійне поновлення та підтримка). Наступною проблемою може стати 

фокусування замовника виключно на ціні та недостатня увага до інших 

важливих факторів ефективної закупівлі (якість, післяпродажне сервісне 

обслуговування, ділова надійність постачальників тощо). На цьому тлі може 

виникнути так званий «розслаблений» підхід до класичного процесу закупівлі 

(сумнівна та хибна концепція «все електронно-автоматично – значить все добре 

і об‘єктивно») [14]. 

Тому для досягнення позитивного балансу, за яким обсяг переваг дійсно 

перевищуватиме обсяг ризиків, при впровадженні е-закупівель слід дуже 

ретельно і послідовно пропрацьовувати кожну з переваг та ризиків. 

Успішне функціонування електронних закупівель можливе лише за умови 

готовності замовників і підприємницького сектора в Україні до запровадження 

нових технологій. Іншими словами, замовники та суб‘єкти господарювання на 

всій території України повинні вміти користуватися відповідними новими 

технічними засобами. Зокрема це означає, що більшість малих та середніх 

підприємств і замовників місцевого значення в Україні повинні мати певне 

комп‘ютерне обладнання зі широкосмуговим доступом до мережі Інтернет. 
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Раптовий перехід до (в тій чи іншій мірі) обов‘язковості електронних  процедур 

закупівель до моменту, коли такі підприємства і замовники досягнуть 

достатнього рівня вміння і технічних потужностей, матиме, скоріш за все, 

негативний ефект та може позбавити їх можливості брати участь у 

закупівельному процесі. Схематично робота електронної системи державних 

закупівель виглядає наступним чином: 
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Рисунок 3 – Схема електронної системи державних закупівель 

Реформа державних закупівель лише набирає оберти, але вже сьогодні 

можна казати про широку підтримку даної ініціативи. 16 лютого 2016 року 

Президентом України був підписаний закон «Про публічні закупівлі». 

Законом передбачається запровадження електронної системи закупівель 

для всіх державних закупівель для товарів та послуг, вартість яких дорівнює 

або перевищує 200 тис. грн., і для робіт – дорівнює або перевищує 1,5 млн. грн. 

(для замовників, що здійснюють свою діяльність в окремих сферах 

господарювання, вартість товарів і послуг – дорівнює або перевищує 1 млн. 

грн. та для робіт – дорівнює або перевищує 5 млн. грн.). 

Закон забезпечує поширення системи електронних закупівель протягом 

2016 року у 2 етапи: з 1 квітня для центральних органів виконавчої влади та 

замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання; з 1 

серпня – для решти замовників. Реалізація Закону дасть можливість підвищити 

рівень конкуренції у сфері державних закупівель та знизити рівень корупції 

[10]. 
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Основними інноваціями в новому законі стали: 

- Довідки, що підтверджують відповідність учасника нормам закону «Про 

здійснення державних закупівель», подає лише переможець. Учасники тендерів 

останніх років добре знають, наскільки складно підтвердити свою відповідність 

кваліфікаційним вимогам. Довідки про несудимість керівників фірм та про 

банкрутство відбирало в учасників закупівель багато часу та грошей. Причому 

участь у закупівлі не гарантувала перемоги у ній. Новий же закон зобов'язує 

документально підтверджувати свою репутацію лише переможцяторгів. 

- Забороняється вимагати інформацію, яка є в публічному доступі, оскільки 

така інформація є у відкритих офіційних Інтернет-реєстрах. Така норма 

зобов'язує замовників самостійно шукати інформацію про учасників 

тендернихторгів. 

- Скасовується функція Мінекономіки щодо проведення моніторингу.  

-   Грубо кажучи, на один контролюючий орган стало менше[6]. 

- Електронні торги не вимагають створення окремого комітету. Замовник 

самостійно вирішує, хто з працівників проводитиме електронні торги. Це може 

бути окремий комітет або комісія з проведення електронних торгів. Також цю 

роботу можуть доручити відділу матзабезпечення чи конкретному працівнику, 

відповідальному за матеріально-технічне забезпечення замовника [5, с.28]. 

Однак, й досі залишаються невирішеними окремі питання, які є достатньо 

актуальними на сучасному етапі становлення та розвитку електронних 

державних закупівель, зокрема: 

- відсутність такого критерію оцінювання як якість предметузакупівлі; 

- відсутність інтересу великих підприємств-виробників брати участь у 

тендерах через довгий та незручний для них порядок розрахунку задоговором; 

- організація поставки товару у випадку регулярних поставок. Великі 

підприємства-виробники звикли до оптової торгівлі і у них немає інтересу 

організовувати поставку товарів малими партіями, наприклад, до шкіл; 

- немає чіткого механізму оскарження процедури публічних закупівель [7]. 
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Безумовно, вирішення цих та окремих інших питань має стати 

пріоритетним завданням на шляху до вдосконалення електронної системи 

державних закупівель в Україні. 

Таким чином, проведення електронних тендерних процедур – це 

інноваційний захід сучасної системи державних закупівель, тобто нова 

логістична форма продажу товарів, робіт і послуг державним замовникам. 

Систему електронних державних закупівель створено для забезпечення 

максимальної їх відкритості й оптимізації державних витрат унаслідок 

мінімізації вартості і скорочення термінів постачань, підвищення рівнів якості 

та надійності виконання умов укладання контрактів. Слід відзначити, що 

сучасні інформаційні технології у світовій закупівельній практиці 

застосовуються більш активно, ніж в Україні. Впровадження інформаційних 

технологій призводить до кардинальних реформ державних інституцій, 

підвищується їх ефективність і, як наслідок, збільшується їх значимість. 

Економічне зростання в країні прямо залежить від науково-технічного розвитку 

у перспективних напрямах фундаментальних досліджень і нових технологій, 

спроможних вплинути на глибокі структурні зрушення в традиційних галузях 

промисловості. Зазначимо, що державна політика розвитку інформаційно- 

комунікаційних технологій в Україні, перш за все, має бути спрямована на 

розвиток конкурентоспроможності товарів і послуг цієї сфери за рахунок 

формування національної стратегії, міжнародної та внутрішньої політики; 

сприятливої законодавчої, суспільної, економічної атмосфери. 

Таким чином, на основі проведених досліджень доведено, що 

запровадження системи електронних державних закупівель є одним з чинників 

приєднання України до «Угоди про державні закупівлі». 

В цілому, можна узагальнити, що запровадження сучасної системи 

електронних державних закупівель забезпечить їх максимальну відкритість та 

оптимізацію державних витрат унаслідок мінімізації вартості і скорочення 

термінів постачань, підвищення рівнів якості та надійності виконання умов 

укладання контрактів. 
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Однією з основних характеристик інформаційної системи є інформаційна 

безпека. Фактор безпеки інформаційних ресурсів і послуг при розробці та 

експлуатації сучасних іноформаційних систем відіграє першорядну роль. При 

організації систем захисту потрібно керуватися низкою принципів, які 

забезпечать якісний захист і протидію впливу на інформаційні ресурси та 

послуги, метою якого є порушення конфіденційності, цілісності і доступності. 

Питання організаційного захисту інформаійних систем досліджено у 

працях Малюк А.А., Пазизина С.В., Погожина Н.С. [1] , Юдіна О.К., Чунарьова 

А.В., Яковенко О.Л. [2]., Бурцевої К.А.  

Актуальність дослідження зумовлює потреба комплексного підходу до 

зберігання комерційної таємниці за сучасних умов конкуренції та ведення 

підприємницької діяльності, основою якого є організаційні заходи. 

Метою дослідження є характеристика організаційних приципів захисту 

інформації, визначення завдань, властивостей та методів організаційного 

захисту. 

Наскільки актуальна проблема захисту інформації від різних загроз, можна 

побачити на прикладі даних, опублікованих Computer Security Institute (Сан-

Франциско, штат Каліфорнія, США), згідно з якими порушення захисту 

комп'ютерних систем відбувається з таких причин: несанкціонований доступ 

(2%), укорінення вірусів (3%), технічні відмови апаратури мережі (20%), 

цілеспрямовані дії персоналу (20%) помилки персоналу (55%). Таким чином, 

однією з потенційних загроз для інформації в інформаційних системах слід 

вважати цілеспрямовані або випадкові деструктивні дії персоналу (людський 

фактор), оскільки вони становлять 75 % усіх випадків [2, c.23]. 

При організації ефективного та надійного захисту потрібно керуватися 

системою принципів, тобто найважливішими рекомендаціями з питань 

організації та здійснення робіт для ефективного захисту інформаційних 

ресурсів, серед яких виділяють правові принципи та організаційні принципи. 
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Організаційний захист — це регламентація виробничої діяльності і 

взаємин виконавців на нормативно-правовій основі, що виключає або суттєво 

ускладнює неправомірне заволодіння конфіденційною інформацією і прояв 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Організаційний захист забезпечує: організацію 

охорони, режиму, роботу з кадрами, з документами; використання технічних 

засобів безпеки та інформаційно-аналітичну діяльність з виявлення внутрішніх 

і зовнішніх загроз інформаційних систем [1, c.15]. 

Важливими умовами організаціного захисту інформації є неперервність 

всебічного аналізу функціонування системи захисту інформації та прийняття 

своєчасних мір з підвищення її ефективності, а також повне дотримання 

керівництвом і персоналом підприємства установлених норм та правил захисту 

інформації. 

До основних принціипів організаційного захисту інформаційних систем 

належать [3]: 

- науковий підхід до організації захисту інформації; 

- планування захисту; 

- керування системою захисту; 

- безперервність процесу захисту інформації; 

- мінімальна достатність організації захисту; 

- системний підхід до організації та проектування систем та методів 

захисту інформації; 

- комплексний підхід до організації захисту інформації; 

- відповідність рівня захисту цінності інформації; 

- гнучкість захисту; 

- багатозональність захисту, що передбачає розміщення джерел 

інформації в зонах з контрольованим рівнем її безпеки; 

- багаторубіжність захисту інформації; 

- обмеження числа осіб,які допускаються захищеної інформації; 
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- особиста відповідальність персоналу за збереження довіреної 

інформації. 

Організаційні механізми захисту інформації визначають порядок і умови 

комплексного використання наявних сил і засобів, ефективність якого залежить 

від вживаних методів технічного і економічного характеру. 

Закони й нормативні акти виконуються тільки в тому випадку, якщо вони 

підкріплюються організаторською діяльністю відповідних структур, 

створюваних у державі, у відомствах, установах і організаціях. При розгляді 

питання безпеки інформації така діяльність ставиться до організаційних 

методів захисту інформації. 

На організаційному рівні вирішуються наступні завдання забезпечення 

безпеки інформації в системи: організація робіт з розробки системи захисту 

інформації; обмеження доступу на об'єкт і до ресурсів системи; розмежування 

доступу до ресурсів системи; планування заходів; розробка документації; 

виховання й навчання обслуговуючого персоналу й користувачів; сертифікація 

засобів захисту інформації; ліцензування діяльності по захисту інформації; 

атестація об'єктів захисту; удосконалювання системи захисту інформації; 

оцінка ефективності функціонування системи захисту інформації; контроль 

виконання встановлених правил роботи в системи [4, c.32]. 

Організаційні методи є базисом комплексної системи захисту інформації в 

системи. Тільки за допомогою цих методів можливе об'єднання на правовій 

основі технічних, програмних і криптографічних засобів захисту інформації в 

єдину комплексну систему. Конкретні організаційні методи захисту інформації 

будуть приводитися при розгляді протидії загрозам безпеки інформації. 

Найбільша увага організаційним заходам приділяється при викладі питань 

побудови й організації функціонування комплексної системи захисту 

інформації. 

До методів і засобів організаційного захисту інформації відносяться 

організаційно-технічні й організаційно-правові заходи, проведені в процесі 
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створення й експлуатації системи для забезпечення захисту інформації. Ці 

заходи повинні проводитися при будівництві або ремонті приміщень, у яких 

будуть розміщені інформаційні системи; проектуванні системи, монтажі й 

налагодженню її технічних і програмних засобів; випробуваннях і перевірці 

працездатності інформаційної системи. 

Основні властивості методів і засобів організаційного захисту [5, c.54]: 

- обмеження фізичного доступу до об'єктів захисту та реалізація 

режимних заходів; 

- обмеження можливості перехоплення побічних електромагнітних 

випромінювань і наводок; 

- розмежування доступу до інформаційних ресурсів і процесів 

(встановлення правил розмежування доступу , шифрування інформації при її 

зберіганні і передачі , виявлення та знищення апаратних і програмних 

закладок); 

- резервне копіювання найбільш важливих з точки зору втрати масивів 

документів; 

- перед проведенням наради необхідно проводити візуальний огляд 

приміщення на предмет виявлення закладних пристроїв; 

- кількість осіб, що у конфіденційних переговорах має бути обмежена 

до мінімуму; 

- вхід сторонніх осіб під час проведення наради має бути заборонений; 

- повинна бути чітко розроблена охорона виділеного приміщення під 

час наради , а також спостереження за обстановкою на поверсі ; 

- будь-які роботи в кімнаті , що проводяться поза часом проведення 

конфіденційних нарад, наприклад: прибирання , ремонт побутової техніки, 

невеликий косметичний ремонт, повинен проводитися в обов'язковій 

присутності працівника служби безпеки; 

- після проведення наради кімната повинна ретельно оглядатися, 

закриватися і опечатуватися; 
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- між нарадами кімната повинна бути закрита і опечатана 

відповідальною особою; 

- профілактику зараження комп'ютерними вірусами. 

Основою проведення організаційних заходів є використання й підготовка 

законодавчих і нормативних документів в області інформаційної безпеки, які на 

правовому рівні повинні регулювати доступ до інформації з боку користувачів.  

До основних організаційних заходів належать [3]: 

- організація режиму і охорони для виключення можливості таємного 

проникнення на територію і в приміщення сторонніх осіб; 

- організація роботи зі співробітниками (підбір персоналу, навчання 

правилам роботи з конфіденційною інформацією, ознайомлення з заходами 

відповідальності за порушення правил захисту інформації); 

- організація роботи з документами та документованою інформацією  

(включаючи організацію розробки і використання документів та носіїв 

конфіденційної інформації, їх облік, виконання, повернення, зберігання і 

знищення); 

- організація використання технічних засобів збору, обробки, 

накопичення і зберігання конфіденційної інформації; 

- організація роботи з аналізу внутрішніх і зовнішніх загроз 

конфіденційної інформації та вироблення заходів щодо забезпечення її захисту; 

- організація роботи з проведення систематичного контролю за 

роботою персоналу з конфіденційною інформацією, порядком обліку, 

зберігання та знищення документів і технічних носіїв. 

У кожному конкретному випадку організаційні заходи носять специфічну 

для даної організації форму і зміст, спрямовані на забезпечення безпеки 

інформації в конкретних умовах. 

Отже, організаційні засоби є неодмінною частиною захисту інформації, 

оскільки вони доступні і здатні за необхідності доповнити законодавчі норми, 

передбачити застосування інших видів захисту (технічного, програмного) і 
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забезпечити достатньо надійний захист. Водночас велика кількість 

адміністративних правил обтяжує працівників і насправді зменшує надійність 

захисту (інструкції просто не виконуються). Приведений перелік 

організаційних методів не є вичерпним і, залежно від специфіки діяльності 

підприємства, міри конфіденційності використовуваної інформації, об'єму 

виконуваних робіт, а також досвіду роботи в області захисту інформації, може 

бути доповнений іншими методами. 
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СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ 

В статті розглянуто основні складові процесу прогнозування та узагальнено 

основні принципи прогнозування. Проведений огляд відомих методів 

прогнозування діяльності підприємства, проаналізовані їх переваги та 

недоліки.  

Ключові слова: прогнозування, принципи прогнозування, методи прогнозування, 

інтуїтивні методи; формалізовані методи, екстраполяція. 

Виробничо-економічна система, як динамічна система, характеризується 

багатоманітністю процесів, що можуть спричиняти як позитивні, так і негативні 

наслідки. Проте, існує можливість усунути або звести негативний вплив до 

мінімальних розмірів, якщо вчасно реалізувати відповідні корективи в 

управлінсько-господарські рішення. Саме тому важливе значення належить 

прогнозам, котрі допомагають передбачити настання можливих подій, 

отримати додаткову інформацію при розробці рішень, визначити потребу в 

різних видах ресурсів для досягнення цілей розвитку, а також оцінити наслідки 

політики компанії. 

Формулювання цілей статті: вважаємо за доцільне вивчити сутність, 

основні принципи та методи прогнозування. 

Питанням використання прогнозування задля передбачення розвитку 

економіко-виробничих систем, регіону, галузей присвячено значна кількість 

наукових праць таких дослідників як: О. А. Дєгтяр [1], В. П. Драпогуз [2], Т. В. 

Кравченко [3], С. С. Лискова [4], Н. В. Стоянець [5], Н. С Тютюнник [6]. 

Прогнози є самостійною формою передбачення об‘єктивного процесу та 

можливого кінцевого результату реалізації поставленої мети за часом (роки, 

місяці) і ресурсами, вираженими у грошах (рис. 1). 
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До основних складових прогнозування належать: визначення потреб у 

прогнозі, ознайомлення із об‘єктом прогнозування та уточнення його 

характеристик, розробка рекомендацій для прийняття оптимальних рішень, 

визначення та аналіз активних факторів прогнозного фону, підбір необхідної 

інформації для прогнозування, формулювання та оцінка варіантів 

прогнозування, а також найголовніша складова даного процесу – вибір моделей 

та методів прогнозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні складові прогнозування 

 

Н. Стоянець сформулював такі основні принципи, на яких базується 

прогнозування [5, с. 295]: 

- принцип цілеспрямованості, який полягає у детальному описі об‘єкта 

дослідження, причому зміст прогнозу передбачає не тільки передбачення, а 

включає й економічні цілі, яких потрібно досягти за рахунок проведення 

активних дій органів державної влади та управління; 
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- принцип адекватності прогнозів передбачає здійснення оцінки 

взаємозв‘язків у розвитку народного господарства та створення теоретичного 

аналога реальних економічних процесів із повною їх імітацією. Тобто, важливе 

значення в розробці прогнозів належить перевірці методів та моделей 

прогнозування; 

-  принцип альтернативності прогнозування пов‘язаний із можливостями 

розвитку економіки та її окремих ланок за різними напрямками. Різні варіанти 

розвитку народного господарства виникають за рахунок можливих якісних 

зрушень в умовах відтворення при переході від екстенсивних методів його 

розширення до інтенсивних, а також при створенні нових умов 

господарювання; 

- принцип системності передбачає розгляд економіки як єдиного об‘єкта 

прогнозування, тобто прогнози здійснюються на основі системи методів та 

моделей, що відзначається певним підпорядкуванням та послідовністю; 

- принцип ефективності передбачає результативність прогнозу визначення 

вартості його аналітичної підготовки; 

- принцип наукової обґрунтованості прогнозів полягає в прогнозуванні, у 

якому велике значення належить врахуванню дії об‘єктивних економічних 

законів та законів розвитку суспільства.  

Прогнозування виконує наступні функції [1]: 

- нормативна функція сприяє створенню прогностичної моделі та 

застерігає менеджмент підприємства від суб‘єктивізму в їх діяльності; 

- орієнтаційна функція полягає в визначенні суб‘єктом управління 

реалістичних цілей розвитку підприємства; 

- попереджувальна функція, завданням якої є інформування органів 

управління про можливі й реальні відхилення об‘єкта від стратегічної та 

тактичної моделі; 

- інформаційна, яка полягає у забезпеченні необхідними відомостями 

процес формування, реалізації та коригування економіко-виробничої політики 

підприємства. 
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Узагальнивши напрацювання вчених щодо видів прогнозування, 

пропонуємо їх класифікувати наступним чином (табл. 1).  

На думку Т. Кравченко, прогнозування неможливо здійснити без 

проведення якісного та кількісного аналізу реальних економічних процесів, 

визначенні об‘єктивних умов, факторів, а також тенденцій його розвитку. Саме 

цим пояснюється необхідність використання різних методів моделювання, із 

допомогою яких можна знайти оптимальні напрямки економічного розвитку 

засобами математичного моделювання, зокрема сценарного аналізу й 

економіко-математичного моделювання [3, с. 89].  

Таблиця 1 – Класифікація видів прогнозування 
Критерії Вид прогнозування Зміст 

сфера 

застосування 

соціально-

економічне 

оцінка можливих перспективних змін 

економічних та соціальних умов 

життєдіяльності суспільства 

науково-технічне 

розробка наукових, технічних та 

технологічних засобів реалізації планів 

соціально-економічного розвитку 

ступінь 

обґрунтування 

пошукове 

(дослідне) 

оцінка перспективних тенденцій розвитку 

економіки 

нормативне 

визначення шляхів та термінів досягнення 

бажаного стану економічного та соціального 

розвитку регіону на основі досягнутих 

результатів 

час здійснення 

оперативне 

до 1 місяця, використовується для прийняття 

оптимальних рішень в умовах, що склалися, без 

спроби, як правило, змінити ці умови 

короткострокове 
від 1 місяця до 1 року, використовується при 

розробці квартальних і річних планів 

середньострокове 
від 1 до 5 років, складається щорічно і 

уточнюється в кожному півріччі 

довгострокове 
понад 5 років, використовується для розробки 

стратегічних планів 
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Методи прогнозування – сукупність способів та прийомів мислення, що 

допомагають зробити висновок про розвиток об‘єкта прогнозування у 

майбутньому, використовуючи ретроспективний аналіз тенденцій та 

закономірностей розвитку ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх) 

даних.  

Серед великої кількості методів прогнозування слід виділяють інтуїтивні 

та формалізовані (розрахункові), які містять такі групи методів:  

– інтуїтивні: методи експертних оцінок (індивідуальні та колективні), метод 

історичних та географічних аналогій, прогнозування за зразком;  

– формалізовані: методи прогнозної екстраполяції, методи моделювання, 

економіко-математичні методи; 

– методи економічного (системного) аналізу. 

Ми погоджуємось із думкою С. Лискової, що інтуїтивні методи потрібно 

застосовувати в тих випадках, коли врахування впливу багатьох факторів є 

неможливим через складність об‘єкта прогнозування [4, с. 80]. Дані методи в 

основному ґрунтуються на використанні експертних оцінок з метою здійснення 

аналізу явищ, об‘єктів, процесів та можливих шляхів їх розвитку. Тобто 

передбачається врахування думок експертів щодо поведінки об‘єкта 

прогнозування. Сутність методу експертних оцінок полягає в тому, що базисом 

для прогнозу слугують проведені експертизи окремими фахівцями 

(індивідуальна експертна оцінка), або групою фахівців (колективна експертна 

оцінка). Даний метод є одним із новітніх методів ситуаційного аналізу, він 

допомагає виявити особливості прогнозних завдань та систематизувати 

інформацію, яка необхідна для створення стратегії соціального розвитку 

регіону, а також для прийняття певних управлінських рішень.  

Найбільш відомими методами індивідуальної експертної оцінки в практиці 

прогнозування є методи інтерв‘ю, аналітичний та написання сценарію. Серед 

колективних методів експертних оцінок виділяють методи колективної 

генерації ідей («мозкової атаки»), побудови «дерева цілей».  
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Метод історичних та географічних аналогій і прогнозування за зразком 

вимагає застосування своєрідної екстраполяції. Техніка прогнозування 

спирається на аналіз високорозвиненої системи (у нашому випадку – регіону) 

одного і того ж наближеного рівня, що міститься в менш розвиненій 

аналогічній системі, а потім на основі історії розвитку досліджуваного процесу 

в високорозвиненій системі розробляється прогноз для менш розвиненої 

системи. Отриманий даним чином «зразок» є початковим пунктом 

прогнозування, оскільки отримати кінцевий результат можна лише наслідуючи 

внутрішні умови розвитку та закономірності.  

Провівши детальний аналіз наявних методів прогнозування, Н. Тютюнник 

з‘ясував, що до формалізованих методів належать ті методи, які ґрунтуються на 

математичній теорії, яка дозволяє підвищити достовірність та точність 

прогнозів при скорочених термінах їх розробки, а також забезпечує діяльність з 

обробки інформації та оцінки результатів [6, с. 321].  

До групи формалізованих методів відносяться методи прогнозної 

екстраполяції та методи моделювання (економіко-математичні методи). 

В. Драпогуз зазначав, що в основі методів прогнозної екстраполяції лежить 

припущення щодо незмінності чинників, які визначають розвиток об‘єкта, 

тобто вважається, що закономірності, які мали місце в минулому, 

зберігатимуться і в майбутньому [2, с. 607]. Ефективність та надійність 

екстраполяції залежать не безпосередньо від міри адекватності певній 

закономірності, якою характеризуються прогнозовані об‘єкти, а й більшою 

мірою – від типу даної закономірності, а також від питомої ваги її в визначенні 

їх існування, функціонування та розвитку.  

Математично екстраполяцію можна зобразити за допомогою наступної 

формули: 

,                                             (1) 

де – значення екстрапольованого рівня (прогноз); 

 – база екстраполяції; 

)*( LYfLY k

ii

LY
i

k

i
Y



439 

L – період упередження (відрізок часу від моменту надходження останніх 

статистичних даних про об‘єкт прогнозування до моменту, який цікавить 

дослідників). 

Формування прогнозів за допомогою екстраполяції відбувається із 

використанням статистично створених тенденцій зміни певних кількісних 

характеристик об‘єкта прогнозування. 

Прогнозування є обов‘язковим елементом досліджень трансформаційних 

змін розвитку. Розвиток методології прогнозування як сукупності методів, 

прийомів і способів мислення дозволяє на основі аналізу ретроспективних 

даних, екзогенних та ендогенних зв‘язків об‘єкта прогнозування, а також їх 

вимірювань у межах цього явища або процесу вивести твердження певної 

достовірності щодо його майбутнього розвитку.  

Дослідження різних класифікаційних схем методів прогнозування дозволяє 

виділити в якості основних класів інтуїтивні (експертні), формалізовані, методи 

економічного (системного) аналізу. Для того, щоб забезпечити найбільшу 

вірогідність й обґрунтувати планові завдання в практиці планування, 

раціонально застосовувати одночасно декілька із вищенаведених методів 

залежно від об‘єкта моделювання.  
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Савчук О.І.  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ВИДИ ТА МЕТОДИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

В статті розкрито сутність факторного аналізу, розглянуто основні його 

види. Окреслено основні економіко-математичні методи оцінки впливу 

факторів у процесі управління економічною системою. Наведено класифікацію 

факторів та показана логіка факторного аналізу. 

Ключові слова: фактор, економіко-математична модель, математичні 

методи, економічна система, аналіз, стохастичний факторний аналіз. 

Методи, які застосовуються для проведення аналізу господарських 

процесів, їх поточного та стратегічного планування, базуються на 

закономірностях й принципах економіки, використанні математичного 

моделювання та інформаційно-комп‘ютерних технологій. При аналізі та 

дослідженні економічних явищ доводиться часто зустрічатися з випадками, 

коли серед різноманітності та багатопараметричності об'єктів спостереження 

необхідно виключати частку параметрів, або замінити їх меншою кількістю тих 

чи інших функцій, не заподіявши шкоди цілісності інформації. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=290793
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=290793
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Вирішення такого завдання має сенс у рамках певної моделі і зумовлено її 

структурою. Прикладом такої моделі, яка найбільш наближається до багатьох 

реальних ситуацій, є модель факторного аналізу, методи якої дозволяють 

сконцентрувати ознаки та інформацію про них шляхом заміни більшого числа в 

менше, інформаційно більш ємнісне.  

Формулювання цілей статті. Вважаємо за доцільне вивчити сутність, 

узагальнити основні види та методи факторного аналізу. 

Питанням застосування економіко-математичних методів, у тому числі і 

факторного аналізу, присвячено багато наукових праць дослідників таких як 

В. Вітлінський, В. Жуковська, І. Мучник, С. Зульфугарова, Т. Максимова, 

Я. Окунь.  

Факторний аналіз, за словами Я. Окуня [5, c. 32], дозволяє мати початкові 

наближені характеристики закономірностей, що лежать в основі явища, 

сформулювати перші, загальні висновки про напрями, в яких потрібно вести 

подальше дослідження. Далі він вказує на основне припущення факторного 

аналізу, яке зводитися до того, що явище, не дивлячись на свою різнорідність і 

мінливість можна описувати невеликою кількістю функціональних одиниць, 

параметрів чи факторів. 

В. Жуковська та І. Мучник [2, c. 58], говорячи про суть завдань факторного 

аналізу, стверджують, що останній не вимагає розподілу змінних на залежні і 

незалежні, оскільки всі змінні в ньому розглядаються як рівноправні. 

З огляду на вищезазначене, визначимо факторний аналіз, як метод 

комплексного та системного вивчення та оцінки впливу факторів на зміну 

результативного показника. 

Основні види факторного аналізу узагальнимо в таблиці 1. 

В аналізі взаємопов‘язаного дослідження впливу факторів на величину 

результативних показників досягають шляхом класифікації і систематизації їх, 

що дає можливість точніше оцінити місце і роль кожного фактора у формуванні 

величини результативних показників (табл. 2). 
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Таблиця 1 – Види факторного аналізу 

Вид факторного аналізу Опис 
Детермінований аналіз Представляє собою методику дослідження впливу факторів, 

зв‘язок яких є результативним показником, має 

функціональний характер. 
Стохастичний аналіз Метод дослідження впливу факторів, зв‘язок яких є 

результативним показником є неповним, імовірним. 
Прямий аналіз Дослідження відбувається дедуктивним способом. 

Обернений аналіз Здійснюється дослідження причинно-наслідкових зв‘язків 
способом логічної індукції: від окремих факторів до 

узагальнюючих. 
Статистичний аналіз Застосовується при вивченні впливу факторів на 

результативний показник на відповідну дату. 
Динамічний аналіз Використовується при вивченні впливу факторів на 

результативний показник у динаміці. 
Ретроспективний аналіз Вивчаються причини приросту результативних показників за 

минулі періоди. 
Перспективний аналіз Досліджується поведінка факторів та результативного 

показника в перспективі. 
 

Факторний аналіз починається зі створення моделі того показника, аналіз 

якого ми хочемо провести. Цей етап є ключовим, оскільки саме він визначає 

якість факторного аналізу і, як наслідок, цінність його результату. Тому, перш 

ніж розглядати методи факторного аналізу, опишемо побудову і основні види 

економіко-математичних моделей. 

Таблиця 2 – Класифікація факторів у факторному аналізі  
Класифікаційна ознака Групи факторів 

за своєю природою 
природно-кліматичні, соціально-економічні, 

виробничо-економічні 
за ступенем впливу на результати основні, другорядні 
за залежністю від колективу об‘єктивні, суб‘єктивні 
за відношенням до об‘єкта дослідження внутрішні, зовнішні 
за ступенем поширеності загальні, специфічні 
за часом дії постійні, змінні 
за характером дії екстенсивні, інтенсивні 
за властивостями відображуваних явищ кількісні, якісні 
за своїм складом прості, складні 
за ієрархією (за рівнем 

співпідпорядкованості) 
першого порядку, другого порядку і т. д. 

за можливістю виміру впливу вимірні, невимірні 
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Основне призначення моделей – дати чітке уявлення про досліджуваний 

об’єкт (показнику), охарактеризувати і кількісно описати його внутрішню 

структуру і зовнішні зв’язки. Необхідно це в першу чергу для пошуку найбільш 

ефективних важелів управління досліджуваним результуючим показником – по 

суті, ними будуть ті чинники, сукупністю яких описується в моделі 

досліджуваний фінансовий показник [1]. 

У застосовуваних економіко-математичних моделях досліджувані фактори 

і підсумкові показники знаходяться в взаємному зв’язку, тому модель може 

бути або детермінованою (коли між фактором і результатом є функціональна 

залежність), або стохастичною (залежність носить випадковий характер). 

У детермінованому аналізі виділяють такі типи факторних моделей, що 

трапляються найчастіше [5]: 

- адитивні моделі, в яких зв’язок між факторами і результуючим 

показниками представляється у вигляді суми (1): 

nxxxY K++= 21 ;                                              (1) 

- мультиплікативні, в яких результативний показник являє собою добуток 

факторних показників (2):    

nxxxY ×××= K21 ;                                             (2) 

- кратні, в яких результативний показник являє собою результат ділення 

факторних показників (3): 

21 xxY ÷= ;                                                    (3) 

- комбіновані, які поєднують у собі різні арифметичні дії (4): 

                                   ( )321 xxxY −= .                                                     (4) 

Розглянемо групу методів детермінованого факторного аналізу під назвою 

«елімінування», тобто виключення впливу на результативний показник всіх 

факторів, окрім одного [2]. 

Основними способами елімінування є: ланцюгові підстановки; абсолютні 

різниці; відносні різниці; індекси. Розглянемо їх.  
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Спосіб ланцюгових підстановок полягає у визначенні впливу окремих 

факторів на результативний показник за допомогою послідовної заміни 

базисної величини кожного фактора в моделі на фактичну величину. Він 

використовується для всіх видів детермінованих моделей.  

Для ілюстрації принципового алгоритму ланцюгових підстановок, як 

методу виявлення впливу факторів на результативний показник, розглянемо 

показник Y, який описується формулою (5): 

321 XXXY .                                                 (5) 

Базисний рівень цього показника (Y
0
) і звітний рівень (Y

1
) становлять: 

.

,

1

3

1

2

1

1

1

0

3

0

2

0

1

0

XXXY

XXXY                                                (6) 

Далі послідовно замінюються базисні параметри, що входять у формулу, 

на звітні і сукупністю рівнянь розраховуються умовні результативні 

показники (7): 

1-й умовний показник (перша заміна): 0

3

0

2

1

1 XXXYум ; 

2-й умовний показник (друга заміна): 0

3

1

2

1

1 XXXYум ; 

3-й показник (третя заміна): 
1

3

1

2

1

1

1 XXXY . 

Отже, вплив факторів на відхилення значення показника 
1Y  від значення 

показника 
0Y  визначатиметься сукупністю рівнянь (8): 

вплив фактора Х1 на зміну у: 0

3

0

2

0

1

0

3

0

2

1

11
XXXXXXYX ;                           (8) 

вплив фактора Х2 на зміну у: 0

3

0

2

1

1

0

3

1

2

1

12
XXXXXXYX ; 

вплив фактора Х3 на зміну у: 
.

;

321

1

0

3

1

2

1

1

1

3

1

2

1

1

XXX

X

YYYY

XXXXXXY
 

Використання способу ланцюгових підстановок потребує знання 

взаємозв‘язків факторів, уміння правильно їх класифікувати та 

систематизувати. 

Цей спосіб є спрощеним варіантом способу ланцюгових підстановок. Як і 

останній, він використовується для розрахунку впливу факторів на приріст 
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результативного показника в тих моделях, де результативний показник 

представлений у вигляді добутку факторів Y = Х1Х2, або в змішаних моделях 

типу Y = (Х1 – Х2)Х3. Якщо результативний показник розраховується як частка 

від ділення факторів або представлений залежністю факторів, то доцільно 

використовувати тільки спосіб ланцюгових підстановок як універсальний. 

Хоч можливість використання способу абсолютних різниць є обмеженою, 

завдяки його зручності він набув широкого застосування в економічному 

аналізі. Особливо ефективно використовується цей спосіб у тому разі, коли 

вихідні дані вже містять абсолютні відхилення за факторними показниками. 

Алгоритм розрахунків за допомогою способу ланцюгових підстановок має 

такий вигляд (9): 
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                     (9) 

Щоб розрахувати вплив першого фактора (кількісного) на результативний 

показник, необхідно абсолютний приріст цього фактора помножити на 

базисний рівень другого фактора (і всіх інших, що їх включає модель). 

Вплив другого фактора на результативний показник розраховується 

множенням фактичного значення першого фактора на абсолютний приріст 

другого фактора (тобто того фактора, вплив якого вивчається), а якщо в моделі 

є інші фактори, то на базисне значення тих факторів, вплив яких іще не 

вивчався. 

Вплив третього фактора (і всіх наступних) визначається як добуток 

фактичного значення першого та другого факторів на абсолютний приріст 

досліджуваного третього фактора. 

Таким чином, за використання способу абсолютних різниць вплив 

факторів розраховується множенням абсолютного відхилення досліджуваного 

фактора на базисне значення факторів, розміщених праворуч від нього у 

факторній моделі, і на фактичну величину факторів, розміщених ліворуч від 

нього [1, c. 226]. 
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Спосіб відносних різниць, як і попередній, використовується для 

вимірювання впливу факторів на результативний показник тільки в таких 

моделях, де результативний показник представлений у вигляді добутку 

факторів (типу Y = Х1Х2) та в комбінованих моделях типу Y = (Х1 – Х2)Х3. Він 

значно простіший за спосіб ланцюгових підстановок, що за певних умов робить 

його досить ефективним. Цей спосіб відрізняється від попередніх тим, що 

розрахунки впливу факторів на досліджуваний показник проводяться виходячи 

з відносних показників їх зміни, що виражені в відсотках або коефіцієнтах. 

Розглянемо методику розрахунку впливу факторів за допомогою цього 

способу для моделі типу Y = Х1Х2Х3. 

Спочатку необхідно розрахувати відносні відхилення факторних 

показників за формулою (10): 

%100% 0

01

x
xxX −

=Δ .                                            (10) 

Згідно зі способом відносних різниць для визначення впливу першого 

фактора на результативний показник необхідно базисне значення 

результативного показника помножити на відносне відхилення першого 

фактора, яке виражене в відсотках, і поділити на 100. Для спрощення 

розрахунків відносне відхилення факторів доцільно розраховувати в 

коефіцієнтах (11): 

100
%1

0

1

XYYX
Δ×

=Δ .                                             (11) 

Вплив другого фактора визначається множенням базисного значення 

результативного показника, скоригованого на вплив дії першого фактора 

(позитивний вплив додається, негативний – віднімається), на відносне 

відхилення другого фактора, що виражається в відсотках, і результат поділити 

на 100 (12): 

( )
100

%2
0

1

2

XYY
Y X

X

ΔΔ+
=Δ .                                    (12) 
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Вплив третього фактора (і всіх наступних) визначається аналогічно: 

базисне значення результативного показника коригується на результат дії 

першого та другого факторів (додається чи віднімається залежно від напрямку 

дії), і отриманий результат множиться на відносне відхилення третього 

фактора: 

( )
100

%3
0

21

3

XYYY
Y XX

X

ΔΔ+Δ+
=Δ .                            (13) 

Використання цього способу можливе за умови, що інформація про кожен 

фактор (крім першого) входить до комплексного показника, який 

розраховується як добуток попереднього та наступного в черзі дослідження 

фактора. 

Індексний спосіб застосовують для вивчення економічних явищ, які 

формуються під впливом кількох факторів, кожен з яких схильний до 

динамічних змін. Класичним прикладом такого об’єкта аналізу є обсяг 

реалізації (продажу) товарів, який формується під впливом певного фізичного 

обсягу товарів і цін на них. Відомо, що в кожного підприємства (промислового, 

торговельного) обсяг продажу окремих товарів із року в рік, із місяця в місяць 

змінюється так само, як і ринкові ціни на ці товари. За таких умов загальні 

(групові) індекси обсягу реалізації (продажу) товарів обчислюються у 

вигляді (14): 

∑
∑=

00

11

pq
pq

i ,                                                       (14) 

де q0 і q1 – базисні й звітні обсяги реалізованих товарів, р0 і р1 – базисні і звітні 

ціни на них, характеризують динаміку загальної виручки від реалізації, але не 

відповідають на запитання, як змінився обсяг продажу товарів (бо до 

чисельника і знаменника даної функції входять непорівнянні величини) чи як у 

середньому змінилися ціни на реалізовані товари. 

До методів стохастичного факторного аналізу належать: дисперсійний, 

регресійний, кореляційний, компонентний, багатовимірний та інші види 

аналізу. 
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Висновки. В статті розкрито сутність факторного аналізу, розглянуто 

основні його види. Окреслено основні економіко-математичні методи оцінки 

впливу факторів в процесі управління економічною системою. Наведено 

класифікацію факторів та показана логіка факторного аналізу.  

Список використаних джерел:  

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / 

В.В. Вітлінський – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.  

2. Жуковская В. М. Факторный анализ в социально-экономических 

исследованиях: моногр. / В. М. Жуковська, І. Б. Мучник. – М. : «Статистика», 

2011. – 151 с. 

3. Зульфугарова С. О. Моделі управління економічним розвитком регіону / 

С. О. Зульфугарова. – К. : "Видавничий центр Академія", 2014. – 542 с. 

4. Максимова Т. С. Регіональний розвиток (аналіз і моделювання): 

моногр. / Т. С. Максимова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 304 с. 

5.  Окунь Я. С. Факторный анализ / Я. С. Окунь. – М. : Наук. лит., 2000. – 

328 с. 

 

УДК  330.322.2 

Сверенюк О.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 

У статті досліджено сутність поняття управління інвестиційною 

діяльністю; розглянуто теоретико-методологічні аспекти прийняття 

інвестиційних рішень на основі системного підходу; обґрунтовано 

необхідність автоматизації управління інвестиційною діяльністю 

підприємства. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, управління інвестиціями, системний 

підхід, автоматизація, інвестиційна політика підприємства. 



449 

Важливим аспектом економічної політики підприємств є інтенсивність 

інвестиційної діяльності. Обсяги, структура і ефективність використання 

інвестицій – ключовий чинник, що визначає результати господарювання, 

конкурентоспроможність та перспективи розвитку підприємства. Напрями 

активізації інвестиційної діяльності підприємств та пошуку шляхів підвищення 

їхньої інвестиційної привабливості особливо актуальні в умовах нестабільної 

економіки. Однією з проблем інвестиційної політики є визначення 

пріоритетних напрямів формування системи управління інвестиційною 

діяльністю. 

Теоретико-методичні основи оцінювання інвестиційної привабливості 

підприємства, технології та методи управління інвестиційною діяльністю, 

напрями її розвитку розглядали у своїх працях І.І. Вініченко [1], Н.В. Замятіна 

[2], М.О. Красовська, М.В. Кобринська, Є.Ю. Колосінський [3] та ін. Проблемі 

прийняття інвестиційних рішень з використанням сучасних комп'ютерних 

технологій присвячено роботи О.М. Гури [4], А.М. Ткаченко, К.І. Маменко [5] 

тощо. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні ефективності управління 

інвестиційною діяльністю підприємства на основі системного підходу та 

необхідності впровадження сучасного інформаційного забезпечення з метою 

автоматизації прийняття інвестиційних рішень. 

Зміст інвестиційної діяльності підприємства можна сформулювати таким 

чином: він являє собою частину загальної фінансової стратегії, що полягає у 

виборі та реалізації найбільш ефективних шляхів розширення обсягів активів 

підприємства для забезпечення основних напрямків його розвитку. 

Управління інвестиційною діяльністю – це складова загальноекономічної 

системи управління підприємством, яка має свою мету, принципи побудови та 

виконує певні функції. Оскільки інвестиційна діяльність спрямовується на 

розвиток виробництва, його технологічного удосконалення, одержання 

прибутку, нарощування капіталу, то в зв‘язку із цим управління інвестиційною 
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діяльністю виступає підсистемою системи управління підприємством, 

спрямованої на створення передумов з підвищення ефективності інвестиційних 

процесів та всієї діяльності підприємства. На управління інвестиційною 

діяльністю впливають внутрішні і зовнішні чинники, які визначають 

послідовність проведення управлінських заходів та прийняття управлінських 

рішень щодо проведення інвестиційних процесів підприємства [1].  

До основних зовнішніх чинників слід віднести: глобалізаційні та 

інтеграційні процеси; механізми державного регулювання економічних 

взаємовідносин та інвестування; галузеві тенденції розвитку; досконалість 

ринкових механізмів взаємодії. Система управління інвестиційною діяльністю 

повинна своєчасно реагувати на їх прямі чи опосередковані впливи з метою 

зменшення ризиків інвестиційної діяльності або попередження інших 

можливих негативних явищ та загроз. Зовнішні чинники визначають внутрішні 

особливості функціонування підприємства та його загальну стратегію. 

Стратегічне управління передбачає формування довгострокових планів 

інвестиційного розвитку підприємства на період 3-7 років, і поєднує тактичне 

та оперативне управління, які реалізуються через прийняття інвестиційних 

рішень. Через встановлення цілей та завдань, виконання функцій система 

управління спрямовує функціонування всіх елементів системи, між якими існує 

тісний взаємозв‘язок. Підсистема забезпечення включає ресурси підприємства, 

які виступають джерелами інвестиційної діяльності, а інформаційне, 

методологічне, технічне, кадрове забезпечення є інструментами і механізмом її 

реалізації.  

Н.В. Замятіна [2] виділяє наступні внутрішні чинники впливу на 

управління інвестиційною діяльністю: рівень кваліфікації персоналу, здатність 

керівництва та персоналу вчасно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, 

рівень ділової активності та репутації підприємства, розвиненість системи 

збуту та маркетингу, процес організації виробництва, наявність необхідного 

ресурсного забезпечення. 
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Основною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є 

вибір реальних видів інвестиційної діяльності на підставі оцінки його 

потенційних можливостей і тенденцій розвитку, а також забезпечення 

зростання його капіталу, максимізація ринкової вартості та покращення 

добробуту власників (акціонерів). 

Підвищення ринкової вартості та інвестиційної привабливості, з позицій 

ефективного управління інвестиційною діяльністю, можливі, на нашу думку, 

при виконанні наступних вимог: організації різних видів ефективного 

інвестування (у реальні і фінансові, в тому числі стратегічні активи); 

ефективної взаємодії системи управління інвестиційною діяльністю із 

системою управління виробничими і фінансовими процесами підприємства. Це 

сприятиме зростанню активів і капіталу підприємства, підвищуватиме його 

конкурентоспроможність та імідж на ринку. 

В процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства при виборі 

виду інвестицій необхідно враховувати, що: на початку інвестування необхідна 

мобілізація всіх елементів механізму управління інвестиціями на досягнення 

позитивного ефекту, який має проявлятись в перевищенні доходів від 

інвестицій над витратами на їх проведення; оскільки інвестиції здійснюються в 

грошовій формі, то відбувається тимчасове вилучення із обігу власних засобів, 

а у випадку залучення чи запозичення коштів виникає нова відповідальність за 

їх інвестування, яка покладається не лише на управління інвестиційною 

діяльністю, а й загалом на всю систему управління підприємством; на початку 

інвестиційного процесу важко піддаються розрахунку початково інвестовані 

витрати і очікуваний дохід від його завершення, що пояснюється можливими 

змінами прибутковості інвестиційного процесу під впливом факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища на протязі всього періоду 

інвестування; як зовнішнім, так і внутрішнім інвестиціям, властиві ризики 

неповернення інвестованих засобів. 
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В загальну управлінську систему підприємства повинні бути інтегровані 

такі організаційні структури, які забезпечуватимуть реалізацію і прийняття 

управлінських рішень [2]. Це, на нашу думку, забезпечить системний підхід 

управлінні інвестиційною діяльністю.  

Також важливим підходом для якісного інформаційної забезпечення 

управління інвестиційною діяльністю є пропозиція щодо виділення функції 

формування інформаційних систем, які забезпечують обґрунтування 

альтернативних варіантів інвестиційних рішень [3]. Суть цієї функції полягає в 

постійному моніторингу всього інвестиційного процесу на підприємстві та 

кон‘юнктури інвестиційного ринку. Для зниження рівня невизначеності 

інвестиційного процесу на підприємстві система управління інвестиційною 

діяльністю повинна забезпечуватися відповідною інформацією своєчасно і в 

повному обсязі, як про зовнішнє, так і про внутрішнє середовище. Реалізація 

цієї функції дозволить визначити обсяги і зміст інформаційних потреб системи 

управління інвестиційною діяльністю, сформувати зовнішні і внутрішні 

джерела інформації, що задовольнятимуть ці потреби. Окрім того, специфіка 

функціонування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства 

проявляється виконанням таких функцій: визначення напрямів реального 

інвестування – формування програми та інвестиційних процесів реального 

інвестування із визначеними рівнями ефективності, ліквідності за умов 

мінімального ризику; управління фінансовими інвестиціями – передбачає 

аналіз фінансових ринків, визначення обсягів фінансових інвестицій у 

поточному періоді, формування портфеля фінансових інвестицій; управління 

інвестиційним портфелем – визначення сукупності об‘єктів реального та 

фінансового інвестування для забезпечення реалізації стратегії підприємства 

шляхом підбору найбільш ефективних та безпечних об‘єктів інвестування.  

Регулювання процесу розробки та реалізації інвестиційних рішень 

підприємства може здійснюватися за допомогою відповідного механізму, який 

включає такі елементи: ринковий механізм регулювання інвестиційної 
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діяльності підприємства, державне нормативно-правове регулювання, систему 

методів управління інвестиційною діяльністю та внутрішнього регулювання її 

окремих аспектів. 

Управління інвестиційною діяльністю слід розглядати як складову 

загальної системи управління підприємством та здійснюючи звертати увагу на: 

інтегрованість із загальною системою управління підприємством, 

комплексність в процесі формування управлінських рішень щодо реалізації 

інвестицій у взаємозв'язку з кінцевими результатами фінансової діяльності 

підприємства, високий рівень динамізму управління в галузі формування і 

реалізації інвестицій, багатоваріантність підходів щодо прийняття окремих 

управлінських рішень в сфері формування інвестиційних ресурсів 

підприємства, орієнтація на стратегічний розвиток підприємства [1]. Зокрема, 

дослідники схиляються до думки, що чим більш нестабільним є економічне 

середовище, у якому функціонує підприємство, чим частіше змінюються 

вимоги, умови, ступінь і характер впливу держави на інвестиційні процеси в 

економіці, тим актуальнішим є формування гнучких систем управління 

інвестиційною діяльністю на мікрорівні: методичного, організаційного, 

економічного забезпечення [1-3]. 

Важливою складовою стратегічного розвитку інвестиційної діяльності 

підприємства є планування, основною метою якого є розробка планів по 

забезпеченню розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами 

та підвищенню ефективності цього виду діяльності у майбутньому. В основу 

інвестиційного планування необхідно покласти прогнозування, поточне та 

оперативне планування інвестиційної діяльності.  

Управління інвестиційною діяльністю передбачає необхідність проведення 

фінансово-економічних розрахунків, які пов'язані з потоками грошових коштів 

в різні періоди. На інвестиційну діяльність підприємства значно впливає ризик, 

який виявляється як ризик, що пов'язаний з формуванням прибутковості 

інвестиційних операцій. Врахування ризику вимагає серйозної уваги з боку 
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керівників підприємства, оскільки є постійно діючим фактором, який необхідно 

передбачати в процесі прийняття всіх управлінських рішень щодо інвестиційної 

діяльності. Рівень інвестиційного ризику може бути оцінений за допомогою 

економіко-статистичних, експертних або аналогових методів. 

Здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві тісно пов'язане з його 

ліквідністю, врахування якої включає об'єктивну оцінку її рівня для об'єктів 

інвестування з метою забезпечення такого рівня дохідності, який дозволяє 

відшкодовувати можливе уповільнення грошового потоку при реінвестуванні 

капіталу. 

Головною метою підприємства є максимізація прибутку в поточному та 

перспективному періодах. Це вимагає розробки таких задач управління, які 

забезпечують реалізацію головної мети інвестиційної діяльності, що полягає у 

забезпеченні: достатньої інвестиційної підтримки необхідних темпів розвитку 

поточної діяльності підприємства, балансу максимальної прибутковості з 

урахуванням прийнятного ступеня ризику, ліквідності інвестицій, можливостей 

швидкого реінвестування капіталу при змінах факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, можливості реалізації програм соціального розвитку 

колективу.  

Таким чином, під управлінням інвестиційною діяльністю підприємства 

слід розуміти систему економічних відносин, які виникають в результаті 

цілеспрямованого впливу на процеси формування інвестиційних ресурсів, 

вибору об‘єктів інвестування, розробки обґрунтованої інвестиційної політики, 

здатних забезпечити науково-технічний розвиток, підвищення 

конкурентоспроможності, очікувані економічні та соціальні ефекти 

інвестиційної діяльності, а також збалансування інтересів власників, інвесторів 

і трудового колективу підприємства. 

Одним з найважливіших напрямків удосконалення методологічного 

забезпечення інвестиційної діяльності є автоматизація процесу прийняття 

інвестиційних рішень. 
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 Управління в сучасних умовах здійснюється за допомогою 

спеціалізованих технічних засобів (засобів зв‘язку, комп‘ютерних систем) 

шляхом обміну потоками інформації між керуючим суб‘єктом і керованим 

об‘єктом, тому необхідно створити умови для формування вихідної інформації 

про стан об‘єкт (інвестиційні ресурси, об‘єкти, в які будуть вкладатись 

інвестиції, тощо), яку в процесі управління буде трансформовано в певні 

управлінські рішення. 

Основоположна складова – забезпечення технологічного розвитку 

підприємства (оновлення основних засобів, запровадження високих 

технологій), які спроможні забезпечити організацію інвестиційної діяльності 

шляхом впливу на керовану систему, що спонукає до нових взаємодій між 

всіма елементами системи та обміном між ними інформаційними ресурсами. 

На сьогодні будь-яке інвестиційне рішення обґрунтовується у формі 

бізнес-плану. Автоматизація бізнес-планування полягає у розробленні засобів 

інформаційної підтримки на кожному з етапів бізнес-планування. Зокрема: 

автоматизації підлягає процес розрахунку інвестиційних витрат на проект;  

процес розрахунку собівартості продукції, що є предметом розгляду бізнес-

плану; процес розрахунку податкових та інших обов‘язкових платежів за 

проектом; процес аналізу вигід і витрат проекту; процес обрахунку терміну 

окупності капіталовкладень, розрахунку чистої теперішньої вартості проекту та 

рентабельності інвестицій; процес обрахунку зобов‘язань за кредитом; процес 

календарного планування реалізації проекту.  

Будь-який програмний продукт, що спрямований на автоматизацію 

процесів бізнес-планування повинен базуватися на певній загальноприйнятій 

методиці. На сьогодні існують такі загальновизнані методики бізнес-

планування [4; 5]: UNIDO (методика установи Організації Об‘єднаних Націй 

щодо промислового розвитку країн, що розвиваються, для підготовки 

промислових техніко-економічних обґрунтувань та її електронна версія 

COMFAR); World Bank (методика Всесвітнього банку реконструкції та 

розвитку); Goldman, Sachs & Co (методика найбільшого банківського дому 
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Уолт-Стрит, одного з лідерів світового інвестиційного бізнесу); Ernst & Young 

(методика інтернаціональної консультаційно-аудиторської фірми).  

На основі цих методик було розроблено ряд програм для підготовки і 

аналізу бізнес-планів, а саме: COMFAR (Computer model for feasibility analysis 

and reporting), PROPSPIN (Project profile screening and preappraisal information 

system), «Альт-Інвест», «Project expert», SUCCESS, EDIP, FOCCAL, «Івестор». 

Перші два пакети розроблено спеціалістами UNIDO (при ООН) і 

використовуються переважно при плануванні і розробці великих інвестиційних 

проектів. Пакет «Альт-Інвест» дозволяє виконувати розрахунки в постійних і 

поточних цінах, оцінювати зміни основних параметрів плану па різні варіанти 

інфляційних процесів. Програмні продукти «Інвестор», EDIP, FOCCAL 

використовуються для дослідження великих інвестиційних проектів і 

формування на основі результатів дослідження інвестиційних програм [5]. Для 

невеликих бізнесових програм, окремих банків більш придатний пакет 

SUCCESS, що працює в діалоговому режимі, пропонує користувачу складання 

в певній послідовності відповідних розділів плану, в процесі роботи консультує 

користувача, компонує і друкує готовий бізнес-план, враховує напрямок 

діяльності та рівень підготовки користувача. Ефективною для використання в 

фінансовому менеджменті є система «Project expert». Вона автоматизує 

планування й аналіз проектів на базі імітаційної моделі грошових потоків, може 

враховувати національні особливості і завдяки врахуванню міжнародних 

методичних стандартів є засобом складання бізнес-планів міжнародного рівня.  

Дослідження завдань інвестиційної діяльності та завдань системи 

управління інвестиційною діяльністю дозволяє зробити висновок про важливе 

значення системного підходу у формуванні загальної стратегії підприємства та 

його подальшого розвитку. Ефективність системи управління буде досягатись 

за рахунок покращення інвестиційної діяльності в основних її частинах: 

організаційна забезпеченість, інформаційна забезпеченість, планування, 

контроль, моніторинг інвестиційних проектів, проведення фінансово-

економічних розрахунків, оцінка ефективності. 
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Процес автоматизації управління інвестиціями полягає у використанні 

систем підтримки прийняття рішень на стадіях розробки та впровадження 

інвестиційних проектів. Обґрунтування інвестиційних рішень здійснюється за 

посередництвом бізнес-плану, який містить складові, пов‘язані з дослідженням 

ринку, організації виробництва, аналізу вигід та витрат проекту, визначенням 

терміну окупності інвестицій, визначенням чистої теперішньої вартості 

проекту, та рентабельності інвестицій, календарним плануванням заходів з 

впровадження проекту.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ  

У статті подано визначення поняття "інформаційне забезпечення системи 

надання соціальних послуг" та доведено, що інформаційне забезпечення є 

механізмом державного управління соціальними послугами. Визначено сучасні 

проблеми інформаційного забезпечення системи соціальних послуг в Україні. 

Сформульовано практичні рекомендації щодо удосконалення інформаційного 

забезпечення надання соціальних послуг.  

Ключові слова: соціальні послуги, державне управління, інформування 

населення, інформаційне забезпечення. 

На сьогодні в Україні не створено систем інформаційної бази соціальних 

послуг та інформування населення про соціальні послуги. Як наслідок, такий 

стан інформаційного забезпечення:  

– унеможливлює застосування комплексного підходу до надання 

соціальних послуг, інших видів соціальної допомоги особам, окремим 

соціальним групам; 

         – призводить до критично низьких рівнів адресності та ефективності 

надання соціальних послуг; 

         – перешкоджає формуванню і функціонуванню вітчизняного ринку 

соціальних послуг та забезпечення умов добросовісної конкуренції на ньому. 

Тому на сьогодні актуальним питанням є необхідність у визначенні 

сучасного стану інформаційного забезпечення вітчизняної системи надання 

соціальних послуг та шляхів його удосконалення. 

Написанню даної статті передувало вивчення наукових праць і публікацій 

у різних галузях науки. Ґрунтовно вивчалися різні аспекти сфери соціальних 
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послуг у працях таких вітчизняних учених і дослідників як С. Бандур,  

К. Батигіна, Н. Болотіна, Н. Борецька, К. Ващенко, Н. Власенко, О. Новікова,  

О. Петроє, О. Піщуліна, О. Савченко, Ю. Саєнко, Б. Сташків, І. Ярошенко та ін. 

Осмисленню широкого спектру соціальних проблем, питань соціальної 

політики та надання соціальних послуг сприяли роботи вітчизняних науковців 

В. Гошовської, М. Кравченко, Е. Лібанової, О. Палій, П. Ситніка,  

В. Трощинського, Н. Ярош та ін. Різні аспекти автоматизації та інформаційного 

забезпечення інфраструктури державного управління досліджували  

В. Бакуменко, А. Нікіфоров, Я. Пущак, Ю. Уманський, С. Чистов, О. Шевчук  

та ін.  

В епоху розвитку інформаційного суспільства, яке, зокрема, 

характеризується розробкою і впровадженням нових інформаційно-

комп‘ютерних технологій та інновацій, стрімким зростанням обсягів 

інформаційних потоків, відбуваються значні трансформації в різних сферах 

суспільного життя. Разом з тим, ефективність вітчизняної системи надання 

соціальних послуг є, критично низькою, що і обумовлює необхідність 

впровадження інформаційних технологій в процес надання соціальних послуг 

населенню.  

В 2003 р. було прийнято Закон України «Про соціальні послуги» [1], але 

механізми державного управління такими послугами залишаються недостатньо 

розробленими та впровадженими, що не дає змогу на практиці реалізувати 

багато положень вказаного закону. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

соціальні послуги» [1] соціальні послуги – це комплекс заходів з надання 

допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання 

їхніх життєвих проблем. Під механізмами державного управління соціальними 

послугами пропонується розуміти цілеспрямовану, послідовну реалізацію 

практичних дій і заходів, сукупність важелів та інструментів, за допомогою 

яких реалізуються державно-управлінські, регуляторні впливи у сфері надання 

соціальних послуг. Такі механізми виражаються у взаємозв'язках, взаємодії 
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потреб та інтересів суб'єктів цієї сфери [6]. Термін «інформація» розглядається 

як сукупність різних повідомлень, відомостей, статистичних даних щодо 

соціальних, економічних, демографічних та інших взаємовідносин у 

суспільстві. Такі зведені дані, будучи зібраними, систематизованими і 

перетвореними в придатну для використання форму, мають важливе значення 

для державного управління соціальними послугами. Державне управління 

соціальними послугами базується на інформаційних потоках, які є підгрунтям 

для прийняття управлінських рішень у цій сфері. Інформація про соціальні 

послуги – будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи 

іншій матеріальній формі щодо наявності, обсягів, порядку та умов отримання 

тих чи інших соціальних послуг [4].  

Отже, інформаційне забезпечення є механізмом державного управління 

соціальними послугами, який складається з певних послідовних процесів, 

технологій, практичних заходів, за допомогою яких органи державної влади 

цілеспрямовано впливають на систему надання соціальних послуг. За 

важливістю цей механізм можна розглядати на рівні з іншими видами 

ресурсного забезпечення системи надання соціальних послуг, зокрема 

фінансовим, кадровим, нормативно-правовим та ін. А відтак, інформаційне 

забезпечення системи надання соціальних послуг необхідно віднести до 

пріоритетних напрямів підвищення ефективності державного управління 

соціальними послугами та постійно удосконалюватися.  

Система інформаційного забезпечення управління соціальними послугами 

є взаємозалежною та відповідним чином сформованою сукупністю 

організаційних, організаційно-правових, інформаційних, методичних, 

програмно-технологічних елементів, що забезпечує необхідну якість прийнятих 

управлінських рішень у вказаній сфері за рахунок належних збору, підготовки 

та раціонального використання інформаційних потоків, доведення їх до 

керівників, суб'єктів, що надають та отримують соціальні послуги, зацікавлених 

сторін, громадськості. 
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Інформаційне забезпечення повинно сприяти прийняттю управлінських 

рішень, пов'язаних з наданням соціальних послуг у спосіб гнучкий, швидкий у 

реагуванні на індивідуальні потреби, запити отримувачів таких послуг.  

Інформаційне забезпечення детермінує в значній мірі виконання таких 

важливих завдань державного управління соціальними послугами, як [6]: 

− моніторинг за якістю таких послуг, ефективністю їх надання, цільовим 

використанням виділених бюджетних коштів; 

− контроль за дотриманням і виконанням суб'єктами, що надають соціальні 

послуги визначених державних стандартів, ліцензійних умов; 

− аналіз ендогенних та екзогенних факторів, що впливають на надання 

соціальних послуг, прогнозування обсягів, категорій населення для їх 

надання;  

− організація експертизи проблемних ситуацій в даній сфері; 

− розроблення та ухвалення відповідних нормативно-правових актів 

(законодавчих та підзаконних), оперативних управлінських рішень;  

− аналіз обґрунтованості та юридичної правомірності прийнятих рішень.  

Проаналізувавши стан надання соціальних послуг та дослідивши роботи 

вищезгаданих авторів, визначено такі ключові проблеми, системи соціальних 

послуг в Україні:  

–  відсутність єдиного електронного реєстру соціальних служб, установ, інших 

організацій державної, комунальної та громадської форм власності, які 

суб'єктами надання соціальних послуг; 

–   відсутність єдиного реєстру отримувачів соціальних послуг, що дуже часто 

призводить до зловживань зі сторони «недобросовісних» отримувачів таких 

послуг, та неотриманням особами, що дійсно їх потребують відповідно до 

встановлених державою соціальних стандартів;  

–  відсутність на державному та регіональному рівні офіційної статистики про 

надання соціальних послуг.  

В умовах сьогодення все більшої актуальності набуває така складова 

інформаційного забезпечення функціонування системи надання соціальних 
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послуг, як розроблення, впровадження та практичного використання в даній 

сфері сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (далі –ІКТ). У 

цьому контексті важливо на державному рівні забезпечити створення, розвиток 

і захист національних та місцевих автоматизованих систем інформування про 

соціальні послуги (далі – АСІ), відповідних інформаційно-телекомунікаційних 

мереж та інфраструктури, інтегрування їх в єдиний інформаційний простір, 

забезпечити сумісність і взаємодію таких систем, а також інформаційну безпеку 

суб'єктів, що надають та отримують соціальні послуги [7]. 

А відтак, нагальним є питання запровадження на базі сучасних 

інформаційних технологій автоматизованої інформаційної системи соціальних 

послуг (далі АІССП), в якій можна буде здійснювати сукупність зорганізованих 

процесів, пов'язаних з автоматизованим збиранням, зберіганням, обробкою, 

оновленням, пошуком, відображенням та виданням інформації, необхідної для 

ефективного функціонування системи надання соціальних послуг. АІССП дає 

також змогу систематизувати та аналізувати інформацію для підготовки рішень 

щодо соціальних послуг та для інформування про такі послуги. Базовими 

складовими АІССП є інформаційні ресурси, персонал, організаційно-технічні 

засоби, технології, методи, процедури та інструменти обробки інформації, а 

також носії інформації. АІССП має бути інтегрованою у систему 

інформаційного забезпечення соціального захисту, яка здійснює відповідну 

інформаційну підтримку ЦООВ, місцевих органів державної влади, до 

компетенції яких віднесено питання соціального захисту, соціальних закладів 

тощо.  

Визначення змісту АІССП та здійснення управління нею слід віднести до 

відділення галузевого міністертва (Мінсоцполітики) та його територіальних 

підрозділів департаментів, управлінь, які за функціональними обов'язками 

забезпечують організацію надання соціальних послуг. До ключових завдань 

АІССП слід віднести: постійне її поповнення необхідною інформацією; 

своєчасне забезпечення її відповідних споживачів достовірними даними; 

збирання, обробка відомостей про стан та результати роботи об'єктів 
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управління для подання цієї інформації у вищі органи влади; аналітична 

обробка інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень у 

системі соціального захисту населення.  

Функції АІССП можна поділити на підготовчі  та основні (пошук, обробка, 

оформлення, розповсюдження передача інформації, обробка звернень громадян 

та переадресування її для реагування, контроль за виконання відповідних 

рішень, база для стратегічного планування соціальних послуг, складанням 

звітних інформаційних документів тощо). Звісно, що АІССП потребує освоєння 

персоналом суб'єктів, що ухвалюють пов'язані з соціальними послугами 

рішення та здійснюють інформування про такі послуги сучасних 

інформаційних технологій, з одного боку, та створення автоматизованих 

робочих місць, з іншого боку. 

Незважаючи на те, що ІКТ та АСІ дають змогу підвищувати ефективність 

державного управління соціальними послугами, але цього недостатньо. 

Ефективне функціонування системи соціальних послуг в Україні в значній мірі 

залежить від комплексного розроблення та впровадження всіх інших механізмів 

державного управління соціальними послугами, зокрема фінансового, 

нормативно#правового, кадрового й організаційного забезпечення. 

Отже, за результатами проведеного дослідження інформаційного 

забезпечення надання соціальних послуг можна зробити висновок, що 

інформаційне забезпечення є механізмом державного управління соціальними 

послугами, який базується на: діяльності, спрямованої на збір, обробку, 

своєчасне та якісне інформування населення про такі послуги; певних 

інформаційних технологіях, практичних заходах, які вживаються органами 

державної влади з метою сприяння широкого доступу населення до соціальних 

послуг через надання повної та достовірної інформації, а також реалізації 

державної соціальної політики. 

Визначено проблеми інформаційного забезпечення системи соціальних 

послуг в Україні, найбільш «гострими» з яких є відсутність: єдиного 
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електронного реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги та переліку 

таких послуг, які надаються на безоплатній і платній основі. 

На базі результатів дослідження статті запропоновано заходи, реалізація 

яких на практиці дасть змогу удосконалити інформаційне забезпечення системи 

соціальних послуг в Україні, основними з яких є такі: реалізація державної 

політики інформування населення про соціальні послуги; створення єдиної бази 

даних отримувачів усіх видів соціальних послуг та інтегрування її в єдину 

систему обліку надання соціальних виплат; запровадити національну 

автоматизовану систему інформування про соціальні послуги, яка функціонує 

на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій; забезпечити 

розвиток відповідних мереж та інфраструктури. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 

У статті розглянуто сутність поняття логістичної системи, проаналізовано 

існуючі підходи до визначення цього поняття, структуру та функції,  а також 

розкрито особливості формування логістичної системи підприємств України. 

Ключові слова: логістичні витрати, логістичний цикл, логістична система, 

структура логістичної системи,  функції логістичної системи. 

Ринкові економічні відносини, в умовах невизначеності та нестабільності 

середовища, потребують високоефективних методів управління економічною і 

господарською діяльністю. Традиційні концепції управління економікою 

підприємств не спроможні забезпечити вимоги конкурентного середовища, а 

тому актуальними стають нетрадиційні підходи до організації роботи 

промислових підприємств. Одним з найдієвіших науково-прикладних 

напрямків удосконалення системи управління є логістика.  

Однією із основних функцій логістичної системи є створення корисності 

для споживача, пов'язане з доставкою потрібного товару у потрібне місце при 

заданому рівні логістичних витрат. Проявом функціонування логістичної 

системи є логістичний цикл (заготівельний період) - інтервал часу від 
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оформлення замовлення на постачання до доставляння продукції на склад 

споживача. 

Проблемою організації збуту на підприємстві приділяли увагу такі вчені: 

Гаджинский А.М., Анікін Б.А., Нагловский С. Н., Ніколайчук В.Е., 

Крикавський Є.М. 

Питанням логістичної системи приділяли увагу багато вчених, а саме: Т.В. 

Алесінська, І.А. Бланк, Л. Б. Міротін, О.А. Митько, С.М. Дімарчук,  

М.А. Окландер, Г.А. Семенов, М.Г. Гиря та інші. 

Спеціалісти у цій галузі науки подають понад два десятки визначень її 

сутності. Це засвідчує, що дана галузь знань перебуває на стадії формування, а 

також про її широку предметну область. 

Тлумачення терміну «логістика» переважна більшість науковців пов‘язує з 

управлінням, потоками матеріалів, інформацією та фінансами, рухом продукції 

від виробника до кінцевого споживача, оцінкою витрат тощо. З цього можна 

зробити висновок, що логістику слід розуміти як управління матеріальними та 

пов‘язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками з метою 

зниження загальних витрат на просування продукції від виробника до 

споживача. В одному із словників подано таке визначення: «Логістика – це 

наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та 

фінансовими потоками в економічних системах». Щоб оцінити змістове 

навантаження визначень логістики, необхідно зосередити увагу на історичних 

аспектах виникнення і розвитку логістики як науки, оскільки логістика має 

свою історію [1, с.123]. 

Етимологія цього поняття має істотні суперечності. Найпоширенішими є 

дві точки зору. За однією з них термін «логістика» походить від грецького 

«logistikos» - «обчислювати», «міркувати», за іншою – від французького «loger» 

- «постачати». Проте в деяких джерелах трапляються й інші версії, зокрема про 

давньогерманське походження від «laubja» - «склад, зберігання». 

Загалом історично склалися два принципово-різні науково-практичні 

напрями розвитку логістики. Перший пов‘язаний із застосуванням логістики у 
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військовій справі. Поштовхом до розвитку військової логістики послужили 

фундаментальні праці військового теоретика А. Жоміні, де він визначав 

логістику як практичне мистецтво управління військами, що охоплює широке 

коло питань, пов‘язаних з плануванням, управлінням і постачанням, 

визначенням місця дислокації військ, транспортним обслуговуванням армії. 

Концептуальний підхід до логістики визначає її так: 

- сукупність різних видів діяльності з метою одержання з мінімальними 

витратами необхідної кількості продукції в установлений час та в 

установленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції; 

- наука управління матеріальними потоками від первинного джерела до 

кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов‘язаними з 

товаропросуванням і відносним потоком інформації; 

- науково-практичний напрям господарювання, який полягає в 

ефективному управлінні матеріальними і пов‘язаними з ними інформаційними 

та фінансовими потоками в сферах виробництва та обігу; 

- наука про раціональну організацію виробництва і розподілення, яка в 

комплексі вивчає постачання, збут і розподілення засобів виробництва. 

Більш конкретним для розуміння логістики є функціональний підхід. Він 

зумовлює її визначення з погляду виконуючих підприємством логістичних 

функцій. Згідно з таким підходом логістика – це: 

- процес дослідження і прогнозування ринку, планування 

виробництва, закупівлі сировини, матеріалів та обладнання, включаючи 

контроль за запасами і ряд послідовних товаропросувних операцій, вивчення 

технології обслуговування покупців; 

- процес планування, контролю та управління формуванням 

матеріального потоку, його складуванням та інтегрованою інформацією від 

місця виготовлення до місця споживання з метою пристосування до потреб 

споживача; 

- процес управління просуванням і зберіганням сировини, 

компонентів та готової продукції в господарському обігу з моменту слати 
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грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку готової 

продукції споживачу [2, с.34]. 

Всі наведені особливості тлумачення не суперечать концептуальній 

сутності логістики, а їх чисельність є цілком закономірним явищем, яке часто 

супроводжує становлення і розвиток нових науково – практичних напрямків. 

Термін ―система‖ розглядають завжди як протилежність 

невпорядкованості різних об‘єктів. Система – це полярна протилежність хаосу. 

Отже система характеризується порядком, взаємозв‘язками і взаємодією її 

елементів. Системи характеризуються неоднаковим ступенем складності, тому 

розрізняють прості, складні та надскладні системи. В свою чергу складність 

системи визначають не лише кількістю елементів, а й різними формами 

зв‘язків, різноманітністю станів елементів, їх поведінкою, особливими 

властивостями [3, с.45]. 

Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так 

званих ланок логістичної системи, між якими встановлені певні функціональні 

зв‘язки і відношення. Внутрішньо системні зв‘язки міцніші, ніж зв‘язки із 

зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають циклічний характер, бо 

відображають послідовність передачі матеріального та інформаційного потоків 

між ланками відповідного логістичного ланцюга. 

Для логістичних систем характерні такі властивості: 

- складність (характеризуюється такими основними ознаками: наявність 

великої кількості елементів, складність функцій, виконуваних системою, 

наявність складно організованого управління, вплив на систему великої 

кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища); 

- ієрархічність (підпорядкованість елементів нижчого рівня (порядку, 

рангу) елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального 

логістичного управління); 

- цілісність (властивість системи виконувати задану цільову функцію, 

реалізовану тільки логістичною системою загалом, а не окремими її ланками 

або підсистемами); 
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- структурованість (передбачає наявність певної організаційної структури 

логістичної системи, яка складається із взаємопов‘язаних об‘єктів і суб‘єктів 

управління, що реалізує задану мету); 

- рухливість (мінливість параметрів елементів логістичної системи під 

впливом зовнішнього середовища, а також рішень, прийнятих учасниками 

логістичного ланцюга); 

- унікальність (непередбачуваність і невизначеність поведінки в 

конкретних умовах під впливом зовнішнього середовища); 

- адаптивність (здатність логістичної системи змінювати свою структуру і 

вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом 

зовнішнього середовища) [4, с.68]; 

Ціль логістичної системи – доставка у задане місце потрібної кількості та 

асортименту максимально підготовлених для виробничого чи особистого 

споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Поряд з 

функціональними логістична система має також забезпечувальні підсистеми       

(інформаційну, правову, кадрову та ін.). Постачання матеріалів, сировини, 

готової продукції у визначені терміни позитивно впливає на функціонування 

усієї системи, дає змогу істотно скоротити запаси на складах підприємств. 

Логістика певною мірою працює на споживача. Тому функції збуту у сфері 

логістики реалізуються, як уже зазначалося, через додержання таких вимог: 

вантаж, якість, кількість, час, витрати, пункт призначення. Для виконання цих 

вимог ефективні логістичні системи оптимізують матеріальні потоки, 

здійснюють комплекс заходів щодо раціоналізації пакування, уніфікування 

вантажних одиниць, реалізації ефективної системи складування, оптимізації 

розміру замовлень та рівня запасів, планування оптимальних маршрутів 

перевезення. 

Поряд з властивостями, логістичні системи прийнято класифікувати ще й 

за ознаками. Зокрема за ознакою просторового обмеження логістичні системи 

поділяють на два типи: макрологістичні і мікрологістичні [3, с.124]. 
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Макрологістична система є великою логістичною системою управління 

потоковими процесами за участю кількох і більше незалежних суб‘єктів 

господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні. 

Створення макрологістичних систем зумовлене необхідністю забезпечити 

взаємодію різногалузевих структур з метою поліпшення економічного стану  на 

глобальному рівні. Під час створення макрологістичних систем особливу увагу 

приділяють взаємопогодженню інтересів кожного учасника, незалежно від його 

ролі у створюваній системі. Як правило, макрологістична система є високо 

інтегрованою  інфраструктурою екоміки регіону, країни або групи країн. 

Мікрологістична система охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу 

одного підприємства або групи підприємств, об‘єднаних на корпоративних 

засадах. До мікрологістичної системи належать технологічно пов‘язані 

виробництва, об‘єднані єдиною інфраструктурою, які працюють на єдиний 

економічний результат. Мікрологістичну систему підприємства можна подати у 

вигляді основних підсистем: закупівлі, виробництва і збуту. 

Для того щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важливо з‘ясувати 

причини, які затримують її практичне застосування. По – перше це відсутність 

належного державного підходу до проблеми логістики, що виявляється як у 

відсутності відповідної правової бази, так і у браці спеціалістів і центрів їх 

підготовки. По–друге, загальна економічна криза, незавершеність розв‘язання 

питань власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція гальмують будь – 

які починання. По – третє, відсутній комплексний облік витрат, при якому їх 

зростання у транспортно–складському господарстві перекривається 

ефективністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства. Разом з тим 

існуюча система бухгалтерського обліку, методика внутрішньовиробничого 

госпрозрахунку, які застосовуються на практиці, поки що не дають можливості 

для повної оцінки витрат  і результатів на рівні відповідних підрозділів і служб 

підприємства. По – четверте, логістичний підхід передбачає проведення 

кардинальних змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких 

організаційних структур, створення спеціалізованих цехів і служб транспортно-
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складського господарства. По – п‘яте, розвиток ідей логістики гальмується 

недоліками у професійній підготовці кадрів. Існує ще багато інших причин, 

ліквідація яких прискорила б впровадження логістики в практику [5, с.120]. 

В Україні необхідно створити розгалужену мережу логістичних утворень, 

що в сучасних кризових умовах допоможе підприємствам швидше встановити 

нові господарські зв‘язки. Такі служби, як жодні інші заходи, спроможні 

швидко відновити виробничий ритм, подолавши бар‘єр у господарських 

відносинах. 

Існуюча нині система управління матеріальними потоками є традиційною. 

При розробці логістичних моделей, орієнтованих на використання на загально-

економічному просторі колишнього СНД, необхідно враховувати ряд 

особливостей.  

Перша полягає в тому, що територія застосування цих моделей досить 

велика, і це ускладнює проектування логістичних моделей, сприяє збільшенню 

обсягів запасів і транспортно–заготівельних витрат.  

Друга особливість – це нерозвинута інфраструктура (засоби транспорту і 

зв‘язку, обладнані склади, пакувальне устаткування). Разом з уповільненням 

обороту матеріальних об‘єктів це спричиняє великі втрати, пошкодження 

матеріальних цінностей. Необхідно враховувати, що відсоток їх збереження 

буде значно нижчим, ніж у нормативах, прийнятих на Заході. З розвитком 

матеріально–технічної бази сфери обороту дія цього фактора послаблюється.  

Третя особливість полягає у високому ступені концентрації виробництва 

та споживання на великих підприємствах. З одного боку, це сприяє 

інтенсифікації матеріальних потоків, а з іншого – уповільнює реакцію та 

гнучкість через зміну потреб клієнтів. Малі підприємства мають велику 

перевагу у рекреаційній спроможності, оскільки вони експлуатують 

здебільшого просте, універсальне устаткування та інструментарій, а 

нововведення не спричиняють тривалих і збиткових простоїв.  

Четверта особливість – високий ступінь концентрації управління, що 

знижує рекреаційну спроможність виробництва та змінюваний попит. 
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Концентрація управління має прояв в обмеженій самостійності виробничих і 

постачально–збутових підприємств та організацій, в необхідності узгоджувати 

прийняті рішення з вищими органами управління. У цьому відношенні малі 

підприємства мають значну перевагу, оскільки скорочується час диспозиції за 

рахунок оперативності прийняття відповідних рішень, прискорюється 

надходження документів та оперативної інформації. 

В Україні галузі виробництва характеризуються значною нестабільністю 

функціонування господарюючих елементів і взаємодій між ними. Часті 

недопостачання сировини і матеріалів, платіжна неспроможність, високі 

транспортні тарифи і багато інших чинників приводять до частих і 

непередбачуваних замін одних господарюючих елементів іншими. Часто це 

викликає зміни у виробничій і збутовій діяльності.  

На здійснення деяких змін потрібні дуже великі зусилля, що може 

опинитися не під силу підприємствам. Результатом даної ситуації є виникнення 

тривалих простоїв, невиконаних зобов‘язань, дефіциту грошових коштів і ін. І, 

як наслідок, конкретне підприємство зазнає величезних збитків, падає його 

імідж, а в результаті знижується рівень його конкурентоспроможності.  

Крім того, порушення ритмічності процесів виробництва, створення 

матеріальних і інформаційних лагів приводить до утворення дебіторської і 

кредиторської заборгованості, що у свою чергу посилює тенденції, що 

складаються, і загострює взаємини з бюджетом. Якщо при цьому врахувати 

характер взаємин підприємств з партнерами, а саме закупівлі партій матеріалів і 

відвантаження партій готової продукції, то подібна ситуація часто може 

привести до критичних наслідків. Тому, необхідним є впровадження в практику 

ефективного управління підприємством концепції управління логістики 

Транспортна логістика в підприємствах формується в умовах застосування 

різного типу транспортних засобів та необхідністю перевезення вантажів 

різного фізико-механічного складу. Основна частина перевезень в 

сільськогосподарських підприємствах виконується автомобільним транспортом 

(72,5 %). Половину обсягу перевезених вантажів складають вантажі четвертого 
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класу, які потребують технічного переобладнання транспортних засобів задля 

підвищення ефективності їх використання. Для підвищення ефективності 

функціонування транспортно-логістичних систем в підприємствах слід більше 

залучати тракторний вид транспорту. 

Таким чином, вивчаючи питання застосування логістики, слід зазначити, 

що новизна логістичного підходу в управлінні матеріальними ресурсами 

полягає в такій зміні пріоритетів господарської діяльності, коли головну роль 

відіграє не продукт, а процес у формі потоку (матеріального, інформаційного 

тощо). Метою логістики є оптимізація циклу відтворення через комплексне, 

орієнтоване на потребу, формування потоку матеріалів та інформації у 

виробництві й розподілі продукції. 

Однією з основних функціональних сфер, придатних для застосування 

інструментарію логістики, є основна діяльність промислових підприємств, 

щодо якої можна застосовувати інструментарій виробничої 

(внутрішньовиробничої) логістики для вирішення питань оптимізації розмірів 

підприємств, визначення потреби підприємства в основних засобах 

виробництва, забезпечення технічного обслуговування та ремонту машин, 

будівель, обладнання тощо. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

CRM - СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ 

НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Аналіз основних аспектів підвищення ефективності функціонування 

торговельного підприємства шляхом автоматизації взаємовідносин з 

клієнтами та впровадження CRM-систем у його діяльність. 

Ключові слова: теорія, оптимізація, прибутковість, інтегрування, CRM-

системи, взаємовідносини з клієнтами. 

Нині впровадження інноваційних методів ведення бізнесу підприємств 

важливе не тільки для підвищення їх конкурентоспроможності, а й для 

формування ефективних клієнтських відносин, що у свою чергу забезпечує її 

дохідність. Бажання підприємств забезпечити ефективну роботу з клієнтами не 

лише при укладенні угод, але й на етапі обслуговування вимагає побудови 

повної інформаційної бази, котра міститиме не тільки інформацію про клієнта, 

а і надасть можливість оперативно реагувати на його запити. Часто 

підприємства ставлять перед собою мету впровадити інформаційні системи з 

урахуванням автоматизації роботи з клієнтами, які моделюють інформаційні 

потоки бізнес-процесів підприємства, сприяють реалізації маркетингової 

стратегії, забезпечують підтримку прогнозування ринкових параметрів, будуть 

ефективні комунікації з клієнтами. Для реалізації таких інформаційних систем 

останнім часом активно запроваджується CRM-стратегія [1, 2]. 

Метою дослідження є аналіз основних аспектів підвищення ефективності 

функціонування торговельного підприємства шляхом залучення і збереження 

клієнтів, спеціальні програмні установки CRM-системи в рамках управління 

взаємовідносинами з клієнтами. 

На кожному етапі розвитку суспільства, з‘являються певні теорії 

підвищення ефективності бізнесу. Спочатку вважалося, що наявність широкого 
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і якісного асортименту це вже двигун ефективності потім поступово прийшло 

усвідомлення ролі обслуговування, в результаті чого почали з‘являтися 

продавці-консультанти більш лояльні і ввічливі з клієнтами, ну а далі з‘явилися 

системи автоматизації торгівлі, такі популярні сьогодні. І лише зовсім недавно 

в центр успіху висунулися самі клієнти, які і забезпечують успішність розвитку 

компанії. 

Нині конкуренція на всіх рівнях ринку досить висока. Для того щоб 

виграти конкурентну боротьбу компанія вимушена не тільки залучати нових 

клієнтів, а й не втрачати вже існуючих. 

Для збереження клієнтів необхідно враховувати їх інтереси. Такий підхід 

до ведення бізнесу називається клієнто-орієнтованими. Але у клієнтській базі 

понад сто фірм-клієнтів, враховувати інтереси кожного клієнта є метою, яку 

важко досягнути. 

Вихід із цієї ситуації фахівці вбачають у застосуванні автоматизованих 

систем управління підприємством. 

Проведений аналіз вітчизняної і закордонної наукової літератури виявив, 

що впровадження автоматизованих систем управління підприємством досить 

широко висвітлюють такі вчені, як Барановська Т.П., Борисенко А.А., 

Веревченко А.П., Новиков Д.Р., Карабутов Н.Н., Лукас В.А., Олексюк О.В., 

Титоренко Г.А., Чернега О. М. та інші. 

 Одним із представників автоматизованих систем управління 

підприємством є CRM-системи (від анг.Customer Relationship Management), що 

у перекладі українською мовою звучить як «управління взаємовідносинами з 

клієнтами». На цей час існує величезна різноманітність як вітчизняних, так і 

закордонних CRM-систем. CRM-системи є одним з інструментів, здатних 

підвищити ефективність бізнесу. CRM-системи – це комплекс програм щодо 

роботи з інформацією, який включає в себе клієнтську базу, а також ряд 

систематизованих методик. 

Система управління взаємодією з клієнтами – корпоративна інформаційна 

система, призначена для автоматизації CRM-стратегії компанії. Зокрема, для 
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підвищення рівня продаж, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування 

клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів (контрагентів) та історії 

взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процедур і подальшого 

аналізу результатів [3]. 

Під терміном «CRM-система» розуміється програмний продукт, 

спрямований на реалізацію концепції CRM. CRM-системи базуються на 

чотирьох складових, які частково дозволяють поліпшити відносини з 

покупцями. 

1. Автоматизація маркетингу (Marketing Automation, МА) – система, що 

автоматизує маркетингові операції, спрощує інформаційні процеси, дозволяє 

ефективніше планувати маркетинг і аналізувати результати. Функціональність 

MA включає в себе: 

– засоби аналізу і формування цільової аудиторії, генерацію списків 

потенційних клієнтів та їх розподіл між продавцями (агентами, менеджерами); 

– засоби планування і проведення маркетингової кампанії, аналіз 

проведення її результатів для кожної цільової групи, виду товару, регіону; 

– інструменти для проведення телемаркетингу; 

– виявлення та аналіз вимог покупців; 

– управління потенційними угодами; 

– базу даних з продуктів підприємства, стану ринку, конкурентів. 

2. Автоматизація продажів (Sales Force Automation, SFA) – система 

автоматизації роботи торгових агентів, що дозволяє прогнозувати та 

аналізувати продажі, складати звітність, враховувати прибутковість і збитки, 

автоматично готувати комерційні пропозиції. Функціональність SFA включає: 

– управління контактами – підтримка інформації за контрагентами; 

– управління діяльністю – модуль, що допомагає скоординувати роботу 

всіх структурних підрозділів у часі – календар, перелік завдань; 

– управління зв‘язками – різноманітні модулі сполучення з факсом, 

телефоном, електронною поштою та іншими засобами комунікації; 
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– прогнозування – надає інформацію про перспективні плани продажів, а 

також дані маркетингових досліджень підприємства, аналіз циклу продажу, 

генерація звітності; 

– управління можливостями – управління факторами, що допоможуть 

залучити потенційних клієнтів; 

– управління замовленнями і продажами; 

– аналіз роботи продавців: генерація клієнтських баз, тарифів, комерційних 

пропозицій; 

– аналіз прибутків і збитків по кожному клієнту. 

3. Автоматизація обслуговування клієнтів (Customer Service & Support, 

CSS) – система автоматизації служби підтримки та обслуговування клієнтів, яка 

включає базу даних контрактів з клієнтом; моніторинг проходження замовлень; 

засоби контролю обслуговування клієнтів; базу знань типових проблем, 

пов‘язаних з використанням товарів (послуг), засобів їх рішень. 

Функціональність CSS включає: 

– базу даних контактів з клієнтом, можливість групової роботи з клієнтом; 

– управління взаємовідносинами з потенційними клієнтами, діловими 

партнерами; 

– інтерактивна підтримка клієнтів, надання сервісних служб; 

– моніторинг надходження заявок – контроль процесів обробки запитів і 

заявок, реакції на них, звітність про результати обслуговування; 

– знижки і бонусні системи, дистанційне надання послуг; 

– обслуговування клієнтів і ділових партнерів у режимі реального часу; 

– базу знань типових проблем і засобів їх вирішення; 

– автоматичне відслідковування припинених термінів договорів. 

4. Управління якістю (Quality Management, QM) – система підтримки 

якості товарів і послуг. 

Завдання таких систем – виступати засобами постійного поліпшення якості 

роботи компанії. На системи покладаються такі функції, як класифікація, аналіз 

і зберігання інформації про всі виявлені недоліки і дефекти, збір і класифікація 
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пропозицій замовників щодо розширення функціональності, засоби аналізу 

якості товарів і послуг. 

Інструменти CRM передбачають обов‘язкову наявність бази даних 

клієнтів, у якій накопичується вся інформація про клієнтів незалежно від її 

джерела. Це дозволяє використовувати максимум доступної інформації для 

оптимізації взаємостосунків з клієнтами, наприклад, пропонувати актуальні 

продукти конкретним клієнтам чи визначати рекомендаційні розміри знижок 

для різноманітних сегментів ринку. 

Рішення класу CRM-систем об‘єднують маркетинг, продажі і 

обслуговування в одне ціле. Таким чином, співробітники компанії звільняються 

від зайвих витрат часу на взаємодію між відділами, пошук інформації, 

спадкоємність, складання звітності, і можуть спрямувати всі зусилля на 

задоволення клієнта. 

Сучасні CRM-системи є багатопрофільними та багатозадачними 

інструментами в управлінні клієнтами. Вони дають можливість автоматизувати 

бізнес процеси, поставити під повний контроль фінансові потоки, з легкістю 

справляються зі складською та транспортною логістикою, контролюють 

завантаженість персоналу, планують завдання, дозволяють контролювати 

реалізацію проекту і багато іншого. Але найголовніше, вони реалізують 

головну ідею: бізнес для клієнта. 

Для управління відносинами з клієнтами застосовуються CRM-системи, 

які повинні містити наступні основні функціональні модулі: ведення 

інформаційної бази про клієнтів, обслуговування клієнтів, аналіз продаж. 

На українському ринку CRM-систем пропонується наступне відповідне 

програмне забезпечення: 1С:CRM.ПРОФ, Call-центр Infinity Clientele CRM, 
CLIEN Tmanager CRM, АСОФТ, Delta Soft Edition of Terrasoft CRM, Gold Mine 
CRM, Marketing Analytic Microsoft Dynamics CRM, Monitor CRM, Naumen CRM, 
Oracle‘s CRM, Siebel, Sales Expert II, Sales Logix, mySAP CRM, Soft Unit CRM, 
Terrasoft CRM, Win Peak CRM, Капелла CRM, Клиент-Коммуникатор, 

КОМПАС: МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ, Экспресс-Контакт, 
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Deductor:CRM, index.CRM, Maximizer, NetSuite CRM, Oncontact Client 
Management Software, Perfect CRM, Relavis CRM Suite, SM Plasma, Super Office 
CRM та інші. [5]. 

При впровадженні в діяльність CRM-додатків, варто серйозно підходити 

до вибору самого рішення, оскільки розробники систем, прагнучи максимізації 

прибутку та користуючись некомпетентністю багатьох керівників підприємств 

в IT-сфері, можуть продати такі системи, які не зовсім підходять для 

відповідної торгової компанії. Наприклад, замість необхідної підприємству 

програми оптимізації сфери обслуговування можна отримати програми, що 

призначені для автоматизації маркетингової політики. Інший приклад – 
придбана система не має всіх необхідних можливостей, на які сподівалися 

покупці, зокрема, система не містить зручних інструментів збору інформації 

про клієнтів через Інтернет. 
Тому, кращим рішенням для підприємства буде замовлення індивідуальної 

програми управління взаємовідносинами з клієнтами, створеної на основі 

врахування загальної бізнес-цілі і пріоритетів компанії. 
Сьогодні багато торгових компаній вже усвідомили всі переваги процесу 

автоматизації управління роздрібної торгівлі і починають осягати електронні 

CRM. При цьому базисною основою формування стратегії управління 

взаємовідносинами з клієнтами виступають традиційні «лінії підтримки 

клієнтів» і «центри обслуговування і надання допомоги покупцям». Проте, 

навіть ці кроки на шляху формування систематичної і формалізованої 

діяльності вельми успішні. Однак стратегія взаємодії з клієнтами повинна 

постійно розширюватися, залучаючи все більше учасників у свою діяльність. 
Ще одним способом отримання даних про клієнтів є електронні Інтернет-

системи CRM, які витягують потрібну інформацію під час спілкування клієнта з 

компанією через Інтернет. Також інформація витягується за допомогою 

телефонних центрів і дистриб‘юторів. З усіх цих джерел інформація надходить 

в один центр, де і відбувається її обробка і систематизація. При цьому, 

використання тільки одного каналу отримання даних не достатньо, оскільки 

інформація може виявитися односторонньою, і не відображати всіх необхідних 

даних [7]. 
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Можна відзначити, що система управління взаємовідносинами з клієнтами 

спрямована на те, що б допомогти компанії дізнатися і зрозуміти своїх клієнтів. 

Для досягнення даної мети, необхідно зафіксувати весь спектр інформації про 

покупців у процесі регулярної роботи з ними. Залежно від специфіки діяльності 

компанії потрібно наступні дані: прізвища, імена, дати народження, адреси 

проживання, місця роботи, телефонні номери, адреси електронної пошти, дані 

про склад сім‘ї, захоплення, куплені товари, участь в рекламних акціях, і т. д. 

Однак на отримання та внесення такого обсягу інформації в базу даних 

потрібна велика кількість часу і сил. Та й об‘єднання даних не завжди 

приносить позитивні результати. Для цього, в багатьох електронних системах 

CRM, підтримується функція систематизації даних по різних категоріях, які 

встановлює оператор. Крім того, для оптимізації цього процесу, можна ще й 

встановити пріоритети при об‘єднанні даних. Пріоритети встановлюються 

шляхом проведення досліджень і логічних висновків про те, які дані будуть 

мати практичне значення для бізнесу, наприклад, дозволить збільшити 

товарообіг, підвищити рівень обслуговування, знизити витрати на придбання 

завідомо непопулярних товарів і так далі. 

Впровадження електронних систем CRM означає комплексний перехід 

торгового підприємства на нову політику розвитку, орієнтовану на клієнтів. У 

зв‘язку з цим необхідно коригувати основну стратегію розвитку, бізнес-

процеси, маркетингову політику і т. д. При цьому, інформація, отримана з 

електронних CRM-систем, повинна знаходити практичне застосування, 

наслідком чого має бути підвищення прибутковості торгового підприємства. 

Отже, впровадження CRM-системи є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку будь-якої компанії, оскільки зможе забезпечити підвищення якості 

обслуговування клієнтів, зменшити трудовитрати на супроводження й 

звільнити співробітників від рутинної роботи. CRM-система дозволяє 

автоматизувати процес спілкування з клієнтом і методи обробки його звернень, 

що позитивно відображається в реалізації клієнтоорієнтованої стратегії 

компанії та сприяє росту її прибутків. 
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Концепція управління взаємовідносинами з клієнтами змінила фокус 

необхідних управлінських рішень компанії з продукту на клієнта, тим самим 

поставивши перед бізнесом задачі по максимізації прибутку, що приноситься 

кожним клієнтом, і формування лояльності. Концепція CRM – це підхід до 

організації управління чи бізнес-модель, яка встановлює клієнта в центр бізнес-

процесів і методів роботи компанії. CRM являє собою найсучаснішу 

технологію, об‘єднану зі стратегічним плануванням, методами маркетингу, 

організаційними та технічними засобами, націлену на побудову таких 

внутрішніх і зовнішніх відношень, які збільшують виробництво та 

прибутковість компанії. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

Оцінено стан використання сучасних інформаційних систем ведення обліку та 

аналізу грошових коштів на підприємствах. Обґрунтовано необхідність 

впровадження інформаційних систем на підприємствах. Здійснено огляд стану 

ринку інформаційних систем  обліку та аналізу грошових коштів підприємства 

в Україні. 

Ключові слова: бізнес-процеси, інформаційні системи, інтегровані 

корпоративні інформаційні системи, програмні продукти, бізнес-процеси, 

системи: ERP, CRM, SCAM, PSA. 

Важливою частиною процесу управління підприємством, зокрема в 

системі ведення фінансового обліку є обробка, порівняння й аналіз великого 

обсягу інформації, тобто формування інформаційного забезпечення підтримки 

прийняття рішень в процесі управління. На сьогодні підтримка такої діяльності 

неможлива без електронного опрацювання інформації. Інформаційні системи, 

дають змогу покращити якість інформаційного забезпечення, що надасть 

підтримку  таким функціям як планування та контроль. Більше того, вплив 

динамічного розвитку інформаційних систем і технологій на обліковий процес 
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у сучасних умовах потребує перегляду їх відповідності до наявних потреб 

діяльності суб‘єкта господарювання та оцінювання їх вибору. 

На сьогодні проблематика  впровадження інформаційних систем та 

технологій обліку підприємств викликає значний інтерес серед вчених 

науковців та практиків. Питаннями впровадження інформаційних системам в 

процес фінансового обліковому займались такі науковці: М.М. Бенько [1],  

Я.А. Гончарук [5], С.О. Левицька [8],  Е.Л. Шуремов [10], В.Д. Шківр [12] та ін. 

На сьогоднішній день на українському ринку інформаційних систем і 

технологій бухгалтерського обліку є великий вибір прикладних програм, 

більшість з яких належать здебільшого зарубіжним компаніям, але останнім 

часом спостерігається розвиток і українських технологій ведення обліку. 

Звісно, більшість українських розробок у сфері облікових систем і 

технологій є запозиченими з  зарубіжного досвіду, зарубіжні компанії 

навчились створювати ефективні системи управління суб‘єктами 

господарювання, але майже всі вони відлякують покупця своєю ціною. На 

сьогодні, системи ведення обліку та власне сам обліковий процес ставлять нові 

вимоги до формування та оброблення інформації та прийняття ефективних 

рішень на їх основі. Саме тому від вибору інформаційних систем (ІС) обліку 

залежить не лише ефективність та оперативність управління суб‘єктом 

господарювання, а й раціональне використання коштів. Тому, поза сумнівом, 

потрібно оцінювати наявні ІС підтримки обліку, які забезпечували б 

ефективний внутрішній менеджмент відповідною аналітичною інформацією, з 

одного боку, та були максимально доступними для різних підприємств – з 

іншого. 

Мета і завдання дослідження: проаналізувати наявні ІС ведення 

бухгалтерського обліку, вимоги суб'єктів господарювання до інформаційних 

систем і технологій в обліку та запропонувати напрямки їх розвитку. 

У сучасних умовах господарювання процес ведення обліку потребує 

формування інтеграційної системи нагромадження та оброблення інформації, 

яка дає змогу оперативно обробляти та узагальнювати дані. Більше того, 
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узагальнення таких даних повинне мати динамічний характер та швидко 

реагувати на запити менеджерів різного рівня, а також строків, обсягів і форм 

надання інформації, щоб в кінцевому підсумку задовольняти їх інформаційні 

потреби. Саме тому важливим є створення інтегрованої концепції оброблення 

облікової інформації, оскільки інтегрована система ведення обліку має єдину 

базу вхідної інформації, яка формується на етапі збирання первинної 

інформації. 

Відомо, що в Україні поділ єдиного бухгалтерського обліку на фінансовий, 

управлінський та податковий пов'язаний, насамперед, із встановленням процесу 

інтеграції вітчизняної облікової теорії і практики з міжнародною системою 

обліку, вимогами національного законодавства тощо. Хоча система обліку 

складається із взаємопов'язаних підсистем фінансового, податкового та 

управлінського обліку, кожна з яких має свої завдання, функції і способи 

утворення інформації відповідно до запитів користувачів, спільним для всіх 

підсистем є єдність формування інформаційної бази, в основі якої лежить 

процес ефективності ведення бізнесу. 

Багато науковців наголошують на необхідності інтеграції обліку в єдину 

інформаційну систему. Зараз усі види господарського обліку істотно 

змінюються; спостерігається їх взаємопроникнення і злиття. Стиранню меж між 

ними також сприяють нові економічні умови і використання суб'єктом 

господарювання сучасних інформаційних технологій [11]. 

Науковці виокремлюють сучасний етап (з 90-х років ХХ ст.) розвитку 

інформаційних технологій бухгалтерського обліку, який називають етап 

комунікації, що характеризується створенням інтегрованих програмних засобів, 

які поєднують кілька предметних областей автоматизації. Це дало змогу 

перейти від паперових технологій обліку до електронного обліку (використання 

електронних документів, електронного підпису, електронного офісу) [9]. 

Сучасний стан ринку ІС систем в Україні представлений різноманітними 

автоматизованими системами бухгалтерського обліку, найбільш поширені та 

адаптовані до вітчизняної практики подано в табл.1. 
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Таблиця 1 – Ринок програмних продуктів ведення обліку в Україні [2] 

Зауважимо, що кількість різновидів таких систем постійно збільшується, а 

діапазон функціональних характеристик розширюється. Для комп'ютерної 

підтримки ведення обліку існує правило, що всі дані повинні накопичуватися та 

узагальнюватися, потім, на основі першоджерел, та в подальшому через пункти 

сполучення програм передаватися у відповідні пункти розрахунків, оцінок, 

узагальнень та аналізу. Необхідно, щоб операції, які виконуються та 

застосовуються в системі обліку, були інтегровані в інші сфери використання 

ІС. Отже, варто детальніше зупинимось на найпопулярніших програмних 

продуктах в Україні та виявити їх недоліки та переваги. 

Найпоширенішим програмним продуктом на ринку ІС в Україні є системи 

фірми ―1С‖, хоча заслуговують на увагу й інші програмні продукти, які 

відповідають запитам користувачів різних рівнів. Саме до таких й відносять ІС 

№ з/п Програмний продукт Розробник 

1 ІС Підприємство Фірма ―1С‖ (РФ) 

2 Галактика ERP Галактика (РФ) 

3 SAP. SAP R 3 SAP AG (Німеччина) 

4 DeloPro Ксиком Софт (Україна) 

5 Microsoft Dynamics AX Microsoft (США) 

6 BAAN-IV BAAN (Американсько-голландська 

компанія) 

7 SCALA Bestlutsmodeller AB (Шведської компанія) 

8 ORACLE Application Пакет бізнес-прикладних програм 

(Американська корпорація ORACLE) 

9 Тerrasoft -CRM Тerrasoft (РФ) 

10 ІТ-підприємство, ІТ-Enterprise Інформаційні технології (РФ) 

11 ERP система BSI Бізнес сервіс (Україна) 

12 ABD Інформаційна система "ИНЕК" (Україна) 

13 ERP Марка Компанія Марка (Україна) 

14 Віртуозо Компанія Марка (Україна) 

15 Конекто Конекто (Україна) 

16 Б52 Студія Плюс (Україна) 
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управління підприємством, за допомогою яких можна автоматизувати окремі 

бізнес-процеси підприємства або їх комплекс. При автоматизації комплексу 

бізнес-процесів такі інформаційні системи називають інтегровані корпоративні 

інформаційні системи (ІКІС). ІКІС містить комплекс взаємопов‘язаних 

складових, призначених для організації бізнес-процесів і організації потоків 

інформації засобами документообігу [3]. 

Програма ―1С: Бухгалтерія‖ є універсальною. Вона може бути 

налаштована користувачем на різноманітні схеми обліку. В даній програмі є 

чимало різних способів для введення операцій в сфері обліку амортизації 

основних виробничих засобів. Має місце ручне введення операцій при 

незначній номенклатурі основних виробничих засобів з використання 

інформації щодо суми щомісячної амортизації, взятої з довідника ―субконто‖. А 

також існує спосіб автоматизування із застосуванням типових операцій або 

режимів ―Документи і розрахунків‖. 

Так як вітчизняними, так і зарубіжними вченими, висвітлювалось чимало 

недоліків даної програми ―1С‖ Бухгалтерія. В даній роботі я хотів би звернути 

увагу на переваги та недоліки, що можуть виникати в організаціях під час 

впровадження інформаційних систем та інших технологій. 

Програма ―1С: Бухгалтерія‖ має певні переваги, такі як: 

- наявність готових налаштувань; 

- за невеликий період часу можливе отримання потрібних документів, з 

використанням певних форм; 

- відсутність потреби у високій кваліфікації спеціалістів; 

- отримання програми в певний момент, яка відповідатиме максимально на 

завдання, які були висунуті. 

 Недоліками програми ―1С:Бухгалтерія‖ є: 

- неможливість ведення обліку в динаміці; 

- відносно не найвища швидкість проведення обрахунків; 
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- для певної діяльності використовують певну версію, тобто програма ―1С‖ 

не являється універсальною. 

―1С Бухгалтерія‖ являється програмним продуктом, який є комплексним і 

який має багато спеціалізованих галузевих версій. Гнучка конфігурація є 

притаманною цій програмі та настроюється до відповідних вимог конкретного 

підприємства. В даній програмі записують безліч операцій, від господарських 

до складання бухгалтерської звітності. 

Можна сказати, що в програмі ―1С: Бухгалтерія‖ є багато переваг, але 

можна знайти і незначні недоліки. Є доцільним використовувати саме цю 

програму, особливо на практиці. Це дасть змогу займатись безперервним 

документообігом без зайвих затримок на будь-якому його етапі. 

Ця програма призначена для широкого кола осіб, тому вона підходить для 

застосування персоналом нижчого рангу. Не є важливим професійне знання 

деталей обліку. Так, як ринкові потреби зростають, то програма 

―1С: Бухгалтерія‖ удосконалюється і поширюється з кожним днем. Ми навіть 

маємо змогу випробувати нову версію цієї програми ―1С: Бухгалтерія 8.2 для 

України‖. 

Галактика – система ERP, складова частина комплексу бізнес-рішень 

корпорації Галактика. Система адресована середнім і великим підприємствам 

для інформаційної підтримки задач стратегічного планування та оперативного 

управління.  

Галактика ERP розроблена для застосування в умовах російської 

економіки з її специфікою, що складається в постійних змінах законодавства. 

Відповідно до огляду CNews Analytics, до плюсів Галактики можна віднести 

досить глибоку інтегрованість і чітку підтримку законодавчої бази. 

Система має компонентну структуру і складається з функціональних 

модулів, які об'єднуються в контури. 

 Програма ―Галактика ERP‖ має такі переваги як: 
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- система має широкий набір функцій, це єдина система, яка має функції 

планування і виробництва; 

- має повний набір стандартних та спеціальних бухгалтерської звітності; 

- система має досить багато параметрів настроювання на особливості 

конкретного Замовника; 

- має дуже прості, ефективні і універсальні засоби розширення форм 

введення і визначення нових довідників. 

Недоліками програми ―Галактика ERP‖ є: 

- система не має механізму визначення і контролю процедур виконання 

конкретних операцій або групи операцій (наприклад, визначення процедури 

ПОСТАЧАННЯ: спосіб формування заявки – заявка – вибір постачальника – 

формування замовлення – Відстеження його виконання – процедура отримання 

на склад), що не дозволяє керівнику бути впевненим, що його управлінські 

рішення виконуються; 

- система не має функцій, необхідних для забезпечення діяльності великих 

корпорацій (Централізоване постачання, розподіл функцій між організаціями, 

передача повноважень від однієї організації до іншої, взаєморозрахунки 

всередині корпорації і т.д.); 

- система, практично, не є інтегрованою. Більшість модулів практично не 

пов'язані між собою, а їх зв'язок з фінансами дуже умовний, тому що документи 

в фінансовому модулі вводяться вручну на підставі первинних документів, що 

призводить до розбіжності в матеріальному і фінансовому обліку; 

- система не контролює бюджет при введенні оперативних документів і 

взагалі не має механізмів прогнозування руху грошових коштів, що 

неприпустимо при управлінні підприємством. 

 SAP R / 3 – це система, яка включає в себе набір прикладних модулів, 

завдяки яким підтримуються і інтегруються бізнес-процеси компанії в режимі 

реального часу. Система призначена для тотальної автоматизації великих і 
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середніх фірм. Автоматизована система управління SAP R / 3 викликає на 

даний момент часу зацікавленість всіх гравців різних сфер бізнесу. 

Основні модулі системи: управління фінансами, в т.ч. бухгалтерський і 

податковий облік, бюджетування, управлінський облік, управління 

матеріально-технічним забезпеченням, збутом і складськими запасами, 

планування і управління виробництвом, управління персоналом та ін. 

 ―SAP R3‖ має такі переваги як: 

- дозволяє врахувати безліч нюансів технологічних процесів; 

- дозволяє вести максимально деталізовані розрахунки; 

- планування закупівель з урахуванням потреб виробництва дозволяє 

працювати just-in-time (але при цьому в розумі треба тримати поправку на 

постачальників і форс-мажори, на зразок поломки транспорту); 

- можливо налаштувати доступ до інформації для кожного користувача 

індивідуально, щоб уникнути навмисного або ненавмисного псування даних. 

 ―SAP R3‖ має такі недоліки як: 

- SAP абсолютно не пристосована до українського обліку; 

- складність пошуку програмістів для SAP; 

- система SAP призначена для великих виробничих компаній; 

- щоб система працювала ефективно, реєстрація операцій повинна 

проводитися в режимі онлайн, для цього у всіх користувачів повинен бути 

доступ. Наприклад, існує велика організація, яка хоче впровадити SAP, але  

немає ніякої автоматизованої системи, і тому документи вони роблять в Ехсеl, 

потім здають в бухгалтерію, а вже вона реєструє операцію в системі. 

Більш деталізований огляд систем наведено у табл. 2. 

Оцінювання програмних продуктів, які належать до корпоративних 

інформаційних систем та представлені на вітчизняному ринку, ґрунтовно 

досліджено у [2, 7, 8, 10, 12]. Більшість середніх і великих підприємств на 

сьогодні використовують понад 20 різноманітних інформаційних систем. Це 

ІКІС або ERB системи, системи бізнес-аналітики (ВI) зберігання даних, центри 
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оброблення даних, системи передачі даних, серверні рішення, інформаційні 

мережі та їх інфраструктура, мобільні рішення та ін. Інтегрована ІС об‘єднує 

роботу ряду модулів і контурів, які містять декілька модулів на єдиній 

інформаційній платформі. 

Таблиця 2 – Порівняння характеристика ІС обліку та аналізу 

грошових коштів 

        Характеристика 

критерію 
1С 

Бухгалтерія 
Галактика 

ERP 
SAP R3 

Призначення Для малих та середніх 

підприємств 
+++ ++ + 

Для корпорацій та 

холдингів 
Функціональні 

можливості 
Стандартний набір 

облікових функцій 
+++ +++ +++ 

Розширений набір 

функцій + управління 

проектами 
Забезпечення 

можливості 

консолідованого обліку 

на основі окремих 

модулів 
Поширюваність На одному ПК +++ +++ +++ 

На багатьох ПК в 

локальній або/та 

глобальній мережі 
Вартість Низька або середня +++ ++ + 

Висока 
Вимоги до 

ресурсів ПК 
Не потребує значних 

ресурсів ПК 
+++ +++ ++ 

Підвищені вимоги до 

ресурсів ПК 
Клієнт-сервер 

Тривалість 

впровадження 
Швидке впровадження – 

протягом місяця 
+++ ++ + 

Тривале впровадження – 
до 6 місяців і більше 

Складність 

налаштування 
Просте; не потребує 

спеціального навчання 
+++ +++ + 

Потребує навчання та 

залучення 

висококваліфікованих 

спеціалістів 
 

Критерій 
ІС 
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Продовження таблиці 2 

Сервісна 

підтримка 
Тільки дистанційне 

консультування 
+++ ++ + 

Наявність розвинутої 

системи навчання і 

підтримки з можливістю 

виїзду фахівців із 

обслуговування на 

підприємство 

 

Сучасні ІС обліку, зокрема й ІКІС, що представлені на вітчизняному 

ринку, мають відповідати таким вимогам: функціональна повнота системи; 

локалізація ІС до вітчизняних умов роботи підприємства; надійний захист 

інформації; наявність доступу до розподілених мереж; наявність 

інструментальних засобів адаптації та супроводу системи; забезпечення обміну 

даними; можливість інтеграції та консолідації інформації, даних, додатків; 

наявність спеціальних засобів оцінки стану системи в процесі експлуатації [3, c. 

51]. 

Функціональна повнота системи передбачає дотримання таких умов: 

- відповідність системи міжнародним стандартам управлінського обліку 

MRPІІ, ERP, CSRP; 

- автоматизацію планування, бюджетування, прогнозування, обліку – 

бухгалтерського, оперативного управлінського, статистичного, фінансового; 

- формування звітів і ведення обліку одночасно за вітчизняними та 

міжнародними стандартами (IAS і GAAP) тощо. 

 Локалізація ІС до вітчизняних умов роботи підприємства передбачає 

функціональну та лінгвістичну адаптацію системи до умов роботи сучасного 

українського підприємства: особливості законодавства, оподаткування, ведення 

фінансового обліку, наявність інтерфейсу і документообігу.  

Можливість інтеграції та консолідації інформації має на увазі 

консолідацію на рівні: підприємств для об'єднання інформації філій, дочірніх 

компаній, що входять у холдинг; окремих завдань; тимчасових періодів для 
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аналізу зміни окремих показників за період, що перевищує звітний. Наявність 

спеціальних засобів аналізу стану системи в процесі експлуатації зумовлює 

присутність архітектури баз даних, алгоритмів, статистики кількості обробленої 

інформації (документів, операцій, проведень та ін.), журналу виконання 

операцій тощо [3, с. 52]. До інформаційної системи обліку суб'єктом 

господарювання висуваються такі вимоги: 

- забезпечення ефективного вирішення завдань, які стоять перед суб'єктом 

господарювання; 

- надійність та стійкість до змін зовнішніх і внутрішніх умов роботи; 

- доступність підприємства за ціною придбання, ліцензуванням та вартістю 

обслуговування; 

- простота в установці та обслуговуванні; 

- простота та легкість масштабування, зручність для нарощування 

обчислювальних потужностей; 

- відповідність сучасним вимогам розвитку інформаційних технологій; 

- відповідність загальноприйнятим стандартам і нормам. Закордонні ІС 

мають бути адаптовані до вимог вітчизняного законодавства, митних правил, 

особливостей ведення обліку та документообігу; 

- забезпеченість функціонування бізнес-процесів підприємства на 

довготривалій основі. 

Останнім часом почали впроваджувати сучасні аналітичні системи, 

призначені для вирішення завдань оперативного управління підприємством на 

основі даних реального часу. До корпоративних інтегрованих інформаційних 

систем нового покоління належать системи на базі сервісно-орієнтованих 

технологій. Це міжнародна компанія, що розробляє рішення для виробничих 

підприємств, дистрибуції, роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, сервісних 

компаній. Система містить засоби для управління ресурсами підприємства 

(ERP), взаєминами з клієнтами (CRM), ланцюжками поставок (SCAM), бізнес-

процесами послуг (PSA), а також має такі інструменти: 
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- інструмент аналізу, який призначений для ефективного управління 

діяльності підприємств (EPM – Epicor Enterprise Performance Management) та 

дає змогу подати необхідну користувачеві інформацію в потрібний йому час; 

- інструмент Epicor True SOA, який дає змогу об'єднувати систему з 

Web 2.0. Можна здійснювати пошук необхідної інформації на рівні 

підприємства та комунікації у режимі реального часу, використовувати онлайн-

ресурси, розподілених по всьому світу; 

- взаємодія з програмами компанії Microsoft-MS Outlook, SharePoint, Word, 

Excel. 

Сучасні інформаційні системи ведення обліку безпосередньо пов'язані з 

управлінням підприємства та без перебільшення є ключовим елементом 

інфраструктури підприємства. За допомогою ІС автоматизуються всі або 

основні бізнес-процеси підприємства, здійснюється підтримка і розвиток 

бізнесу, підвищується ефективність діяльності не тільки ведення обліку, а й 

управління бізнесом.  

На сьогодні, ринок інформаційних технологій представлений широким 

вибором програмного забезпечення, тому вибір має відповідати потребам 

суб'єкта господарювання. В основі вибору ІС повинні лягти такі ознаки: 

функціональність та інтегрованість; можливість підтримки корпоративного 

управління; галузь діяльності, організаційна структура та тип виробництва; 

архітектура, можливість інтеграції з іншими програмними продуктами, 

можливість підтримки оперативного і стратегічного управління. Поряд з тим, 

що впровадження ІС потребує значних витрат, які, на жаль, на сьогодні суб'єкти 

господарювання не готові понести, тай термін окупності є досить великим, 

економічний ефект від їх впровадження очевидний: зменшення часу для 

рутинного опрацювання облікових даних, доступність даних різного рівня, 

ефективність та оперативність прийняття управлінських рішень, оптимізація 

бізнес-процесів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ У 

МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Перспективним напрямом ефективного управління підприємством є створення 

єдиного інформаційного середовища підприємства та впровадження 

автоматизованих інформаційних технологій на робочих місцях фахівців, які 

дозволяють значно підвищити конкурентоспроможність підприємства та 

оптимізувати ресурси. 

Ключові слова: автоматизоване робоче місце (АРМ), основні функції АРМ, 

типова структура АРМ, категорії АРМ економічного об'єкту, методологічні  

та технологічні принципи створення АРМ, модель  єдиного інформаційного  

середовища підприємства. 
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Актуальність обраної теми визначається тим, що на сучасному етапі 

розвитку економіки України впровадження інформаційних технологій у процес 

управління підприємством  забезпечує його конкурентоспроможність, а отже 

здатність зайняти найбільш вигідну позицію в маркетинговому середовищі, що 

постійно змінюється та формується під впливом різноманітних факторів. 

Розвиток бізнесу безпосередньо пов‘язаний з ефективним управлінням 

підприємством. Головна роль в процесі управління належить інформації та 

процедурам її опрацювання та створенню єдиного інформаційного середовища. 

Основне призначення сучасного менеджменту - це здатність приймати 

ефективні рішення. Тому сьогодні підвищується роль організації, автоматизації 

та комп‘ютеризації праці менеджерів всіх напрямів діяльності. Тенденція до 

підсилення децентралізації управління призводить до розподіленої обробки 

інформації з децентралізацією застосування засобів комп‘ютерної техніки і 

вдосконаленням безпосередньо робочих місць користувачів. На практиці цього 

досягають створенням автоматизованих робочих місць (АРМ), які враховують 

специфіку праці та спеціалізацію фахівця. 

Дослідження даного питання відображено в наукових працях видатних 

науковців, таких як Нечаєв В.П., Скороходов В. А., Фетісов В.С., Войнаренко 

М.П., Глівенко В.С. та інших. 

Метою статті є розгляд питань ефективності та  доцільності впровадження  

інформаційних технологій на підприємствах та створення автоматизованих 

робочих місць. 

Основною  передумовою  створення АРМ є розвиток  електроніки, який 

призвів до появи нового класу обчислювальних машин - персональних 

комп‘ютерів. Під робочим місцем розуміють місце, на якому працівник 

здійснює свій трудовий процес.  

Автоматизоване робоче місце – є робочим місцем персоналу 

автоматизованої системи управління економічним об'єктом, обладнане 

засобами, що забезпечують участь людини в реалізації функцій управління. 
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Автоматизоване робоче місце –це комплекс інформаційних ресурсів, 

програмно-технічних і організаційно-технологічних засобів індивідуального 

або колективного користування, об‘єднаних для виконання певних функцій 

професійної діяльності працівника. 

Автоматизоване робоче місце  будь-якої сфери діяльності має однакові 

основні функції, а саме:процедури введення, накопичення, пошуку та 

зберігання інформації; виконання процедур оброблення інформації;  отримання 

результатів оброблення і запитів; процедури контролю на всіх етапах роботи;  

Саме ці функції дозволяють користувачу АРМ працювати в 

інтерактивному режимі, оперативно розв'язувати поточні задачі, користуватись 

єдиною базою даних організації, здійснювати оперативний інформаційний 

обмін користувачів і доступ до даних. 

Існує типова структура АРМ яка розділяється на дві частини, одна із них 

це функціональна частина, саме вона визначає зміст конкретного АРМ і 

включає опис сукупності взаємопов‘язаних завдань, що відображають 

особливості автоматизованих функцій діяльності користувача. Сюди ж 

відносять описи засобів захисту від несанкціонованого доступу, відновлення 

системи в збійних ситуаціях, управління в нестандартних випадках. 

Друга частина типової структури АРМ це забезпечувальна частина, вона 

включає традиційні види забезпечення: інформаційне, програмне, технічне, 

технологічне, лінгвістичне, математичне, організаційне, правове, ергономічне. 

АРМ економічного об‘єкту можна поділити на чотири частини: перше це 

АРМ управлінського персоналу - реалізують функції прийняття  управлінських 

рішень(керівники усіх рівнів);другий це АРМ фахівців структурних підрозділів 

- допомагають розв'язувати функціональні завдання (економіст, бухгалтер,  

маркетолог,  менеджер та інш.); третя це АРМ оперативного управління  - 

призначені для збирання первинних даних безпосередньо на робочих місцях 

(адміністраторів, касирів, операторів та інш.); четверта це АРМ технічних 

працівників -  орієнтовані на ведення діловодства. 
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Методологічні принципи створення АРМ: 

1. Системний підхід -  АРМ розглядається одночасно як єдине ціле 

(система) та як взаємопов'язана сукупність незалежних складових: елементів, 

процесів 

2. Неперервність розвитку - АРМ передбачає постійне вдосконалення та 

розвиток всіх видів його забезпечення й змінювання всього об'єкту або окремих 

частин через модифікацію програмних, інформаційних і технічних засобів. 

3. Адаптованість – здатність АРМ пристосовуватися до зміненого 

внутрішнього стану економічного об'єкту. 

4. Надійність – у аварійних ситуаціях АРМ не повинно остаточно виходити 

з ладу й давати неправильні результати.  

5. Стійкість - виконання основних функції незалежно від впливу 

внутрішніх і зовнішніх факторів  на АРМ. 

6. Ефективність – врахування витрат на створення та експлуатацію АРМ. 

Технологічні принципи створення  АРМ: Проблемна орієнтація АРМ на 

вирішення завдань певного класу, об‘єднаних загальною технологією обробки 

інформації, єдністю режимів роботи й експлуатації; максимальна орієнтація на 

кінцевого користувача, що досягається створенням інструментальних засобів 

адаптації АРМ до рівня підготовки користувача, можливостей його навчання і 

самонавчання; модульна побудова, що забезпечує сполучення АРМ з іншими 

елементами системи обробки інформації, а також модифікацію і нарощування 

можливостей АРМ без переривання його функціонування; ергономічність, 

тобто створення для користувача комфортних умов праці і дружнього 

інтерфейсу спілкування з системою. 

Роль АРМ менеджера у моделі єдиного інформаційного середовища 

організації. 

АРМ  спрямоване на працівника, який має професійну підготовку у 

конкретній функціональній сфері; навички використання спеціального 

програмного забезпечення. 
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Головна складова АРМ  - програмне забезпечення, що орієнтоване на 

розв'язання специфічних функціональних задач . 

АРМ керівника організації – для вирішення завдань моніторингу, аналізу, 

моделювання і прогнозування ситуацій діяльності економічного об'єкту 

(організації). 

Автоматизоване робоче місце керівника організації можна поділити на такі 

ланки як: АРМ заступника керівника з економічних питань, а також АРМ 

заступника керівника з фінансових питань. 

Об‘єднання всіх інформаційних ресурсів організації, забезпечуючи 

керівника оперативною інформацією.  

У процесі управління підприємством приймаються оперативні, тактичні та 

стратегічні управлінські рішення. Із цією метою виокремлюють три рівні 

управління. 

На першому рівні здійснюється оперативне управління структурними 

підрозділами (АРМ фахівців структурних підрозділів). 

АРМ менеджера організаційного відділу - це управління потоками 

документів організації. 

АРМ менеджера щодо роботи з персоналом –це управління кадровим 

обліком і плануванням, одержання будь-якої звітності щодо персоналу. 

АРМ бухгалтерського обліку – це управління бухгалтерським обліком всіх 

господарських операцій. 

АРМ фінансового менеджера – це управління фінансовими ресурсами 

організації: планування фінансів, оперативний фінансовий менеджмент, 

фінансовий аналіз, бюджет. 

АРМ менеджера відділу логістики - це управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками у сфері виробництва й обігу 

(планування, організація і контроль всіх видів діяльності щодо переміщення і 

складування). 
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АРМ управління технологічними процесами - це управління 

виробництвом, господарською діяльністю організації з урахуванням сучасних 

стандартів управління ресурсами: MRP, MRPII. 

Суть автоматизації документообігу полягає в поліпшенні якості 

управління за рахунок більш повного і своєчасного інформування 

співробітників. Інформувати співробітників можна за допомогою трьох 

основних видів інформації: мови (усне розпорядження, прохання, 

повідомлення), текстових документів (накази, розпорядження, листи) і 

зображень (фотографії, слайди, креслення тощо). 

Офіс - це керуюча система, яка здійснює раціональне управління 

економічним об'єктом на основі збору, аналізу та обробки інформації і створює 

передумови для прийняття ефективного управлінського рішення.  

Електронний офіс – це технологія обробки інформації в установі 

електронними засобами, що базується на обробці даних, документів, таблиць, 

текстів, зображень, графіків. 

Електронний офіс дозволяє ефективно вирішувати широкий спектр 

завдань, що стоять перед кожним підприємством, що прагне до оптимальних 

трудовитрат: скорочує операційні витрати на управління і прискорює 

прийняття рішень; знижує непередбачені/надмірні витрати; підвищує якість 

роботи з клієнтами, іншими підприємствами, включаючи звітні документи; 

підвищує ефективність командної роботи. 

Базою якісних рішень є якісна інформація. Умова отримання якісної 

інформації – впровадження в організацію автоматизованої ІС. Ефективність 

управління офісом досягається об'єднанням всіх потоків інформації, що 

циркулюють в організації та  автоматизацією робочих місць співробітників 

офісу з метою більш якісного забезпечення їх інформацією. Ефективність 

управління організацією визначає результативність бізнесу. 

Інформаційна технологія електронного офісу – це організація 

комунікаційних процесів як усередині організації (працівників між собою), так і 

з зовнішнім середовищем (з іншими зовнішніми об'єктами), яка здійснюється 

на базі сучасних засобів передачі інформації. 
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Комп‘ютерна техніка це процесорний блок, монітор, клавіатура,  

маніпулятор«миша», модем, мережевий сервер, Web-камера,  мобільний 

ноутбук, планшет та інш. 
Оргтехніка та засоби комунікації це мобільний і стаціонарний телефонний 

зв‘язок, факсимільний зв'язок, засоби оргтехніки: принтер, ксерокс, сканер, 

відео-проектор та інш. 
Прикладне, спеціальне та мережеве програмне забезпечення це 

автоматизований документообіг, електронне діловодство текстові редактори; 

електронні таблиці; графічні редактори; програми презентацій, електронна 

пошта; відео-конференції, електронний календар. 
Віртуальний офіс: група людей, що працюють разом для досягнення 

загальної мети при цьому не зустрічаючись один з одним щодня. 
Віртуальний офіс це термін( термін не є усталеним) для позначення 

офісних послуг  колективного  користування, що часто включають в себе 

службовий адресу організації для отримання кореспонденції, послуги 

пересилання пошти, віртуальний  телефонний  номер, прийом факсу, а також 

додатково надаються обслуговування вхідних дзвінків, послуги  секретаря, веб 

–хостинг і оренда  переговорних  кімнат і конференц-залів для 

ділових  зустрічей.  «Віртуальний офіс» також є загальним  терміном  для опису 

середовища, яка дозволяє команді співробітників ефективно вести  бізнес, 
використовуючи виключно  комунікаційні  можливості Інтернету. 

Віртуальний офіс має бути доступний з будь-якого комп‘ютера, 

підключеного до мережі головного офісу. Доступ у Віртуальний офіс 

здійснюється за допомогою стандартного Web – браузера, відповідно до 

повноважень фахівця компанії (документи, пошта, СУБД). Глобальна мережа 

використовується для обміну необхідною інформацією між географічно 

видаленими підрозділами компанії.  
При оцінці ефективності впровадження АРМ в діяльності організації 

звичними є витрати, такі як: витрати живої праці, капітальні вкладання, 

експлуатаційні витрати. Розбираючись детальніші можна перерахувати такі 

затрати: вартість проектних робіт, витрати по постановці і алгоритмізації 

завдань; витрати на придбання та установку  технічних  і  програмних засобів; 
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витрати на навчання; супровід програмного забезпечення; супровід 

інформаційної бази; витрати на ремонт і обслуговування технічних засобів; 

електроенергія; утримання приміщень. 

Ефективність впровадження АРМ визначається порівнянням одержаних 

результатів від функціонування цієї системи і затрат усіх видів ресурсів, 

необхідних для створення,  дії та розвитку цієї системи. 

Загальна ефективність АРМ (Ер) складається з: 

Ер = Еп + Ен – Сексп, 

де Еп - пряма і Ен- непряма  ефективність; Сексп  - експлуатаційні витрати. 

Пряма річна економія (Еп) визначається як:  

Еп = Зр – Зарм 

Зр - затрати на ручну обробку інформації; Зарм –обробка інформації за 

допомогою АРМ. 

Зр = Q × Цр / Нв × Кр 

Зарм = Тк × Цк 

де Q – обсяг інформації в символах; Ц- вартість однієї години ручної обробки 

інформації; Нв - норма виробітку в символах/год.; Кр- коефіцієнт, який 

враховує додаткові затрати часу на логічні операції; Тк- комп‘ютерний час 

обробки інформації; Цк- вартість однієї години комп‘ютерного часу. 

Непряма ефективність АРМ досягається завдяки росту продуктивності, 

зниженню втрат. Основним показником непрямої річної ефективності АРМ є 

економія за рахунок додаткового росту товарообігу: 

Ет/о = (Т2 - Т1) × П1 / Т1 

де Т1 і Т2 -  річний обсяг товарообігу до і після впровадження АРМ; 

П1- прибуток від реалізації до впровадження АРМ. 

Узагальнюючими показниками економічної ефективності АРМ є термін 

окупності затрат на створення АРМ : 

Т = Карм / Ез 

та  коефіцієнт економічної ефективності: 

Ер = Ез /  Карм 
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де Т — термін окупності, роки; Е3 — загальна річна ефективність, грн.; Карм 

— одноразові затрати на створення АРМ, грн.; Ер — розрахунковий коефіцієнт 

ефективності затрат на створення АРМ. 

Обґрунтування економічної ефективності автоматизації  управління 

дозволяє:установити основні економічно ефективні напрямки автоматизації; 

виявити  можливий  розмір  річного  економічного  ефекту; визначити 

припустимий обсяг капітальних вкладень у систему автоматизованого  

управління (АСУ); розрахувати термін окупності витрат на АСУ; виявити 

необхідність і доцільність витрат на створення і впровадження АСУ; вибрати 

економічно найбільш ефективний варіант АСУ. 

Отже, АРМ менеджера -  це інструмент раціоналізації, інтенсифікації 

управлінської діяльності та прийняття  ефективних управлінських рішень 

Створення АРМ на робочому місці менеджера підвищує ефективність 

виконання ним своїх функціональних обов‘язків та зростання продуктивності 

праці.  
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
У статті досліджено інформаційні системи будівельної галузі та розглянуто 
автоматизацію як засіб покращення керування будівельною компанією, 
підвищення продуктивності праці, знаходження шляхів для оптимізації роботи 
самого підприємства та аналізу діяльності для планування майбутнього 
розвитку. Розглянуто основні інформаційні системи, які доцільно 
впроваджувати у будівельну галузь, розроблено основні пропозиції.  
Ключові слова: автоматизація, управління, будівельна галузь, інформаційна 
система, інформаційна технологія, електронний документообіг.  

Основною метою розвитку інформаційних систем і технологій будівельної 
галузі є формування й забезпечення функціонування системи інформаційного 
забезпечення для органів управління будівельного господарства. Традиційні 
процеси документаційного забезпечення управління на будівельних 

підприємствах досить складні, масштабні, тривалі й громіздкі. У зв′язку з цим, 

є доцільним розробка та побудова документально-комунікаційної системи на 
основі сучасних інформаційних технологій, зокрема електронного 
документообігу. У зв’язку із цим, питання сучасних інформаційних технологій 
у діяльність будівельних підприємств, є актуальним та вимагає подальшого 
аналізу. 

Дослідженням процесів інформатизації займається низка науковців. 
Провідним фахівцем у цій сфері в Україні є Г. Асєєв, який досліджує проблеми 
управління документаційною інформацією, електронним діловодством та 
документообігом [1]. Фундаментальними є праці О. Матвієнко та М. Цивіна [2], 
які виклали основні підходи до впровадження систем електронного 
документообігу, надали принципи їх побудови та сформулювали вимоги до 
можливостей систем. Сучасними, актуальними та практично корисними є 
наукові роботи А. Ніколашина [3], Ж. Кудрицької [4], Г. Охріменко [5] та 
інших. 
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Метою цієї роботи є аналіз інформаційних систем будівельної галузі, 

зокрема управлінських інформаційних систем, узагальнення основних підходів 

щодо їх побудови та формування пропозицій для подальшого їх впровадження.  

Будівельний сектор притягує до себе особливу увагу як органів державної 

влади всіх рівнів, так і науковців. На сучасному етапі розвитку будівельної 

галузі роль удосконалення організаційних структур управління різко зростає і 

задача підвищення ефективності управлінських рішень залишається однією з 

актуальних і складних у сучасних умовах. Це пов‘язано перш за все з 

необхідністю збору й переробки значних обсягів інформації та своєчасною 

видачею результатів для їх аналізу і прийняття результативних управлінських 

рішень. 

В діяльності кожного будівельного підприємства можна виділити три 

документопотоки: вхідний, вихідний та внутрішній. Вони характеризуються 

такими параметрами:  змістом чи функціональною належністю, структурою, 

режимом або циклічністю, спрямованістю та обсягом [6]. 

Багаторічна практика традиційної системи діловодства сформувала такі 

принципи раціональної організації документообігу:  

- відстеження руху документів упродовж усього життєвого шляху; 

- отримання поточної інформації, а також взаємовідносини з 

партнерами;  

- проведення досліджень і аналізу наслідків діяльності організації за 

будь-який період часу;  

- представлення даних в українському або міжнародному стандарті;  

- можливість вибірки необхідної інформації по складному критерію і 

представлення її в будь-якому зручному вигляді. 

При проектуванні раціональних документопотоків на будівельному 

підприємстві складають схеми основних груп і видів документів, які залежать 

від категорій документів – вхідних, вихідних, внутрішніх; наказів з основної 

діяльності та особового складу установи, листів, замовлень, рекламацій. Для 
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кожної групи документів створюють окремий маршрут. Апробовані схеми 

документообігу включають в інструкцію з діловодства або додають до неї. 

На даний час із використанням комп‘ютерних технологій виконується 80 – 

90% проектних робіт, при підготовці будівельного виробництва та в управлінні 

будівництвом – 50 – 70%, а у фінансово-економічних розрахунках – 60 – 70%. Є 

проектні організації, які експлуатують 200 – 300 персональних комп‘ютерів і 

застосовують інформаційні технології, що охоплюють усі розділи проекту. 

Ефективність застосування інформаційних технологій у будівництві 

значно підвищується у випадку використання інтегрованих інформаційних 

технологій, що охоплюють усі етапи, починаючи з інвестиційного проекту та 

закінчуючи експлуатацією об‘єктів будівництва (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема інформаційних технологій в інвестиційному проекті  

При виконанні окремих розділів будівельного проекту доцільно 

застосовувати такі комп‘ютерні програми [7 10]: 

− архітектурно-будівельна частина:  

• «AutoCAD», «COREL», «3Dmax», «Allplan», «Компас» − розроблення 

креслень будівель і споруд; 

• «ArchiCAD» − створення (2D, 3D) усіх видів архітектурно-

конструкторської та технологічної документації; 

• «CREDO» – оброблення геодезичних вишукувань і розроблення креслень 

автомобільних доріг; 

– розрахунково-конструктивна частина: 

• «ЛІРА», «DELCAM», «Мономах» – розрахунок і проектування 

будівельних конструкцій та машинобудівне проектування; 
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• «Фундамент», «Konkord», «Plaksis», «Priz-Pila» – розрахунок і 

проектування основ і фундаментів будівель та споруд; 

• «ТЕРА» – теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій; 

• «ПРОМІНЬ», «КАРМЕН», «ЕПОС» – розроблення електротехнічного 

обладнання та розрахунок електричних навантажень; 

– управління будівництвом: «Building Manager» – складання календарних 

планів; 

– економічна частина: «АВК», «ІСС» – складання проектно-кошторисної 

документації; 

– охорона навколишнього середовища: «ЕОЛ» – розрахунок викидів 

(розсіювання) забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери; 

– інформаційне супроводження проектних робіт: «Зодчий», «Vstroy», 

«Будстандарт» − законодавчо-правова база, використання періодичної й 

нормативної літератури, типових та проектів-аналогів тощо. 

Найбільш доступною та поширеною системою програмного забезпечення 

при виконанні проектів є комп‘ютерна програма «Allplan» (розробка фірми 

«Allbau», Німеччина). «Allplan» − багатофункціональна програма, яка має 

великі можливості, її цілком достатньо для виконання повного обсягу проектної 

документації для об‘єктів усіх напрямів будівництва. Вона забезпечує 

можливість проектування як на стадії передпроектних робіт, так і при 

розробленні робочих креслень. 

За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що в 

діяльності будівельних підприємств спостерігається низка проблем, пов‘язаних 

із впровадженням інформаційних технологій, зокрема електронного 

документообігу, серед яких основними є: перехід до електронного 

документообігу без урахування особливостей обліку на підприємстві; 

відсутність розроблених допоміжних нормативно-правових актів, які мають 

регулювали використання електронних документів та їх затверджених 

обов‘язкових реквізитів; складність захисту і зберігання документів.  
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Комплексне наскрізне автоматизоване проектування можливе шляхом 

використання комп‘ютерних програм при виконанні окремих розділів (частин) 

будівельного проекту, доцільним є застосування системної комп‘ютерної 

програми автоматизованого проектування «Allplan».  

Перспективними напрямами є: проведення аналізу існуючого 

документообігу; створення та впровадження електронного документообігу, 

який врахував би особливості обліку будівельного підприємства, а також 

структуру бухгалтерської комп‘ютерної системи, що планується запровадити на 

підприємстві, та розроблення пакета законодавчих актів, які б регулювали 

порядок ведення й обороту електронних документів, що дозволить підвищити 

ефективність управлінської інформаційної системи будівельного підприємства. 
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