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ПРОБЛЕМИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ…………………………………………………………………………...
 
Вероніка Левицька  
Науковий керівник: Ковальчук С.П., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АУДИТ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ……………..
 
Вероніка Левицька  
Науковий керівник: Мельничук О.П., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ…..
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Олексій Левкович 
Науковий керівник: Сегеда С.А., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ 
РЕСУРСАМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ……………………
 
Анастасія Лесик 
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ………………………….
 
Тарас Лещук 
Науковий керівник: Лобачева І.Ф., к.пед.н, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇСТАТИСТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В 
ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ………………………………………………………..
 
Тарас Лещук  
Науковий керівник: Поліщук Н.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА 
ЕЛЕМЕНТАМИ…….………………………………………………………………… 
 
Анна Литвиненко  
Науковий керівник: Овсюк Н.В., к.пед. н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОБЛІК ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ……………………………………………….
 
Дарина Ліпешко 
Науковий керівник: Копчикова І. В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УКРАЇНІ………………
 
Тетяна Луженецька 
Науковий керівник: Лобачева І. Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ В СИСТЕМІ 
МЕНЕДЖМЕНТУ……………………………………………………………………..
 
Сергій Лучко 
Науковий керівник: Откаленко О. М., cт. викладач   
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПОГЛИБЛЕННЯ СУТНОСТІ ПРЕДМЕТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ…………………………………………………………………………………
 
Богдана Максімова  
Науковий керівник:Поліщук О.Т., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ…………………………………………………………………………..
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Наталя Матвійчук 
Науковий керівник: Откаленко О.М., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ У 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ……………………………………………………….
 
Ірина Мельник  
Науковий керівник: Даценко Г.В , к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ З ОПЕРАЦІЙ КАПІТАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ…………………………………………………………………………..
 
Ірина Мельник  
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н, доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ…………
 
Вікторія Мельник  
Науковий керівник: Мельничук О. П., к.е.н. , ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ………………………………..
 
Наталія Мельниченко  
Науковий керівник: Уханова І.О., к.е.н., доцент 
Одеський національний економічний університет 
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ ……………………………………………………………………………….
 
Ірина Миколюк 
Науковий керівник: Откаленко О.М., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ……………………………………………………….
 
Віктоpія Миpонюк  
Науковий кеpівник: Мельничук О. П., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький тоpговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТВ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………….
 
Анжела Михалків 
Науковий керівник: Майстер Л. А., к.е.н., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ 
ВИТРАТ…………………………………………………………………………………
 
Анжела Михалків, Лілія Гичак 
Науковий керівник: Ковальчук С.П., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ…………………………………………..
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Олена Могилка, Мирослава Тодоріка 
Науковий керівник: Откаленко О. М., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЇХ ВИДИ……………
 
Ольга Молодцова 
Науковий керівник: Лобачева І. Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЯК ШЛЯХ ДО ПРИЙНЯТТЯ РАЦІОНАЛЬНИХ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ………………………….……………………………..
 
Ольга Молодцова, Анастасія Яремко 
Науковий керівник: Фурман Т. Ю., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНИХ РИЗИКІВ……………………….
 
Оксана Моторна 
Науковий керівник: Мельничук О.П., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ…………………..
 
Юлія Муржак  
Науковий керівник: Разборська О.О., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ СУТНОСТІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ…….
 
Юлія Муржак, Наталія Король  
Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РЕФОРМУВАННЯ  СПРОЩЕНОЇ СИТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ………………………………………………………….
 
Юлія Муржак, Наталія Король  
Науковий керівник: Коцеруба Н. В., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСНОВНІ ВИДИ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ 
ЙОГО ФОРМУВАННЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ……………….
 
Юлія Муржак, Наталія Король  
Науковий керівник: Крупельницька І. Г., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  НА ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ………………………………………………………
 
Віталій Нагірний 
Науковий керівник: Мельничук  О.П., к.е.н., ст.викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВНУТРIШНІЙ КOНТРОЛЬ РOЗРАХУНКІВ З ПOКУПЦЯМИ ТА 
ЗAМОВНИКАМИ……………………………………………………………………...
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Світлана Нагорна 
Науковий керівник: Откаленко О.М., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВАХ…………………………………………………………………………...
 
Олександра Надобних 
Науковий керівник: Откаленко О.М., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ……………………………………….
 
Ольгa Незбyтня, Наталія Семененко  
Нayковий керівник: Фурман Т.Ю., к.е.н., доцент   
Вінницький торговельно-економічний інститyт КНТЕУ 
ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ……………
 
Ольга Незбутня 
Науковий керівник: Лобачева І. Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ПЕРЕДУМОВА 
ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ………………………………….
 
Віктор Немерський  
Науковий керівник: Мельничук О.П., к.е.н., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ……………………
 
Вікторія Немудра  
Науковий керівник: Мельничук О.П., к.е.н, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
УПРАВЛІННЯ РУХОМ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………...
 
Юлія Нікіфорчук  
Науковий керівник: Мельничук О. П., к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА…………………………...
 
Юлія Нікіфорчук, Ольга Сакал  
Науковий керівник: Степова С. В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ……………………………………………………………….
 
Анна Носковська 
Науковий керівник: Майстер Л. А., к.е.н., асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОЦІНКА ТА ВИЗНАННЯ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ…………………………………………………………………...
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Анна Носковська, Ірина Пилипишина 
Науковий керівник: Ковальчук С. П., асистент 
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА 
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ……………………………………………………………
 
Мирослав Огірчук, Анастасія Долока 
Науковий керівник: Покиньчереда В.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ……………………………………………………………………………...
 
Ольга Окопна, Аліна Подоліна  
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ 
ТА КРАЇН ЄС…………………………………………………………………………...
 
Ольга Осадчук 
Науковий керівник: Лобачева І. Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ 
СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН……………………………………….
 
Юлія  Охрименко  
Науковий керівник: Мельничук О. П.,  к.е.н., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І 
ПІДРЯДНИКАМИ……………………………………………………………………..
 
Ольга Пагас 
Науковий керівник: Откаленко О. М., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ………………………………………………………
 
Віталій Палазюк 
Науковий керівник: Даценко Г.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ…………………………………………….
 
Олеся  Пальонко 
Науковий  керівник: Ковальчук С.П., асистент 
Вінницький  торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ  КОНТРОЛЬ  НА  ПІДПРИЄМСТВАХ: 
ОСОБЛИВОСТІ  ТА  ПРОБЛЕМИ…………………………………………………
 
Олеся Пальонко 
Науковий  керівник: Лобачева І. Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький  торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 
АНАЛІЗ  ФОРМУВАННЯ  СПОЖИВЧОГО  КОШИКА  НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ……………………………………………………………………………….

 
 
 
 

379 
 
 
 
 
 

382 
 
 
 
 
 

384 
 
 
 
 
 

388 
 
 
 
 
 

390 
 
 
 
 
 

392 
 
 
 
 
 

394 
 
 
 
 
 

397 
 
 
 
 
 

400



18 

Олеся  Пальонко 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ 
 
Здатність держави забезпечувати соціально-економічний розвиток 

безпосередньо залежить від цілеспрямованої реалізації економічної політики, 
що включає різні складові, зокрема: фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, 
інвестиційну, інноваційну, соціальну, науково-технологічну. В умовах 
розвитку вільної ринкової економіки, становлення громадянського 
суспільства ефективна діяльність держави в інтересах його громадян набуває 
особливого значення. Запорукою збалансованості та ефективності 
державного управління, результативності проведених економічних реформ 
стає контроль законності, доцільності та ефективності формування, 
розподілу і використання державних фінансових ресурсів, акумульованих у 
бюджетах різних рівнів і позабюджетних фондах.  

Дане питання було розглянуто в працях таких науковців, як Андрійко 
О.Ф., Барановського О.І., Симоненко В.К., Парижака Н.В., Погосяна М.Д., 
Соменкова О.Д., Сивульського М.І., Суконнікова Є.С., Чечуліної  О.О. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки України система 
контролю державних фінансів практично не виконує свою основну 
попереджувально-профілактичну функцію, виступаючи, як правило, лише 
реєстратором порушень. Основні форми (ревізія та перевірка), за якими 
переважно проводиться контроль державних фінансів, практично втрачають 
свою актуальність та дієвість в умовах ринкової економіки України. 
Застосовуючи ці форми, не можна, наприклад, перевірити якість виконаних 
робіт та послуг, якість придбаних за державні кошти матеріалів, ефективність 
використання державних ресурсів тощо. 

Існуюча «система» фінансового контролю суперечлива, нелогічна. В ній 
складно працювати і тим, хто здійснює цей контроль, і тим, кого 
контролюють. Низька її ефективність. Тому ми і маємо такі масові факти 
розкрадання бюджетних коштів, таку велику кількість порушень та інші 
негативні явища». 

Характерною рисою, яка притаманна системі державного фінансового 
контролю є постійне оновлення, перегляд існуючих теорій і концепцій, 
пошук нових форм і методів підвищення ефективності державного 
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управління. Найбільш глибокі зміни система державного фінансового 
контролю зазнала в останні десятиліття, оскільки в цей період практично всі 
економічно розвинені країни завершують реформи своїх національних 
бюджетних систем. Ці реформи пов'язані, як правило, з переходом від 
кошторисного принципу формування бюджету до методів 
середньострокового планування ресурсної забезпеченості державних програм 
та впровадження бюджетування, орієнтованого на результат [1, с.19-20]. 

Серед основних проблем фінансового контролю варто виділити такі: 
недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів 
контролю, що спричиняє недосконалість їх координації; відсутність єдиної 
інформаційної та методологічної бази контролю, що ускладнює досягнення 
його загальної мети; недосконалість організаційної структури контролю; 
недотримання принципу гласності контролю. Також має місце недостатньо 
швидке реагування правоохоронних органів у випадках фінансових 
порушень, відсутня належна відповідальність посадових осіб за порушення 
законів, норм, правил та відповідне відшкодування втрачених ресурсів; 
спостерігається дублювання окремих функцій державними контролюючими 
органами, відсутність жорсткої адміністративної відповідальності за 
бюджетні правопорушення та невідшкодування спричинених збитків, 
неможливість притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності або  
тільки в окремих випадках та інші [2, с.144]. 

Основними завданнями з реформування системи державного 
фінансового контролю в Україні є: 

⎯ визначення з урахуванням умов розвитку фінансової системи 
України та досвіду зарубіжних країн концептуальних засад організації 
системи державного фінансового контролю. При цьому державний 
фінансовий контроль повинен здійснюватися не лише в законодавчо 
визначених межах, але й мати превентивний характер та бути ризик-
орієнтованим і економічно ефективним; 

⎯ гармонізація правового поля системи державного фінансового 
контролю та внесення відповідних змін до законодавства з акцентуванням 
уваги на зростанні прозорості суб’єктів державного фінансового контролю з 
одночасним розмежуванням завдань та обов’язків інспекційних підрозділів, 
підрозділів внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю з метою 
уникнення дублювання повноважень та функцій та переходу від 
інспектування до внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту; 

⎯ правове забезпечення гарантування незалежності, соціального 
захисту і відповідальності працівників системи державного фінансового 
контролю в Україні; 

⎯ удосконалення кадрового забезпечення органів системи державного 
фінансового контролю, розроблення навчальних програм та програм 
сертифікації працівників; 

⎯ покращання матеріально-технічного і фінансового забезпечення 
функціонування системи державного фінансового контролю; 
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⎯ створення сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури з 
поглибленням публічного контролю за діяльністю системи державного 
фінансового контролю загалом. 

З метою вирішення методологічної проблеми та вдосконалення 
нормативно-правової бази державного фінансового контролю  
доцільно: 

⎯ розробити й затвердити програму удосконалення бюджетного 
законодавства у сфері державного фінансового контролю для уникнення 
непорозумінь у вітчизняному законодавстві; 

⎯ прийняти Закон України «Про державний фінансовий контроль», 
який би унормував усі найважливіші складові цього дуже важливого для 
життєдіяльності держави процесу, чітко розмежував органи парламентського 
та урядового фінансового контролю, визначив коло суб'єктів державного 
фінансового контролю, ієрархію органів, що його здійснюють, форми їх 
організації та взаємодії тощо; 

⎯ прийняти Закон України «Про державний контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства і відповідальність за бюджетні правопорушення», 
який має регулювати відносини у сфері здійснення державного контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства, визначати органи, покликані 
здійснювані такий контроль, їх повноваження, перелік бюджетних порушень 
залежно від стадії бюджетного процесу;  

⎯ забезпечити відкритість і гласність діяльності Верховної ради 
України у сфері обговорення актуальних проблем організації ефективного 
державного фінансовою контролю в Україні, визначення напрямів і термінів 
їх розв'язання, основних результатів роботи шляхом проведення 
парламентських слухань [3, с.63]. 

Отже, система державного фінансового контролю в Україні не має 
достатнього правового, інформаційного, організаційного, комунікативного, 
інституційного та методологічного забезпечення. Вирішити проблеми 
організації та функціонування державного фінансового контролю можливо 
шляхом системного вдосконалення діяльності органів фінансового контролю, 
підвищення рівня культури державного управління, спрямованого на 
підвищення ефективності використання державних фінансів, яке має 
вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного 
добробуту. 
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СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ  В  УМОВАХ  
РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Сучасна практика господарювання і світовий досвід показують, що 

найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія 
великих, середніх і малих підприємств та їх оптимальне співвідношення. 
Саме малі підприємства, що не потребують стартових інвестицій здатні 
швидко і економічно вирішувати проблеми структурної зміни економіки . 

Розвиток малого та середнього бізнесу є одним із найпріоритетніших 
напрямів розвитку економіки провідних країн світу. В економічно-
розвинених державах саме малі підприємства є основним «стовпом» 
економіки. Недаремно фахівці запевняють, що без них існування великих 
підприємств опинилося би під великим питанням.  

Метою дослідження є з’ясування сутності та місця малого бізнесу в 
умовах розвитку ринкової економіки. 

Вагомий внесок у розвиток малого бізнесу внесли публікації З. Варналія, 
Л. Воротіної, Л. Дмитриченко, М. Козоріз, В. Колота, В. Кредісова,  
М. Крупки, О. Кузьміна, О. Людкевич, І. Михасюка, С. Покропивниго,  
С. Реверчука та ін. 

В умовах перехідної ринкової економіки в Україні одним із головних 
чинників створення повноцінного ринкового середовища є формування та 
розвиток малого, середнього і великого підприємництва. Але, на відміну від 
двох останніх, мале підприємництво є вихідним сектором економіки. 
Основними економічними рисами його є: 

— відособленість (тобто господарювання на свій страх і риск); 
— спеціалізація на будь-якому виді діяльності; 
— реалізація виробничих товарів (послуг) через купівлю-продаж на 

ринку. 
Загальновизнаним є те, що мале підприємництво — це самостійна, 

систематична ініціативна господарська діяльність малих підприємств та 
громадян-підприємців (фізичних осіб), що проводиться на власний ризик з 
метою отримання прибутку, є обов'язковим елементом ринку, важливим 
фактором розвитку та ефективного функціонування економіки [3, с.60]. 

Світовий досвід показує, що навіть у періоди глибокої кризи малий 
бізнес завдяки своїй гнучкості і мобільності позитивно впливав на розвиток 
економіки завдяки здатності малого підприємництва створювати нові робочі 
місця й поглинати надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та 
структурних зрушень економіки. У розвинутих країнах на малий бізнес 
припадає в середньому 50 % всіх зайнятих та до 70-80 % нових робочих 
місць.  
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У реальній же дійсності, розвиток малого підприємництва стримується і 
на організаційній стадії – реєстрації, юридичного оформлення підприємства, 
ліцензування, відкриття рахунку в банку, одержання дозволу на 
виготовлення печатки підприємства і т. д., і на стадії організації 
функціонування малого підприємництва – забезпечення устаткуванням, 
приміщенням, залучення персоналу, безпеки, налагодження відносин з 
місцевими органами влади, постачальниками сировини, здійснення збуту 
продукції і т. д. 

Виникнення перешкод на стадії розвитку малого підприємництва 
обумовлене, насамперед, проблемами не економічного, а соціального 
характеру. І зусилля держави мають концентруватися у напрямку 
вдосконалення інституційного середовища, для сприяння економічній 
активності населення. Стабільність національних інститутів має 
безпосередній вплив на економічний розвиток. Важливим чинником 
розбудови системи підтримки сектора підприємницької діяльності є 
формування в країні сприятливого інституційного середовища. 

Структура сучасної змішаної економіки органічно поєднує малий, 
середній та великий бізнес. Але, на відміну від великого і середнього, малий 
бізнес є найбільш поширеним сектором економіки. Саме вибір типу 
виробничого процесу, характер спеціалізації, рівень суспільного розвитку 
визначили основні відмінності  та розмежували ці три види бізнесу. 

Малий бізнес – це самостійна, систематична господарська діяльність 
малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців, яка 
проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку [1, с.20] 

Роль і місце малого бізнесу в економіці України можна проявити через 
функції, а саме: створення додаткових робочих місць, зменшення рівня 
безробіття, вирішення проблем бідності; формування середнього класу 
населення; покращення розвитку науково-технічного прогресу;  створення 
умов та підтримання конкурентного середовища; сприяння процесу 
демократизації суспільства, раціоналізації системи економічної організації та 
управління; сприяє формуванню недержавного сектора економіки, шляхом 
стимулювання ділової активності населення; насичує національний ринок та 
активізує споживчий попит. Розглядаючи функції малого бізнесу у стабільній 
ринковій економіці, слід наголосити на такому, що він: 

1. Забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами 
повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця, має 
високу мобільність, раціональні форми управління. 

2.Визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну 
характеристику валового національного продукту. 

3. Величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву за рядом 
важливих напрямків НТП, передусім у галузі електроніки, кібернетики, 
інформатики. Сприяючи прискоренню реалізації новітніх технічних і 
комерційних ідей, випуску наукоємної продукції, малий бізнес тим самим є 
провідником НТП. 

4. Малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення проблеми 
зайнятості [2, с.70]. 
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Отже, мале підприємництво є найбільш динамічним елементом 
структури національного господарства. Воно сприяє формуванню 
конкурентного середовища, наданні гнучкості ринковій економіці, сприянні 
швидкому розвитку НТП, поглинанню надлишкової робочої сили під час 
циклічних спадів та структурних зрушень економіки, створення нових 
робочих місць. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ 
 

Діяльність будь-якого підприємства розпочинається з формування 
матеріально-технічної бази, а саме з основних засобів, відсутність яких 
унеможливлює функціонування та ведення поточної господарської 
діяльності підприємства. Саме обсяг акумульованих основних засобів дає 
підстави судити про розмір підприємства, його можливості та перспективи 
розвитку.  

Нечіткість нормативно-правового регулювання, численні зміни правової 
бази сприяли перекручуванню сутності основних засобів, відсутності 
взаємозв’язку між фінансовим та податковим обліком основних засобів, а 
також до неоднозначного сприйняття фахівцями інформації про них. 

Наукові дослідження даної проблематики знаходять відображення у 
працях таких вчених: В. Моссаковського, М. Півторак, В. Завгородного,       
В. Савченко, Н. Ткаченко та інших. Однак донині ряд принципових питань 
щодо сутності та класифікації основних засобів залишаються дискусійними 
та потребують уточнення. 

Якщо розглядати еволюцію такої економічної категорії як основні 
засоби, то першим вченим, який виділив це поняття, був А.Сміт. Ним було 
введено у політичну економію узагальнюючі поняття основного та 
оборотного капіталу. Так, він вбачав розбіжністю між основним і оборотним 
капіталом спосіб, у який вони приносять дохід. Що стосується саме 
основного капіталу, то, на його думку, основний капітал – це капітал, 
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направлений на поліпшення землі, купівлю машин та устаткування, 
інструментів та інших предметів, які приносять дохід, залишаючись у одній і 
тій же натурально-речовій формі у одного власника.  

К. Маркс вже зазначав, що засоби праці протягом усього процесу їх 
функціонування зберігають свою форму по відношенню до продукту. Після 
повного фізичного зносу вони йдуть на брухт та замінюються новими. Для 
придбання засобів праці необхідно авансувати капітал одразу, але брати 
участь у обороті цей капітал буде частинами, по мірі зносу засобів праці. 
К.Маркс остаточно визначив головну розбіжність між видами капіталу, яка, 
на його думку, полягає у способі перенесення своєї вартості на виготовлений 
продукт. 

Необхідність введення поняття «основні засоби» в практику обліку 
викликана двома причинами:  

– застосуванням в обліку методу подвійного запису, за допомогою якого 
господарські засоби знаходять у балансі двостороннє відображення. В активі 
балансу вони відображаються з боку матеріального їх складу і називаються 
основними засобами; в пасиві – з боку джерел їх формування, тобто частини 
статутного, додаткового й іншого капіталу; 

 – на відміну від основного капіталу основні засоби відображають не 
лише вартісну сутність засобів праці, але і їх споживче призначення. 
Категорія основних засобів запозичала від категорії основних фондів 
вартісну сутність, а від засобів праці – споживчу сутність. Тим самим таке 
з’єднання дає можливість господарській практиці забезпечити єдність 
вартісного обліку і споживчого аспекту руху і використання засобів праці. 

П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає основні засоби як матеріальні 
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду 
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [2]. 

Відповідно до МСБО 16 «основні засоби – це матеріальні активи, якими 
підприємство володіє з метою їх використання в процесі виробництва, 
постачання товарів, здійснення послуг, надання в оренду, або для цілей 
управління, й які, як передбачається, будуть використовуватися протягом 
більш одного звітного періоду» [3, с. 19].  

За галузями діяльності основні виробничі засоби поділяються на такі, які 
використовуються у промисловості, сільському господарстві, транспорті, 
зв’язку, будівництві, торгівлі, громадському харчуванні, лісовому 
господарстві, матеріально-технічному постачанні і збуті, заготівлях, інших 
видах діяльності сфери матеріального виробництва, а також у житлово-
комунальному господарстві, охороні здоров’я, фізичній культурі, 
соціальному забезпеченні, освіті, культурі, мистецтві, науці та науковому 
обслуговуванні, кредитуванні, управлінні та основні засоби, які 
використовуються громадськими організаціями [4]. 
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Згідно із П(С)БО 7 у бухгалтерському обліку виділяються такі  
групи основних засобів: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення 
земель; будинки, споруди та, передавальні пристрої; машини та обладнання; 
транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі);  
робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні  
засоби [2].  

У системі оподаткування виділяють 16 груп основних засобів та інших 
необоротних активів: група 1 – земельні ділянки; група 2 – капітальні 
витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; група  
3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої; група 4 – машини та обладнання; 
група 5 – транспортні засоби; група 6 – інструменти, прилад,інвентар (меблі); 
група 7 – тварини; група 8 – багаторічні насадження; група 9 – інші основні 
засоби; група 10 – бібліотечні фонди; група 11 – малоцінні необоротні 
матеріальні активи; група 12 – тимчасові (не титульні) споруди; група  
13 – природні ресурси; група 14 – інвентарна тара; група 15 – предмети 
прокату; група 16 – довгострокові бібліотечні активи [1].  

Таким чином, основні виробничі засоби становлять головну частину 
матеріально-технічної бази будь-якої галузі, особливо промисловості. На базі 
їх зростання збільшується економічний потенціал і виробничі можливості 
галузі, підвищується технічний рівень виробництва.  

Для забезпечення своєчасного та правильного обліку основних засобів 
та контролю за їх збереженням і використанням на підприємстві має бути 
розроблена економічно обґрунтована класифікація основних засобів за 
такими ознаками: натурально-речовим складом, функціональним 
призначенням, використанням, належністю, за відношенням до галузі 
народного господарства. Розглянуті сутність та класифікація основних 
засобів дають змогу оптимізувати їхню структуру – забезпечити ефективне їх 
використання, сприяти покращенню стану сучасного виробництва. 
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РЕВІЗІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Cучасні умови господарювання характеризуються мінливістю в усіх 

сферах суспільного життя. Це стосується й контрольної сфери, що може бути 
окреслена як сукупність всього розуміння контролюючих органів, форм та 
методів, що вони застосовують. Водночас на сьогодні відбувається зміна 
головної парадигми контролю в Україні: відбувається реформування діючої 
системи контролю, активно впроваджуються нові його форми, відбувається 
процес постійного запозичення та адаптації зарубіжного досвіду контролю і 
ревізії у вітчизняну практику.   

Сучасний стан економіки України потребує чіткої керованості 
процесами трансформування національної економіки. У зв’язку із 
розбалансованістю економіки, погіршенням загальних умов функціонування 
підприємств, зростанням тіньового капіталу в усіх сферах діяльності зростає 
роль такого форми державного фінансово-господарського контролю як 
ревізія. Вона використовується для забезпечення ефективної і законної 
діяльності суб’єктів господарювання Проте ефективність цієї форми 
контролю залежить від чіткого встановлення напрямів і прийомів його 
здійснення, що мають галузеву спрямованість.  

Питання організаційних і методологічних особливостей здійснення 
ревізії стало предметом дослідження багатьох вітчизняних учених. Так, роль 
ревізії і її загальні теоретико-методологічні особливості обґрунтували такі 
вчені, як: С.В. Бардаш, Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, Л.В. Дікань, Я.Д. Крупка, 
О.П. Кундря-Висоцька, В.Ф. Максімова, А.Л. Романчук.. 

Ревізія виступає однією із найважливіших форм державного фінансового 
контролю і становить перевірку фінансово-господарської діяльності 
підприємств та організацій за звітний період. 

Повне та всебічне визначення ревізії повинно характеризувати сферу її 
діяльності, цілі й шляхи їх досягнення. Тому, ревізію можна визначити як  - 
комплекс взаємопов’язаних перевірок виробничої і фінансово-господарської 
діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюються за 
допомогою документального і фактичного контролю та направлених на 
встановлення обґрунтованості, доцільності та ефективності здійснення 
господарських операцій, достовірності обліку і звітності в цілях виявлення 
позитивних і негативних явищ в діяльності підприємства, установи та 
організації, що підлягає ревізії [1, c. 346]. 

За своєю суттю ревізія передбачає вивчення раніше здійснених 
господарських операцій на підставі документів. Внутрішню ревізію 
проводять на конкретному підприємстві спеціально призначені для цього 
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ревізори. З іншого боку, ревізія є частиною науки про контроль. Вона тісно 
пов’язана з бухгалтерським обліком, економічним аналізом, фінансами, 
правом, математикою та іншими науками. 

Ревізійний контроль має велике значення у боротьбі зі злочинами у 
сфері господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Сама ж 
ревізія проводиться шляхом перевірки дотримання чинних законодавчих і 
нормативно-правових актів, повноти і правильності відображення операцій з 
обліку, вивчення бухгалтерських та інших документів, пов’язаних з 
діяльністю установи. 

Основна мета ревізії — виявити господарські й фінансові порушення, 
зловживання, факти безгосподарності, розкрадання, марнотратства, 
визначити причини та умови, які їм сприяли, і винних у цьому осіб,  
ужити заходів до відшкодування завданого збитку, розробити  
заходи з усунення недоліків і порушень, а також притягнути до 
відповідальності (адміністративної чи кримінальної) осіб, які допустили 
правопорушення. 

Об’єктами ревізії на будь-якому підприємстві є документальна 
інформація про наявність та рух коштів, виробничих запасів, готової 
продукції, основних засобів, капіталу, використання трудових ресурсів і фонду 
оплати праці, процес створення і реалізації продукції, а також розрахункові, 
кредитні операції, джерела формування коштів та їх цільове використання. 
Щодо суб'єктів ревізії, то ними як правило, є ревізійні комісії [2, c. 24]. 

Основними завданнями ревізії є [1, c. 346]: 
− здійснення державного контролю за витрачанням коштів і 

матеріальних цінностей, їх збереженням; 
− перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності в 

міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних 
установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з 
бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів; 

− розробка пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і 
порушень та їх запобігання в подальшому. 

Оскільки ревізія полягає у документальній та фактичній перевірці, то у 
даному випадку поняття «документальна перевірка» розглядається у 
вузькому значенні як засіб проведення ревізії. На практиці і в літературі існує 
думка про те, що ревізія є документальною. Однак, термін «документальна 
ревізія» не відповідає її сутності, тому що під час ревізії перевіряють не 
тільки документи, але й фактичний стан підприємства, установи та 
організації, тобто проводять інвентаризацію та інше. Вочевидь ревізія буде 
односторонньою, якщо під час її проведення вивчаються тільки документи у 
відриві від фактичного стану справ на певному об’єкті. Тому, під час ревізії 
недостатньо перевіряти діяльність підприємства, що підлягає ревізії лише по 
документам. Фактичному контролю необхідно приділити особливу увагу, 
оскільки він є важливим, а в деяких випадках - й єдиним джерелом 
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інформації про окремі сторони діяльності підприємства, що перевіряється. 
Орієнтація на документальну ревізію може призвести до недооцінки 
фактичного контролю. 

Відомо, що ревізія займає передове місце в системі фінансового 
контролю і володіє найбільш широкими можливостями дій, направлених  
на виявлення і усунення недоліків. Ревізія проводиться за певними  
планами, а також при наявності фактів що дають підстави передбачати 
можливість порушень; при невиконані завдань і обов’язків; в інших 
випадках, коли потрібно отримати повну і точну інформацію про стан справ 
об’єкта. Саме тому вона часто проводиться за завданням правоохоронних 
органів. 

Із зрозумілих причин ревізори наділені широкими повноваженнями: 
вони мають право перевіряти документи, цінності, гроші, виконання 
працівниками своїх обов’язків, з’ясовувати різні питання, пов’язані з 
виробничою і фінансово-господарською діяльністю підприємства, що 
ревізується [3, c. 530]. 

Найважливішим етапом ревізії є складання висновків про роботу 
підприємства й розроблення заходів щодо усунення недоліків у його роботі 
та організація контролю за виконанням ухвалених рішень. У висновках за 
підсумками ревізії не переказують змісту акта ревізії, а характеризують стан 
роботи підприємства, на якому провели ревізію. Потрібно зазначити розміри 
матеріального збитку, втрат і без господарських витрат, навести 
найважливіші факти й положення із акта ревізії. А пропозиції за актом 
ревізії, у свою чергу, мають бути спрямовані на усунення виявлених 
порушень і недоліків, поліпшення роботи підприємства, забезпечення 
збереження цінностей; вони мають бути стислими і конкретними. У 
пропозиціях потрібно викласти практичні заходи щодо усунення недоліків і 
порушень, попередження можливості їх повторення. За кожним пунктом слід 
вказати, що треба зробити для усунення недоліків, конкретні терміни 
виконання і осіб, що відповідають за виконання цих пропозицій.  

Проаналізувавши вище зазначене, можна дійти висновку, що ревізія є 
важливою формою державного фінансового контролю за витрачанням коштів 
і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю 
бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах і в організаціях, 
розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та 
запобігання їм у подальшому. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
В сучасних умовах становлення ринкових відносин та посилення 

конкуренції значну роль відіграють інформаційні потреби користувачів 
облікової інформації у системі прийняття управлінських рішень 
підприємства. Вся облікова інформація узагальнюється та подається у 
вигляді фінансової звітності. Саме на основі показників фінансової звітності 
керівництво підприємства, менеджери вищої ланки управління, а також 
бухгалтери-аналітики здійснюють відповідні аналітичні розрахунки, які 
слугують підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень.  

Проблемі складання фінансової звітності присвячено ряд праць багатьох 
вітчизняних і закордонних вчених, серед яких: І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко,   
О.О. Терещенко, О.І. Пушкар, А.М. Поддєрьогін, А.М. Штангрет. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій свідчить також і про широкий спектр 
наукових інтересів вітчизняних науковців, таких як: О.М. Костіна,             
О.Є. Майборода, В.В. Вольська, Я.М. Гринчишин, Л.Б. Іванова, Г.О. Надьон, 
П.І. Гайдуцький, щодо з’ясування ролі та значення фінансової звітності у 
системі управління суб’єктів господарювання. Однак методика обліку в 
управління висвітлюється найчастіше тільки в окремих аспектах і саме тому 
розгляд даного питання залишається актуальним і надалі.  

Фінансова звітність розглядається у ролі елемента методу 
бухгалтерського обліку поряд із документацією, інвентаризацією, оцінкою, 
калькуляцією, рахунками, подвійним записом і балансом. Відповідно до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
[1] та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
(НП(С)БО №1) [2] «Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період». Дане визначення є 
неконкретним і вузьким, оскільки воно, ніяким чином не відображає сутність 
та зміст фінансової звітності, а лише показує її зовнішній прояв і 
походження.  

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 
прийняття рішень повної правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан підприємства. Звідси, визначальне призначення фінансових 
звітів - забезпечити зацікавлених осіб (менеджерів, інвесторів, позикодавців 
тощо) необхідною інформацією для оцінки стану і результативності 
функціонування суб’єкта підприємництва з метою управління. Важливим 
при цьому є виявлення відповідності показників звітності, складеної за 
національним правилами, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності. 
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Фінансова звітність як важливий компонент системи інформаційного 
забезпечення процесу управління і прийняття рішень користувачами 
гармонійно поєднується з основними класичними функціями управління: 
плануванням, організацією, мотивацією та контролем. 

Основне призначення фінансової звітності полягає у наданні внутрішнім 
і зовнішнім користувачам правдивої, достовірної інформація про майновий 
та фінансовий стан підприємства, про фінансові результати та ефективність 
господарювання за звітний період. Роль інформації, яку надає фінансова 
звітність визначається впливом на обґрунтування і прийняття рішень 
користувачів. Саме звітність надає інформацію про всі суттєві зміни в 
структурі господарських засобів та їх джерел, а також результати фінансово-
господарської діяльності, групуючи при цьому значний обсяг інформації, 
необхідної зовнішнім і внутрішнім користувачам (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності 

Користувачі звітності Інформаційні потреби 

Інвестори, власники 

− придбання, продаж та володіння цінними паперами; 
− участь у капіталі підприємства; 
− оцінка якості управління;  
− визначення суми дивідендів; 

Керівництво 
підприємства 

− регулювання діяльності підприємства; 

Банки, постачальники 
та інші кредитори 

− забезпечення зобов’язань підприємства; 
− оцінка здатності підприємства своєчасно 

виконувати свої зобов’язання; 

Замовники 
− оцінка здатності підприємства своєчасно 

виконувати свої зобов’язання; 

Працівники 
підприємства 

− оцінка здатності підприємства своєчасно 
виконувати свої зобов’язання; 

− забезпечення зобов’язань підприємства перед 
працівниками 

Органи державного 
управління 

− формування макроекономічних показників. 

 
У процесі планування дані фінансової звітності використовуються для 

обґрунтування цілей і напрямів роботи, формування базових та моделювання 
планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства. На 
стадії організації роботи вона впливає на процес збору первинних даних про 
факти господарського життя, методи й процедури їх обробки у системі 
фінансового обліку. Відбувається деталізація завдань, процесів, окреслення 
інформаційних вимог на виробничому рівні і щодо функцій працівників 
облікової служби. За допомогою використання фінансової звітності 
здійснюють моніторинг, контроль, аналіз й оцінку досягнутих результатів та 
адекватні коригувальні дії [4]. 
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Важливо також належно оцінювати значення первинної (оперативної) 
інформації (наприклад, про зобов’язання підприємства, його дебіторів, наявні 
товарно-матеріальні запаси тощо), яка формується в системі управлінського 
обліку і повинна враховуватися при визначенні обліково-аналітичної бази 
для розвитку підприємства. І якщо з формуванням фінансово-звітних 
показників все здебільшого зрозуміло, то щодо організації внутрішньої 
управлінської роботи може виникати ряд питань. Саме тому, доцільно 
наголосити на необхідності вироблення чіткої технології контролю 
інформації у сфері управлінського обліку на етапі її підготовки. Подібна 
технологія повинна включати такі основні моменти, як: 

− організація надходження оперативної управлінської інформації до 
керівництва; 

− організація руху первинної інформації між структурними 
підрозділами підприємства; 

− визначення суттєвості інформації для спеціалістів з антикризового 
управління; 

− визначення джерел важливої інформації для оцінки та діагностики 
кризових явищ на підприємстві; 

− вирішення проблемних питань із забезпечення своєчасності 
надходження оперативної інформації до керівництва, необхідної для 
прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень тощо [3]. 

Отже, в сучасних умовах фінансова звітність являє собою важливий 
інформаційний інструмент представлення фінансово-майнового стану та 
результат діяльності суб’єктів господарювання. Сьогодні вона є засобом 
комунікації в ринкових умовах і дозволяє вищій ланці управління приймати 
відповідні управлінські рішення щодо формування стратегії і тактики 
функціонування підприємства. Саме сформовані показники фінансової 
звітності дають змогу оцінити економічний потенціал компанії. Як бачимо, в 
економічній літературі існує багато визначень щодо сутності фінансової 
звітності. Дані тлумачення не формують єдиного підходу до визначення 
фінансової звітності і це, в свою чергу, негативно впливає на процес її 
формування. Отже, фінансова звітність повинна формуватись з дотриманням 
єдиних методологічних вимог та стандартів для полегшення її розуміння. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  
 

Економічний механізм створення та ефективного використання оборотних 
активів є досить актуальною темою на сьогодні. В умовах трансформаційної 
економіки відбувається перехід до ринкових методів господарювання. Облік  
оборотних активів на підприємстві є важливою ланкою інформаційного 
забезпечення системи управління. Облікова інформація є базою для формування 
управлінської звітності, та основою для прийняття управлінських рішень. 
Аналітичний і синтетичний облік оборотних активів ведеться за допомогою 
робочого плану рахунків підприємства. Між синтетичними й аналітичними 
рахунками існує нерозривний зв’язок, оскільки запаси на рахунках аналітичного 
та синтетичного обліку щодо руху оборотних активів здійснюється на підставі 
одних і тих же первинних документів.  

Проблеми пов’язані з обліком та управлінням оборотними активами 
знайшли відображення у працях багатьох вітчизняних вчених. Проте немає 
єдиної думки в наукових підходах вчених до визначення «виробничі запаси». 
Отож є потреби в подальшому дослідженні питань з обліку оборотних 
активів [1].  

В обліку оборотних активів проблемними питаннями є: 
- з'ясування значення категорії «оборотні активи» в обліково-

економічній літературі; 
-  неузгодженість між термінами «оборотний капітал», «оборотні 

кошти», «оборотні активи»; 
-  класифікація оборотних активів як об'єктів обліку 
- методичні аспекти відображення оборотних активів в системі рахунків 

бухгалтерського обліку [2]; 
Однією з проблем облікового процесу активів є віднесення об'єктів до 

оборотних чи необоротних. Системне вивчення інформації вимагає її 
класифікації, цим зумовлена необхідність поділу ресурсів на окремі категорії, 
який потрібен для забезпечення відповідного сприйняття агрегованої 
інформації, яку повинні розуміти її користувачі [1].  

Класифікація та групування даних призводить до втрати взаємозв'язків 
та розуміння залежностей, тому класифікація повинна враховувати певні 
інтереси та бути доцільною при відповіді на певне питання. Вивчаючи 
порядок використання облікової ціни, оптових договірних цін, зазначимо, що 
застосування таких цін на підприємстві забезпечує єдність синтетичного й 
аналітичного обліку. Вважаємо, що з розвитком ринкових відносин 
стабілізуватимуться і договірні ціни, а це сприятиме спрощенню методики 
обліку. 

Оцінка оборотних активів, що надходять здійснюється в обліку на основі 
історичної собівартості, яка передбачає підрахунок всіх витрат на 
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виробництво та придбання. При вибутті запасів Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку передбачено п'ять 
методів оцінки, кожен з них має свої переваги та недоліки, що зумовлює їх 
використання підприємствами в залежності від поставленої мети. За умови 
використання методу середньозваженої собівартості, використані запаси 
рівномірно включаються до собівартості чи фінансового результату та 
відображається більш реальний прибуток [3]. 

Синтетичний облік належних підприємству виробничих запасів 
здійснюється на рахунку 20 «Виробничі запаси». В дебет записуються такі 
факти, які викликані: надходженням активів; дооцінкою запасів. По кредиту 
рахунку 20 відображається списання запасів. Згідно з П(С)БО 9 Запаси 
виділяють головні причини списання виробничих запасів із балансу: відпуск 
у виробництво; реалізація на сторону; тощо [4]. 

Основу оборотних активів підприємства складають його запаси. У разі 
надходження оборотних активів на підприємство від постачальників 
основними первинними документами, за якими їх оприбутковують на баланс, 
є: накладні, товарно-транспортні накладні. Іншими словами, ці документи 
називають ще супровідними, оскільки фактично вони супроводять партії 
матеріальних цінностей, містять усі потрібні дані для оприбуткування на 
баланс, а саме: найменування, одиниці виміру, кількість, ціну за одиницю, 
вартість, суму ПДВ, а також необхідні реквізити постачальника. 

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 
призначено рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», по 
дебету якого відображається придбання МШП, а по кредиту їх використання. 

Оприбутковують готову продукцію з виробництва на склади за 
накладними (приймально-здавальними накладними) або відомостями 
здавання продукції. Для обліку готової продукції призначений рахунок 26  
«Готова продукція». За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» 
відображають надходження готової продукції власного виробництва за 
фактичною виробничою собівартістю [4].  

На рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно-матеріальних 
цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок 
використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і 
організації, а також підприємства громадського харчування. У раз і закупівлі 
товарів у населення оформляється акт закупівлі товарно-матеріальних 
цінностей, форма якого має бути затверджена наказом про облікову політику. 
В акті закупівлі обов’язково зазначають паспортні дані та ідентифікаційний 
код особи-продавця [4]. 

Синтетичний облік касових операцій ведуть на рахунку 30 «Каса». Це 
активний грошовий рахунок, за дебетом якого відображають надходження 
грошей в касу, а за кредитом - їх вибуття з каси. 

Таким чином, за результатами аналізу наукових підходів оборотних 
активів можна зробити висновок, що їх слід розглядати як категорію, яка 
характеризує потенціал зростання вартості підприємства. А відтак, оборотні 
активи підприємства є його ресурсами, що формуються за рахунок 
інвестованого в них капіталу, які, змінюючи свою функціональну форму, 
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беруть участь в одному операційному циклі для забезпечення безперервності 
діяльності та одержання економічних вигід у майбутньому . 

Такий підхід до визначення оборотних активів потребує створення 
ефективної системи управління з метою дієвого контролю за їх 
накопиченням та використанням. В процесі дослідження встановлено, що 
ефективна система управління оборотними активами має враховувати не 
лише їх склад, але й структуру джерел формування. Однак відсутність 
однозначності поглядів на класифікацію джерел формування оборотних 
активів ускладнює проведення результативної політики фінансування 
оборотних активів та управління ними у процесі господарської діяльності 
підприємства.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 
Сьогодні вiдбуваються значнi змiни в системi управлiння 

пiдприємствами, які зумовленi ринковими перетвореннями в економiці 
України. Перед керiвниками пiдприємств постає необхiдність прогнозування, 
оцiнки ризикiв і створення ефективної системи управлiння, що неможливо 
здійснити без необхідного внутрішнього контролю за дiяльністю. 

Внутрiшній аудит як суб’єкт внутрiшньогосподарського контролю 
призначений для забезпечення iнформацією про всi аспекти дiяльності 
пiдприємства, правильнiсть ведення облiку, достовiрність та точнiсть 
облiкових даних, правильнiсть та відповiдність законодавству нарахування 
податкiв тощо. 

Питанням дослiдження проблем розвитку внутрiшнього аудиту, 
органiзації його дiяльності присвятили свої працi такi автори, як А. Білоусов, 
Т. Каменська, О. Макеєва, В. Немченко, Б.Усач, О. Філозоп, А.Чуєнков та 
інші. Проте деякі питання органiзації внутрiшнього аудиту на пiдприємствах, 
особливостей його залучення до зовнiшніх аудиторських перевiрок 
потребують подальшого вивчення. 
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Внутрiшній аудит – це дiяльність з надання незалежних і об’єктивних 
гарантiй і консультацiй, спрямованих на вдосконалення дiяльності 
пiдприємства. Внутрiшній аудит дає змогу пiдприємству досягти 
поставлених цiлей, використовуючи систематизований і послiдовний пiдхід 
до оцiнки й пiдвищення ефективностi процесiв управлiння ризиками, 
контролю й корпоративного управлiння [1]. 

Органiзація, роль і функцiї внутрiшнього аудиту визначаються 
керiвником або власником економiчного суб’єкта. Головною метою 
внутрiшнього аудиту є пошук шляхiв пiдвищення ефективностi дiяльності 
пiдприємства та його структурних підроздiлів. Внутрiшній аудит повинен 
виконувати роль діагностичного засобу в управлiнні господарською 
діяльнiстю пiдприємства. 

Об’єктивнiсть внутрiшнього аудиту забезпечується ступенем його 
незалежностi в органiзаційній структурi управлiння пiдприємством. Ця вимога до 
внутрiшнього аудиту забезпечується тим, що він пiдпорядкований і зобов’язаний 
подавати звiти тiльки керiвництву, яке призначило його. Зарубiжний досвiд 
свiдчить, чим вищий рiвень керiвництва, перед яким має звiтувати внутрiшня 
аудиторська група, тим ефективнiшою є її діяльність [2,с.30]. 

Але, слід зазначити, що незалежно від ступеня самостiйності та 
об’єктивностi пiдрозділу внутрiшнього аудиту, він не може досягнути такої 
незалежностi від пiдприємства, як зовнiшній аудитор під час перевiрки 
фiнансової звiтності [3]. 

Ефективний внутрiшній аудит може знизити витрати компанiї на 
зовнiшній аудит, якщо зовнiшній аудитор буде мати можливiсть покладатися 
на результати роботи внутрiшнього аудиту, що скоротить обсяг аудиторських 
процедур, виконуваних зовнiшнім аудитором. 

Вiдповідно до Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) 610 
«Використання роботи внутрiшніх аудиторiв» можна визначити наступнi 
напрями дiяльності внутрiшнього аудиту (табл.1). 

Таблиця 1 
Напрями діяльності внутрішнього аудиту 

Напрям діяльності Заходи внутрішнього аудиту 
Моніторинг 
внутрішнього контролю 

Огляд заходів внутрішнього контролю, моніторинг їх 
функціонування та надання рекомендацій з їх вдосконалення 

Перевірка фінансової та 
операційної інформації 

Огляд засобів, що використовуються для ідентифікації, виміру, 
класифікації цієї інформації, складання звітності про неї та 
конкретний запит щодо окремих статей, включаючи детальне 
тестування операцій, залишків на рахунках і процедур 

Огляд операційної 
діяльності 

Огляд економічності, ефективності та результативності 
операційної діяльності 

Огляд дотримання 
законів і нормативних 
актів 

Огляд дотримання законів, нормативних актів, політик і директив 
управлінського персоналу, інших зовнішніх та внутрішніх вимог 

Управляння ризиками Ідентифікація та оцінка значної доступності ризику, поліпшення 
управління ризиками і системами контролю 

Управління Оцінка процесу управління у контексті досягнення цілей з етики і 
системи цінностей, управління результатами діяльності та 
підзвітності, повідомлення інформації про ризик і контроль 
відповідним підрозділам організації 
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Визначення доцiльності та обсягу використання роботи внутрiшніх 
аудиторiв зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Визначення доцільності та обсягу використання роботи 

внутрішніх аудиторів 
 

Можна вказати на наступнi проблеми розвитку внутрiшнього аудиту на 
сучасному етапi реформування економiки України: 

- відсутнiсть методичного забезпечення внутрiшнього аудиту, зокрема 
типових форм робочих документiв; 

- недосконалiсть дiючої нормативно-правової бази з питань 
внутрiшнього аудиту; 

- недостатнiсть кiлькості квалiфікованих внутрiшніх аудиторiв, що 
мають значний досвiд аудиторської діяльностi [4,с.40]. 

Перерахованi проблеми розвитку внутрiшнього аудиту в Українi 
призводять до того, що певна кількiсть бiзнесменів асоцiюють його з 
фiскальним контролем, що викликає недовiру до такої системи та знижує її 
ефективнiсть. Недооцiнюючи великий потенцiал внутрiшнього аудиту, 
керiвники пiдприємств не вважають за необхiдне втрачати додатковi кошти 
на створення та фiнансування такого пiдрозділу. 

Отже, сучаснi умови ведення бiзнесу потребують максимально 
ефективного використання ресурсiв пiдприємства. Найдiєвішим 
iнструментом виявлення резервiв пiдвищення ефективностi дiяльності 
пiдприємства та його конкурентоспроможностi повинен стати внутрiшній 
аудит за умови вирiшення його першочергових проблем на 
загальнодержавному рівнi. 
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Ймовiрність того, що робота внутрiшніх 
аудиторiв є достатньою для цiлей аудиту

Плановий вплив роботи внутрiшніх аудиторiв 
на характер, час і обсяг процедур аудиту

Визначення доцiльності та обсягу використання роботи внутрiшніх аудиторiв

- об’єктивнiсть пiдрозділу внутрiшніх 
аудиторiв; 

- технiчна компетентнiсть внутрiшніх 
аудиторiв; 

- професiйна ретельнiсть внутрiшніх 
аудиторiв; 

- ефективний обмiн інформацiєю між 
внутрiшніми аудиторами та зовнiшнім 
аудитором 

- характер і обсяг конкретної роботи, яка 
виконана чи буде виконана внутрiшніми 
аудиторами; 

- оцiнені ризики суттєвого викривлення на 
рiвні твердження для певних класiв 
операцiй, залишкiв на рахунках і розкриття 
iнформації; 

- ступiнь суб’єктивностi, що припускається 
при оцiнці аудиторських доказiв, зiбраних 
внутрiшніми аудиторами 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ 
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Економічна стабільність України залежить від розвитку малого 

підприємництва. Світовий досвід і практика господарювання показують, що 
найважливішою ознакою ринкової економіки є існування малих підприємств. 
У ринковій економіці мале підприємництво виконує широкий спектр життєво 
важливих функцій: сприяють вирішенню проблеми зайнятості; відіграють 
особливу роль у розвитку торгівлі; сприяють формуванню конкуренції та 
протистоять монополістичним тенденціям; формують індивідуальний попит. 
Але розвитку малого підприємництва заважають цілий ряд економічних та 
організаційних перешкод, де особливу роль відіграє механізм його 
оподаткування.  

Запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в 
Україні було спричинена необхідністю подолання кризових тенденцій в 
економіці та стимулюванням виходу з «тіні» суб’єктів малого бізнесу. Її 
поява стала актом компромісу між державою та суб’єктами господарювання 
в основі якого стало одержання відносно невеликих сум податку в обмін на 
легальну прозору діяльність найбільшого сектору економіки (понад 92% 
підприємств України - малі). Спрощення форм обліку та звітності стало 
вагомим кроком підтримки для малих суб’єктів господарювання та 
дозволило значно знизити витрати обліку.  

Питання опoдаткувaння cуб’єктів мaлoго пiдприємництвa є доволі 
актуальним, оскільки супроводжується змінами, які викликають дискусії та 
дослідження в сфері спрощеної системи оподаткування. Вирішенням цих 
проблем займались тaкі вчeні: А.Василенко, П.Гарасим, Є.Губaр, Д.Дема, 
M.Дем’яненко, І.Зoріна, T.Корнієнко, Н.Ткаченко, І.Шeршун та інші. 

Першим кроком для здійснення підтримки малого підприємництва з 
боку держави був Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» [1] від 3 липня 1998р. 
Започаткована спрощена система оподаткування направлена на підтримку 
динамічного розвитку малого підприємництва як одного з 
найперспективніших і пріоритетних сегментів розвитку національної 
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економіки, забезпечення ефективності його функціонування та стабільності 
надходжень до бюджету. Переважна увага в Указі приділялася системі 
реєстрації  та оподаткування суб’єктів господарювання, та веденню книги 
обліку доходів. Згідно статті 291.2. Податкового Кодексу України - спрощена 
система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння 
податків і зборів, що встановлює заміну сплати п’яти окремих податків і 
зборів, визначених в ст. 297.2, на сплату єдиного податку з одночасним 
веденням спрощеного обліку та звітності [2]. 

Знаковим стало прийняття у 2010 році Податкового кодексу України, в 
якому визначалися податкові групи, ставки оподаткування, особливості форм 
обліку та звітності для кожної з податкових груп.  

Доцільно відмітити, що поступове формування спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності триває і нині. Переважна частина 
нововведень стосується змін в системі оподаткування та посиленні 
контролюючого тиску на суб’єкти мікропідприємництва з метою 
забезпечення прозорості їх обліку. 

З урахуванням останніх змін внесених до Податкового кодексу 24 
грудня 2015 року суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності включають фізичних осіб-
підприємців, які в свою чергу поділяються на групи. 

До першої групи належать фізичні особи-підприємці, які не 
використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний 
продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять 
господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг 
доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень. 

Друга група − фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 
податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у 
сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 
відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 
1500000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які 
надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 
нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, 
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-
підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, 
якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи. 

До третьої групи відносяться фізичні особи-підприємці, які не 
використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 
ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом 
календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень. 
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Щодо четвертої групи, то до неї входять сільськогосподарські 
товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 
Ставки єдиного податку для цієї групи з 1 січня 2016 року збільшились в 1,8 
рази і становлять: для ріллі, сіножатей і пасовищ  - 0,81%; для ріллі, 
сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях, - 0,49%; для багаторічних насаджень  - 0,49%; для багаторічних 
насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 
0,16%; для земель водного фонду - 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, - 5,4% [3].  

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 
надає суб’єкту малого підприємництва низку переваг: 

─ спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку. 
Суб’єкти 

малого підприємництва можуть перейти на сплату єдиного податку як з 
початку року, так і з початку будь-якого кварталу; 

─ значно спрощуються розрахунки, пов'язані з визначенням сум 
податків; 

─ спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм 
фінансової звітності, що передбачена Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку; 

Проте, поряд з перевагами спрощеної системи оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва, існують і певні вади, що стримують розвиток малого 
підприємництва в Україні, зокрема: 

─ обмеження обсягів виручки суб'єктів малого бізнесу, які дають 
право використовувати спрощену систему оподаткування; 

─ суми єдиного податку фізичної особи-платника податку 
сплачуються авансом за звітний період (квартал). При цьому не враховують, 
чи буде фактично отримано дохід від здійснення такої діяльності за звітний 
період [4]. 

Таким чином, система спрощеного оподаткування з 2015 р. зазнала 
суттєвих змін: зменшена кількість груп спрощенців, скорочено кількість 
найманих працівників по всіх категоріях, поступово вводяться касові апарати 
при готівкових розрахунках. А збільшення річного оподатковуваного 
обороту разом із упровадженням системи електронного адміністрування 
податку на додану вартість може викликати небувалий інтерес у бізнесу до 
системи єдиного податку.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ 
РИТМІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Основна діяльність більшості сучасних підприємств пов’язана з 

виробництвом готової продукції, товарів, робіт, послуг. Саме від рівня 
організації виробничих процесів залежить якість, собівартість та 
конкурентоспроможність виготовленого продукту. У сучасних умовах 
господарювання кожне підприємство самостійно вирішує, що і скільки йому 
виробляти, кому продавати виготовлену продукцію, як організовувати та 
планувати виробництво. Але не викликає сумніву той факт, що від того, 
наскільки матеріально забезпечений та грамотно побудований виробничий 
процес, залежить ефективність всієї господарської діяльності підприємства. 

Актуальність полягає в тому, що важливою складовою організації 
ефективного виробничого процесу на підприємстві є забезпечення його 
ритмічності, своєчасний та якісний аналіз якої дозволить підприємству 
досягти запланованого обсягу випуску та реалізації продукції, а отже, і 
запланованого рівня прибутку. 

Метою роботи є розглядання сучасних показників оцінки ритмічності 
виробництва готової продукції та їх пристосування до сучасних умов 
діяльності підприємств. 

Проблеми методології, теоретичного та практичного обґрунтування 
питань аналізу ритмічності виробництва готової продукції були відображені 
в роботах такив науковців, як В. Є. Адамова, Ю. І. Жернакова,  
Ю. Б. Кашубіна, О. Б. Короленко, Г. В. Савицька, А. М. Турило та інших. 

Ритмічність виробництва продукції найбільш повно відображає 
внутрішню динаміку виробничого процесу, взаємодію і збалансованість усіх 
його етапів на підприємстві. Академічний тлумачний словник надає наступне 
визначення ритмічності виробництва – це систематичне виконання плану 
випуску продукції за встановленим графіком, асортиментом і відповідної 
якості при максимальному використанні виробничих ресурсів підприємства.  
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Ритмічна робота підприємства дає можливість збільшити об’єм 
випущеної продукції, найбільш повно використовувати виробничі 
потужності і робочу силу, покращити якість продукції і зменшити втрати від 
браку, скоротити строки оборотності відповідних засобів, підвищити 
продуктивність праці і знизити собівартість продукції 

Організація ритмічної роботи підприємства не є самоціллю, покращення 
ритмічності – один із можливих шляхів зростання ефективності виробництва. 
Для виявлення можливостей виробництва для цього і розробки заходів, 
спрямованих на удосконалення режиму роботи підприємства, необхідне 
проведення усестороннього і повного аналізу ритмічності роботи усіх ланок 
підприємства. Проведення такого аналізу дозволить, використовуючи 
поточну інформацію про хід виробництва, встановити рівень його 
ритмічності, виявити причини, що її порушують, і визначити шляхи їх 
усунення [2, с. 9]. 

Чинна методика аналізу ритмічності виробництва потребує значного 
удосконалення та пристосування до нинішніх умов господарювання. 
Проведення своєчасного, повного, пристосованого до сучасних реалій роботи 
підприємства аналізу ритмічності виробництва дозволить контролювати 
виконання планових завдань з виробництва та реалізації продукції протягом 
певного періоду, внаслідок чого зросте ймовірність отримання запланованих 
обсягів фінансових результатів та можливість уникати кризових ситуацій на 
підприємстві.  

Для аналізу ритмічності роботи підприємства використовують як 
показники ритмічності, так і аритмічності виробництва. Спільним у 
використанні цих показників є те, що вони повністю прив’язані до виконання 
планового завдання. Застосування показників ритмічності передбачає суворе 
дотримання планових завдань за часом і обсягом, що у практичній роботі 
сучасного підприємства зустрічається досить рідко. Відповідно будь-яке 
відхилення фактичного випуску продукції від планового свідчить про 
аритмічність виробництва. Тому при виборі системи показників, які 
якнайбільше підходять для оцінки ритмічності виробництва, необхідно 
враховувати економічну доцільність їх застосування. 

Для оцінки ритмічності виробництва готової продукції застосовується 
загальний коефіцієнт аритмічності, який буде враховувати як числа 
аритмічності, розраховані по днях, так і коефіцієнт аритмічності, 
розрахований загалом за досліджуваний період, присвоюючи кожному з цих 
показників певний коефіцієнт вагомості.  

 
η =η ++η -                                                        (1) 

 
      де η – загальне число аритмічності виробництва за певний період, 

частка од.; 
     η+ – позитивне число аритмічності виробництва за певний період, 

частка од.;  
     η − – негативне число аритмічності виробництва за певний період, 

частка од . 
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При розробці загального коефіцієнта аритмічності використовують 
числа аритмічності, запропоновані Адамовим В. Є. [3]. Це пов’язано з тим, 
що останні мають більше переваг, ніж недоліків, зокрема:  

1. Будуються на підставі планових і фактичних даних і показують 
ступінь відхилення фактичних даних від планових за кожний інтервал часу 
періоду, що вивчається.  

2. Враховують як відхилення, пов’язані з недовиконанням планових 
завдань, так і відхилення, пов’язані з їх перевиконанням. При цьому 
забезпечується можливість відокремленого вивчення тих чи інших відхилень.  

3. Розраховуються на підставі даних, що містяться у первинних 
документах. 

4. Можуть бути розраховані для будь-якого підприємства, незалежно від 
видів його діяльності. 

Отже, для розробки коефіцієнта аритмічності виробництва готової 
продукції пропонуємо:  

1. по-перше, розрахувати числа аритмічності по днях за період 
досліджуваного періода.  

2. по-друге, розрахувати коефіцієнт аритмічності загалом за фактично 
досліджуваний період; 

3. по-третє, присвоїти розрахованим показникам відповідні коефіцієнти 
вагомості, встановлені експертним методом 

Отже, ритмічна робота підприємства дозволяє збільшити продуктивність 
праці і якість готової продукції, більш раціонально використовувати 
матеріальні, трудові та фінансові ресурси, а також сприяє зменшенню 
нераціональних затрат на виробництво, а, отже, і зменшенню собівартості 
продукції. Аналіз ритмічності виробництва готової продукції за допомогою 
загального коефіцієнту аритмічності, розрахованого за декаду, місяць, 
квартал та рік, дозволить забезпечити високий рівень 
внутрішньогосподарського планування на підприємстві та систематичний 
контроль за рівнем виконання планових завдань з виробництва готової 
продукції за будь-який проміжок часу. А це дасть можливість вчасно 
зреагувати на зриви графіків виробництва готової продукції, усунути 
причини цих зривів та уникнути збоїв у процесі реалізації готової продукції. 
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ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ПРОБЛЕМИ 
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Україна інтегрується у світовий економічний простір. Тому в сучасних 

умовах у нашій державі існує таке явище, як перехід  бухгалтерського обліку 
бюджетних установ до міжнародних стандартів. Але дане явище має ряд 
проблем таких, як застосування різних методів ведення бухгалтерського 
обліку, подвійна консолідація звітності та відсутність єдиного плану рахунків 
для ведення бухгалтерського обліку.  

Дане питання висвітлювали у своїх працях такі вчені, як  Чечуліна О.О., 
Дрошенко О.О., Лиско Н.А., Канєва Т.В., Свірко С.В., Хорунжак Н.М., 
Сушко Н.І. та інші. 

Виділяють основні три фактори модернізації системи бухгалтерського 
обліку бюджетних установ: ефективне управління, прозоре управління, поява 
нових інформаційних технологій [1, с. 157]. 

Перший фактор можна охарактеризувати наступним чином: для 
лімітування державних видатків та боргів затверджуються бюджетні 
програми. За цими програмами розпорядники коштів звітують про проведені 
господарські операції та використання даних майнового обліку.  

Наступний фактор – прозоре управління означає, що саме посилюючи 
контроль за державними фінансами може дати можливість правлінню 
держави отримувати повну інформацію  щодо фінансових операцій, 
проведених на підприємствах.  

Поява нових інформаційних технологій дає змогу полегшити та 
покращити якість аудиту господарських операцій в бюджетних установах [1]. 

До основних недоліків, що зараз існують у системі бухгалтерського 
обліку бюджетних підприємств віднесемо такі:  

- при відображенні операцій підприємства в бухгалтерському обліку 
відсутня єдина методика внесення бухгалтерських операцій у баланс; 

- використання різних програмних продуктів для здійснення облікових 
операцій у державному секторі, що унеможливлює комплексну 
автоматизацію системи обліку; 

- не всі розпорядники бюджетних коштів охоплені казначейською 
системою обслуговування. Це не дає можливість отримувати оперативну та 
достовірну інформацію про дійсний стан виконання бюджетів різних рівнів; 

- часто інформація може дублюватися, при чому аналітична частина 
звітних даних містить нетотожну інформацію [2, с. 154]. 

На теперішній час облікова система бюджетних установ знаходиться у 
перехідному стані. Слід відмітити, що здійснено при цьому чимало проблем 
у системі бухгалтерського обліку та звітності установ державного сектору 
економіки, які визначили потрібність проведення реформи системи 
бухгалтерського обліку.  
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Для продовження реалізації реформ в обліку бюджетних установ, 
наближенні його до міжнародної практики необхідно провести:  

- перегляд нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо 
здійснення операцій з виконання бюджетів з урахуванням змін в системі 
бухгалтерського обліку бюджетних установ;  

- затвердження інструкції із застосування нового плану рахунків 
бухгалтерського обліку для бюджетників;  

- забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо 
перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бюджетних 
установ та їх оприлюднення;  

- інформаційна підтримка щодо застосування стандартів (організація 
навчання з питань застосування стандартів, проведення конференцій, 
практичних семінарів для фахівців бухгалтерських служб) [3, c. 37]. 

Необхідно відмітити, що процес удосконалення стосується також 
технології обліку й опрацювання економічної інформації. Найбільш 
сучасними є автоматизовані інформаційні технології, здатні активно 
впливати на інтенсифікацію використання наявних ресурсів бюджетної 
сфери.  

У зв’язку з цим, дослідження автоматизації процесів обліку, контролю 
та аналізу є особливо актуальними. Однак слід визнати, що ця ділянка 
залишається недостатньо дослідженою і на сьогоднішній день. 
Підтвердженням цьому є той факт, що більшість невеликих бюджетних 
установ (особливо в сільській місцевості) продовжують використовувати 
традиційну ручну, або частково автоматизовану, форму ведення 
бухгалтерського обліку. Хоча найбільш чітко і злагоджено ведеться облік в 
установах з комплексною автоматизацією бухгалтерської роботи. Часткова 
автоматизація не дозволяє систематизувати дані обліку та відображати їх 
синхронно в одній базі даних, а, отже, і приймати оперативні рішення, 
використовуючи всю сукупність інформації, вивчивши всі фактори, що 
вплинули на певну ситуацію [4, c. 198]. 

Отже, можна зробити висновок, що сучасні умови функціонування 
бюджетної системи України характеризуються наявністю ряду проблемних 
питань в організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах та 
потребують проведення ґрунтовного реформування.  

Гармонізація та стандартизація організації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах, через складний шлях реформування, відкриє на 
перспективну тверду основу міжнародного співробітництва та спрощення 
системи обліку в цілому. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
За сучасних умов господарювання внутрішньогосподарський контроль 

набуває все більш розвинених способів та форм. Найбільш поширеним 
способом контролю є запровадження управлінського обліку. Управлінський 
облік представляє собою інтегровану систему обліку витрат та доходів, 
нормування, планування, контролю та аналізу, що дає змогу систематизувати 
інформацію для оперативних управлінських рішень та координації проблем 
майбутнього розвитку підприємства. 

Контролінг виступає новою концепцією в управлінні підприємством, що 
здатна забезпечити підтримку економіки підприємства в цілому й 
ефективного його розвитку за допомогою формування об'єктивної інформації 
про витрати та доходи, що дасть змогу приймати оптимальні управлінські 
рішення. Використання контролінгу переводить управління підприємством 
на абсолютно новий рівень, інтегруючи та спрямовуючи діяльність різних 
служб та підрозділів на досягнення найважливіших завдань. 

Питанням теорії і практики контролінгу присвячені дослідження 
зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких слід відмітити роботи  
О.С. Бондаренко [1], О.А. Куровської [2], О.М. Савицької [3]. 

Незважаючи на широкий спектр питань, що охоплюють дослідження у 
сфері контролінгу на підприємстві, у вітчизняній літературі недостатньо 
опрацьованими залишаються теоретико-методичні інструментарії 
контролінгу в частині побудови інформаційної системи підприємства в 
забезпеченні ефективності їх управління. 

Для забезпечення якісного й результативного протікання всіх процесів 
виробництва, а також задля зменшення їх ризикованості на підприємстві 
повинна існувати ефективна система підтримки процесу прийняття рішень. 
Такою системою має стати контролінг.  

Контролінг - це передусім управлінська концепція, яка охоплює всі 
сфери діяльності підприємства: фінанси та облік, менеджмент і маркетинг, 
інтегруючи та координуючи діяльність різних служб для досягнення 
оперативних і стратегічних цілей. При тому йдеться вже не стільки про 
ринкову спрямованість системи управління підприємством, скільки про її 
здатність виконувати поставлені задачі в умовах високої динаміки змін 
зовнішнього і внутрішнього середовища організації. 
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Контролінг можна віднести до числа найбільш перспективних напрямків 
в сфері функціонального, інституціонального та інструментального 
забезпечення системи управління підприємством, він синтезує в собі 
управлінський облік, планування, контроль та аналіз [3, с. 38]. 

Контролінг як система управління підприємством з метою підвищення 
його конкурентоспроможності є сукупністю методів стратегічного і 
оперативного управління. 

Головна перевага контролінгу полягає в системній комунікації 
управлінських функцій, у взаємозв'язку між ними, формуванні єдиної 
інформаційної бази, координації заходів з досягнення цілей, які організація 
ставить перед собою. Контролінг, на відміну від управлінського обліку, 
віддає перевагу попередньому, а не подальшому аналізу і контролю. При 
цьому розглядаються і оцінюються різні варіанти досягнення наміченої мети, 
розробляються прогнозні баланси і плани, орієнтовані на стратегічні цілі 
організації, створюється система інформаційного забезпечення всіх 
управлінських служб організації. У процесі господарської діяльності 
накопичується інформація про відхилення від планових завдань, норм, 
нормативів, кошторисних призначень по всіх позиціях плану, контрольним 
точкам, орієнтирів, дані про причини і винуватців відхилень. Отримана 
інформація використовується для аналізу виявлених відхилень, всебічного 
обговорення його результатів з фахівцями різних управлінських підрозділів, 
для перетворення отриманих в ході обговорення ідей, поглядів, думок у 
форму управлінських рішень [1, с. 8-9]. 

Стратегічний контролінг є найважливішою складовою контролінгу, 
керуючи зовнішнім середовищем, стратегічними факторами успіху, 
альтернативними стратегіями, стратегічними цілями. Стратегічний 
контролінг направлений на реалізацію довгострокових стратегій та програм.  

Метою стратегічного контролінгу є формування системи управління і 
планування, що дозволила б фірмі рухатись до наміченої стратегічної мети 
свого розвитку. Стратегічний контролінг забезпечує ефективне існування 
фірми на тривалу перспективу, формування та управління потенціалом 
успіху організації. 

Звідси й головна функція стратегічного контролінгу: своєчасне 
встановлення причин відхилення з метою внесення виправлень у стратегію 
підприємства до виникнення оперативних недоліків 

Таким чином, контролінг використовує для реалізації економічної 
сутності сукупність методів тактичного й стратегічного управління: обліку, 
планування, аналізу й контролю, поєднуваних на якісно новому етапі 
розвитку ринкових відносин у єдину систему, функціонування якої 
відповідає досягненню певної мети. 

Також можна зазначити, що стратегічний контролінг на підприємстві 
допомагає вирішити такі проблеми:  

- адаптація стратегічних цілей підприємства до глобальних тенденцій 
розвитку зовнішнього середовища;  

- перевірка стратегічних планів на повноту, їх взаємозв’язок та 
відсутність внутрішніх протиріч;  

-  коригування змісту та термінів реалізації стратегічних планів. 
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Найбільш важливими практичними методами й інструментами 
стратегічного контролінгу є:  

- матричні аналітичні інструменти;  
- аналіз сильних і слабких сторін підприємства;  
- принципи управління попитом та пропозицією;  
- принципи фінансової оцінки стратегічних планів;  
- розробка сценаріїв; стратегічне управління витратами; 

функціонально-вартісний аналіз (ФВА);  
- управління вартістю;  
- бенчмаркинг. 
Отже, на основі вищезазначеного, можна стверджувати, що контролінг є 

підсистемою управління підприємством, метою якої виступає надання 
підтримки та допомоги керівнику, його впровадження на підприємствах 
України дозволить досягти ефективного управління власними ресурсами, 
оперативно реагувати на зміни в діяльності, розробляти та опрацьовувати 
різні варіанти управлінських рішень, здійснювати порівняльний аналіз усіх 
отриманих даних, використовувати інновації, забезпечити 
платоспроможність та економічну ефективність не тільки сьогодні, але й 
завтра. Подальшого дослідження потребують проблеми уніфікації підходів 
до визначення системи контролінгу на підприємстві та розробки прикладних 
методик застосування інструментів стратегічного контролінгу з метою їх 
адаптації до практики роботи вітчизняних підприємств. 

Список використаних джерел: 
1. Бондаренко О. С.  Система контролінгу на підприємстві [Електронний 
ресурс] / О. С. Бондаренко // Вісник Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 8. - С. 7-9. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_8_3 
2. Куровська О. А.  Збалансована система показників як механізм 
стратегічного контролінгу інноваційних проектів [Електронний ресурс] /  
О. А. Куровська, О. С. Овсєєнко // Теоретичні і практичні аспекти економіки 
та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 299-309. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2014_1(2)__50 
3. Савицька О.М. Система контролінгу як ефективний механізм  
управління підприємством [Електронний ресурс] / О.М. Савицька 
//Економіка: реалії часу. - 2014. - № 4. - С. 37-44. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_4_8 

 
Микола Богданюк  

Науковий керівник: Яковишина Н. А., к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАЛАНСУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА 

 
Поява нових видів підприємницької діяльності та форм співробітництва 

в Україні зумовлюють необхідність удосконалення змісту фінансової 
звітності, зокрема, балансу. Бухгалтерський баланс є центральною формою 
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звітності та одним з основних джерел інформації, необхідної для прийняття 
ефективних рішень зацікавленими користувачами. Зрозуміти сутність 
балансу, його сучасне значення і передбачити напрями подальших змін 
можна завдяки детальному вивченню його економічної сутності. 

Баланс означає рівновагу надходжень і витрат. Балансувати – 
дотримуватись відповідності наявних господарських засобів і джерел їх 
утворення. 

Дослідженням економічної сутності балансу присвячені роботи таких 
вітчизняних та іноземних вчених, як: Ф.Ф. Бутинець, Ж. Рішар,  
В.А. Куценко, К.Ю. Циганков, Ю.А. Верига, Л.В. Чижевська, Н.М. Гудзенко, 
Т.В. Гончарук, Й. Бетге, Ю.О. Ночовна. Однак 

Мета дослідження полягає в дослідженні економічної сутності балансу, 
його структури. 

Баланс підприємства надає зовнішнім і внутрішнім користувачам 
корисну, повну, правдиву та неупереджену інформацію про майновий і 
фінансовий стан підприємства, його фінансові результати та ефективність 
господарювання за звітний період. Таким чином, бухгалтерський баланс є 
інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень. 

 Баланс надає порівняльну грошову оцінку всім економічним, 
юридичним та адміністративно – господарським процесам підприємства на 
кожний даний момент. Шляхом зіставлення основних розділів пасиву 
балансу: власного капіталу і залучених коштів (довгострокових і поточних) 
здійснюється оцінка фінансової стійкості підприємства [1]. 

Допоміжним є показник частки власного капіталу в активах 
підприємства. Крім цих характеристик бухгалтерський баланс дає змогу 
розрахувати вартість власних оборотних активів, що необхідно для 
здійснення контролю їх використання, та показник ефективності 
використання активів, що дає оцінку результатам господарської діяльності 
підприємства. 

Як обліковий термін слово «баланс» має два значення: 
–рівність, рівновага двох підсумків протилежного значення, що має 

місце в рахунках, відомостях і таблицях: рівність сум чи кількості прибутку і 
витрат, дебету і кредиту, активу і пасиву. У цьому розумінні слово баланс 
зберігає близький зв’язок зі своїм первісним значенням: однакові підсумки 
ніби відповідають збалансованим шалькам терезів; 

–двостороння таблиця, яка відображає результат облікової реєстрації, 
майновий стан підприємства в грошовій оцінці на відповідний момент, тобто 
стан його активів і пасивів. 

Баланс будується у формі таблиці, що складається з двох частин: ліва – 
актив, права – пасив (у перекладі з лат. слово «актив» означає дійовий, діяти, 
діяльний; слово «пасив» – утримуваний, бездіяльний).[2] 

В активі наводиться склад і розміщення господарських засобів, у пасиві 
– джерела господарських засобів і призначення коштів. Активи у балансі 
зведені у три розділи: 

І. Необоротні активи, 
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ІІ. Оборотні активи, 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття. 
Пасиви у балансі розподілені на чотири груп: 
I. Власний капітал, 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення, 
III. Поточні зобов’язання, 
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття. 
У I розділі активу «Необоротні активи» наводяться статті: нематеріальні 

активи, основні засоби (за первісною та залишковою вартістю, яка 
включається до валюти балансу, та сумою зношення), незавершене 
будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська 
заборгованість та інші необоротні активи. 

У II розділ активу – «Оборотні активи» містить дані про виробничі 
запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, векселі 
одержані, поточну дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, 
грошові кошти та їхні еквіваленти. 

У розділі III, «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття» який складається лише з одного рядка 1200, відображається 
вартість необоротних активiв і груп вибуття, утримувaних для продажу, щo 
визначається відповідно дo П(C)БО 27. У такому рядку не відображатиметься 
необоротний актив, який не відповідає умовам згідно з П(C)БО 27. Навіть 
якщо він і призначений для продажу. 

У I розділі пасиву «Власний капітал» подають інформацію про 
статутний, неоплачений, вилучений, пайовий, додатковий і резервний капітал 
та нерозподілений прибуток (непокриті збитки). 

У II розділі пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання» наводять дані 
про кошти, залучені на довгостроковій основі шляхом випуску 
підприємством цінних паперів власного боргу, довгострокові кредити банків 
та інші зобов’язання підприємства з строком погашення, що перевищує 12 
місяців з дати балансу. 

У III розділі пасиву балансу «Поточні зобов’язання» відображають 
зобов’язання за одержаними кредитами банку та за виданими векселями зі 
строком погашення до 12 місяців з дати балансу, кредиторську 
заборгованість за товари, роботи і послуги, поточні зобов’язання за 
розрахунки з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо [3] 

У IV розділі пасиву балансу «Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» для розділу 
відведено лише один рядок, де відображають власне зобов’язання, що 
визначаються відповідно до П(С)БО 27. 

Отже, складання бухгалтерського балансу є надання користувачам 
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан 
підприємства на звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень. 
Тобто, для оцінки фінансового стану підприємства необхідна інформація, яку 
можна отримати з балансу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 

З переходом України до ринкових умов сформувалось чимало нових 
господарських структур різних форм власності, відбулось реформування 
системи обліку до міжнародних стандартів, що зумовило надзвичайну 
необхідність ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого 
бізнесу. На даний час підприємства малого бізнесу виробляють великий 
обсяг продукції, займаються торговельною діяльністю, виконують роботи та 
пропонують  послуги. Із світового досвіду відомо, що у ринковій економіці 
важливе місце посідають  малі підприємства, адже вони протидіють 
монополіям і є економічним фактором гальмування росту цін і насичення 
ринку товарами та послугами. А це є гідною причиною в більшості країн 
заохочувати  діяльність малого бізнесу. 

Розвиток та стимулювання малого бізнесу на теренах України 
забезпечується певною низкою нормативних актів про державну підтримку 
малого підприємництва. 

Дослідженням основних характеристик обліку та складання фінансової 
звітності суб’єктів малого підприємництва займалися такі вчені:  
Ф. Бутинець, Г. Ямборко, М. Кужельний, В. Завгородній, С. Голов, Б. 
Засадний та ін. 

Мета даного дослідження полягає у  визначенні основних характеристик  
суб’єктів малого підприємництва відповідно до чинного законодавства. 

Дослідження у сфері малого бізнесу показують, що до головних 
проблем, які заважають прогресу малого підприємництва відносять: 
відсутність чіткої системи правового законодавства державної політики у 
сфері сприяння малого підприємництва;  зростання адміністративних 
перепон, таких як: реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю 
і дозвільної практики, регулювання орендних відносин; недостатність 
фактичних механізмів фінансово-кредитного сприяння; надлишковий 
податковий напір; побоювання підприємців у стабільності умов провадження 
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власної справи; надмірна увага з боку органів державної влади щодо 
діяльності суб’єктів малого підприємництва [2, с. 261]. 

Господарський кодекс України трактує суб’єкти  малого підприємництва 
як,фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні 
особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України; юридичні особи - 
суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України[1]. 

Можна вважати важливими такі основні аспекти діяльності малих 
підприємств: здійснення діяльності на власний розсуд, залучення на 
добровільних засадах для підприємництва майно та кошти юридичних осіб і 
громадян; самостійне формування програми діяльності (зокрема виробничу 
та інші види), обрання  постачальників матеріальних ресурсів і покупців 
виробленої продукції; самостійне здійснення  ціноутворення на вироблені 
товари та послуги відповідно до діючого законодавства України; 
розпорядження на власний розсуд прибутком, який залишається у 
підприємства після сплати податків та інших обов’язкових  платежів, 
використання  згідно власного розсуду належної частки виторгу. 

Слід зазначити, що критерії визначення суб’єктів малого 
підприємництва за величиною у Податковому кодексі України та Законі 
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. № 4618  наближені  до  
критеріїв, визначених Європейською комісією. За порадами Єврокомісії, до 
кількісних показників ідентифікації суб’єктів господарювання за обсягом 
належать кількість зайнятих, оборот та сума балансу, а німецьким Інститутом 
дослідження малих і середніх підприємств у м. Бонн (IfMBonn) – визначено  
такі критерії, як: чисельність зайнятих та величина обороту [4,5]. Вирішальне 
значення для роботи малих підприємств відіграло також прийняття ПКУ, в 
якому значна увага приділяється спрощеній системі оподаткування, обліку та 
звітності.  

Потрібно також  відмітити, що для суб’єктів малого підприємництва 
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»[3] передбачає 
подання скороченої звітності за показниками фінансової звітності, який 
включає до свого складу баланс та звіт про фінансові результати. 

П(С)БО 25 регламентує також порядок організації і подання таких типів 
звітності: 

1.Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, який складається із 
Балансу (форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), 
який складають представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності 
та суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи. 
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2.Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва поєднує 
в собі  Баланс (форма № 1-мс) та Звіт про фінансові результати  
(форма № 2-мс). 

Отже, сьогодні правове регулювання малого підприємництва 
здійснюється численними нормативно-правовими актами як загального, так і 
спеціального характеру. Аналіз нормативно-правового забезпечення малого 
підприємництва дає можливість зробити певні висновки про те, що 
законодавча база регулювання діяльності малого підприємництва постійно 
розширюється і знаходиться на етапі подальшого формування та 
вдосконалення. Основним напрямом вдосконалення законодавчого 
забезпечення розвитку малого бізнесу є врахування у нормативних актах 
загальноекономічного спрямування специфічних особливостей даного 
сектору економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Облік та контроль розрахунків з оплати праці на будь-якому 
підприємстві, установі, організації займає провідне місце в системі 
бухгалтерського обліку. Винагорода за працю є основним стимулом 
працівників, які здійснюють процес виробництва та реалізації матеріальних 
благ. Саме тому важливим є проведення перевірки розрахунків з персоналом, 
яка передбачає контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, 
правильністю нарахування заробітної плати і проведення утримань з неї, а 
також правильністю ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати 
праці. Правильна організація контролю за витрачанням коштів на оплату 
праці значно сприяє зростанню продуктивності праці, ефективному 
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застосуванню встановленої системи оплати праці, зміцненню трудової 
дисципліни. 

Значний внесок у вивчення теорії, організації та методики контролю 
розрахунків з оплати праці здійснили такі вітчизняні вчені-економісти, як 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, І.Г. Пахомова, М.С. Пушкар, 
В.В. Сопко, П.Л. Сук, П.Я. Хомин, В.О. Шевчук, Н.В. Шульга та інші. 
Віддаючи належне результатам їх напрацювань, в той же час слід зазначити 
відсутність єдиних методичних підходів контролю витрат праці та її оплати. 

Контроль за правильністю нарахування заробітної плати спрямований на 
доцільне та раціональне використання коштів на виплату заробітної плати, 
зниження собівартості продукції завдяки підвищенню продуктивності праці. 
Результативність контрольних процедур, що проводяться в ході перевірки 
розрахунків з оплати праці, багато в чому залежить від правильного 
визначення послідовності дій осіб, які контролюють даний процес [5, c. 429]. 

При плануванні контролю операцій, пов’язаних з оплатою праці, 
важливо враховувати здійснення перевірки в двох напрямках – оптимізація 
витрат на оплату праці у складі собівартості та дотримання розрахункової 
дисципліни з працівниками, бюджетом та позабюджетними фондами. 

Контрольні процедури щодо перевірки операцій з оплати праці 
направляються на наступні об’єкти: 

– трудові ресурси, їх регулювання та використання; 
– системи оплати праці і преміювання та його застосування; 
– стан трудової дисципліни та дотримання трудового законодавства; 
– розрахунки по оплаті праці; 
– первинна документація по обліку праці та заробітної плати; 
– бухгалтерський облік праці та заробітної плати. 
Джерелами інформаційного забезпечення контролю даних об’єктів є 

трудове законодавство, законодавчі акти щодо підприємницької діяльності та 
функціонування підприємств, нормативно-законодавча та нормативно-
довідкова інформація щодо праці та заробітної плати, первинна документація 
щодо обліку та правил її складання, регістри бухгалтерського обліку і 
звітність [4, c. 1028]. 

Загалом, перевірка достовірності та правильності ведення 
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці включає ряд наступних 
контрольних процедур:  

− перевірка аналітичного обліку розрахунків з оплати праці та контроль 
відповідності даних табелю обліку використання робочого часу, допомоги та 
доплат, утримань та нарахувань на заробітну плату податків та обов’язкових 
платежів, законність надання пільг, перевірка сум заробітної плати 
нарахованої для виплати «на руки»; 

− арифметична вибіркова перевірка сум заробітної плати у платіжних 
відомостях на підтвердження підсумків;  

− правильність відображення в обліку депонованих сум у книзі 
аналітичного обліку депонованої зарплати;  

− підведення підсумків утриманих із зарплати сум обов’язкових 
платежів та податку [3, c. 154]. 



74 

Для управління господарською діяльністю підприємства, зокрема 
операціями, пов’язаними з оплатою праці, необхідний постійний первинний 
облік цих операцій. Необхідно постійно контролювати процес проходження 
та обробки документації щодо обліку операцій з оплати праці. Цей процес 
контролю включає перевірку табелів виходу на роботу, розрахунково-
платіжних відомостей, бухгалтерських записів у журналі за рахунком 66 
«Розрахунки за виплатами працівникам». 

Перевірку достовірності зобов’язань за розрахунками з персоналом за 
виплатами працівникам починають із підтвердження облікових даних по 
сальдо рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». Для цього 
кредитове сальдо за цим рахунком звіряється з підсумком переліку реєстрації 
платіжних відомостей або підсумком розрахунково-платіжної відомості. За 
погодинної системи оплати праці з’ясовується обґрунтованість використання 
тарифних ставок і посадових окладів, а також дотримання умов контрактів, а 
за відрядної – виконання кількісних і якісних показників, правильність 
вживання норм і розцінок [1, c. 184]. 

До типових порушень при здійсненні розрахунків з працівниками з 
оплати праці належать: 

− порушення при укладанні трудових угод, контрактів; 
− неправильне відображення фактично виконаної роботи, використання 

підставних осіб при виконанні тимчасових та сезонних робіт; 
− неправильне відображення нарахованих сум заробітної плати на 

рахунках бухгалтерського обліку; 
− неправильне обчислення утримань та нарахувань на фонд заробітної 

плати; 
− застосування пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб без 

наявності документів, які підтверджують ці пільги; 
− заниження фактичних витрат на оплату праці персоналу для 

зменшення відповідних нарахувань та утримань із заробітної плати; 
− несвоєчасність сплати нарахувань на фактичні витрати на оплату 

праці персоналу підприємства відповідним державним органам; 
− неправильні нарахування та виплати робітникам суб’єкта 

господарювання по відпустках та лікарняних листах з тимчасової втрати 
працездатності; 

− неправильне оподаткування нарахованої та виплаченої працівникам 
суб’єкта господарювання матеріальної допомоги; 

− несвоєчасність здійснення з працівниками суб’єкта господарювання 
розрахунків з оплати праці [2, c. 31]. 

Отже, контроль за розрахунками з оплати праці є досить трудомістким 
процесом, який потрібно проводити досить ретельно та уважно, адже витрати 
на оплату праці займають досить значну часту у структурі витрат 
підприємства. Під час перевірки особливу увагу потрібно приділяти 
первинним документам, що регламентують відносини з робітниками, а також 
нарахування та виплату заробітної плати. За результатами контролю облік 
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праці та її оплати має бути організований таким чином, щоб сприяти 
підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, а 
також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку 
заробітної плати з метою оподаткування. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОГОВАНОСТІ 

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  
 

У сучасних ринкових умовах питання аудиту дебіторської 
заборгованості є досить важливим для підприємств, оскільки часто 
контрагенти не відповідально ставляться до виконання платіжних 
зобов’язань перед своїми партнерами. Проблема неплатежів зумовлює 
актуальність дослідження методики та організації аудиту дебіторської 
заборгованості для вітчизняних підприємств. Саме аудит дебіторської 
заборгованості є тим засобом, що може визначити її достовірне відображення 
у фінансовій звітності, сприяти підвищенню якості зібраної інформації, 
прозорості та достовірності даних щодо розрахункових операцій, пов’язаних 
з реалізацією готової продукції, товарів, робіт та послуг. 

Значний внесок у розгляд проблем теорії та практики обліку й аудиту 
дебіторської заборгованості зробили вітчизняні та зарубіжні дослідники: 
Р.А. Адамс, Е. Аренс, І.М. Боярко, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, І.О. Власова, 
Г.М. Давидов, Б. Едвардс, Т.С. Єдинак, Д.І. Коваленко, М.М. Нашкерська, 
О.А. Петрик, В.С. Рудницький, В.П. Савчук, О. Сліпачук, В.П. Суйц, 
Л.В. Таратута,  Б.Ф. Усач, А.Д. Шеремет та інші. 
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Аудит дебіторської заборгованості слід розглядати як окремий об’єкт 
аудиторської перевірки. Повинні бути визначені: мета перевірки, завдання 
перевірки, етапи перевірки, якісні характеристики аудиторських процедур, 
методика проведення. 

Мета аудиту дебіторської заборгованості – отримання достатніх доказів 
підтвердження достовірності, реальності дебіторської заборгованості, 
відображеної в фінансових звітах відповідно якісних характеристик 
фінансової звітності [1]. 

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку 
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття в фінансовій 
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 
«Дебіторська заборгованість», а тому перевірка дотримання цих принципів є 
основною складовою частиною аудиту дебіторської заборгованості. 

Запорукою якісного аудиту дебіторської заборгованості, втім як і інших 
аспектів аудиторської перевірки, є правильне проведення його попереднього 
планування, вибір адекватної стратегії та складання детального плану даного 
сектору аудиту. Важливою є програма аудиторської перевірки та вибір 
аудиторських процедур, доречних в кожному конкретному випадку аудиту 
дебіторської заборгованості. 

У процесі аудиту дебіторської заборгованості повинні бути вирішені 
наступні основні завдання: 

− перевірка дотримання порядку документального відображення 
виникнення дебіторської заборгованості; 

− підтвердження наявності внутрішнього контролю за відсутністю 
викривлення даних при відображенні показників на рахунках 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

− підтвердження відповідності оформлених бухгалтерських  
операцій діючим нормативним актам, перевірка наявності інвентаризації 
розрахунків відповідно до облікової політики підприємства та вимог 
законодавства; 

− перевірка своєчасності списання безнадійної дебіторської 
заборгованості [2, с. 27].  

Аудит дебіторської заборгованості починається із встановлення її 
реальності та законності створення. Дебіторська заборгованість тестується 
аудитором стосовно її завищення, тобто основне завдання аудиту 
дебіторської заборгованості полягає у тому, щоб упевнитись, що показник 
дебіторської заборгованості (активи підприємства) у фінансовій звітності не 
завищений. 

Перевірка дебіторської заборгованості повинна виконуватися за 
класифікаційними групами дебіторської заборгованості. Час проведення 
перевірки в аудитора обмежений, тому немає ані можливості, ані потреби 
перевіряти усі операції з обліку дебіторської заборгованості, а, отже, 
кількість аудиторських процедур повинна бути оптимальною (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Робочий документ з аудиту дебіторської заборгованості 

№ Аудиторські процедури Наявність документів Примітки 
1 Отримання аудитором підтвердження 

від дебіторів наявності в них 
заборгованості перед клієнтом 

Договори купівлі-продажу, 
рахунки-фактури, акти 
прийому-передачі 
продукції (товарів) 

 

2 Перевірка наявності договорів 
реалізації продукції і їхньої реєстрації в 
спеціальному журналі 

Договори купівлі-продажу Копія 
журналу 
реєстрації 

3 Проведення документального 
підтвердження сум заборгованостей  

Рахунки-фактури, видаткові 
накладні, податкові 
накладні, акти прийому-
передачі продукції 
(товарів), виписки банку 

Ксерокопія 
графіка до-
кументообігу 

4 Проведення звіряння даних реєстру 
реалізації, актів прийому-передачі 
продукції (товарів), аналітичних 
рахунків та виписок банку 

Акти прийому-передачі 
продукції (товарів), 
виписки банку, оборотно-
сальдові відомості 

 

5 Зіставлення дат розрахункових 
документів з датами документів щодо 
відвантаження (реалізації) 

Виписки банку, прибуткові 
касові ордери, товарно-
транспортні накладні 

 

6 Проведення аналітичних процедур: 
розрахунки оборотності дебіторської 
заборгованості, питомої ваги 
дебіторської заборгованості в 
структурі балансу, обсягу реалізації на 
одиницю активів 

Оборотно-сальдові 
відомості 

Аналітичні 
таблиці 

7 Проведення аналізу рахунків 
дебіторської заборгованості  

Оборотно-сальдові 
відомості 

Відомості 
систематизаці
ї відхилень 

8 Перевірка правильності розрахунку 
резерву сумнівних боргів 

Акт звіряння розрахунків  

9 Виявлення фактів незаконного 
відволікання коштів у дебіторську 
заборгованість  

Журнал 3, Відомість 3.1 та 
Відомість 3.2 

Відомості 
систематизаці
ї відхилень 

 
Результати аудиторських процедур відображаються в робочих 

документах аудитора, інформація яких повинна свідчити про  
якість аудиторської процедури та слугувати доказом виявлених порушень  
[3, c. 153]. 

Підприємствам необхідно розробляти шляхи зниження дебіторської 
заборгованості, тому що від цього напряму залежить прибуток підприємства: 
чим швидше відбувається погашення дебіторської заборгованості, тим 
швидше обертання грошових коштів, а від цього залежать: виплати 
заробітної плати; можливість погашення кредиторської заборгованості; 
можливість модернізації та технічного обслуговування виробничих 
потужностей підприємств; закупівля сировини й матеріалів для подальшого 
виробництва; можливість розширення виробництва. 
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Вдосконалення аудиту операцій з дебіторською заборгованістю 
передбачає здійснення наступних заходів: забезпечення процесу аудиту 
сучасною програмною продукцією; удосконалення робочої документації з 
метою фіксації даних аудиту на кожному етапі аудиторської перевірки 
дебіторської заборгованості на підприємстві; підвищення кваліфікації 
аудиторів; створення відділу внутрішнього аудиту для контролю за 
сумнівною та безнадійною заборгованістю [4, c. 112]. 

Отже, виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан 
підприємств багато в чому залежать від своєчасного надходження платежів 
від дебіторів. Аудит дебіторської заборгованості включає перевірку шляхом 
вивчення доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у 
фінансових звітах. За необхідності аудитор у режимі запиту перевіряє 
визначені показники або дані з метою їх поглибленого дослідження. По 
результатам аудиту дебіторської заборгованості у аудитора складається 
певне уявлення про достовірність бухгалтерської звітності. 
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СУТНІСТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТА МЕТОДУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Бухгалтерський облік вважається ефективно проведеним лише за умови 
правильного оформлення всіх господарських операцій у регістрах 
бухгалтерського обліку, записи в яких відповідають фактичному стану 
засобів та джерел їх утворення. Будь-яке переміщення коштів, господарських 
засобів та джерел утворення майна не може бути враховане, якщо їх 
надходження чи вибуття правильно не задокументовано. Якщо правильність 
ведення бухгалтерського обліку поставлено під сумнів, то забезпечення 
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достовірності показників обліку і запобігання можливих відхилень 
відбувається за допомогою інвентаризації. 

Дослідженням проблемних питань пов’язаних з проведенням 
інвентаризації займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 
Бардаш С. В., Дмитриєв М. В., Палій В. Ф., Соколов Я. В та інші. 

Дана проблематика на сьогодні є досить актуальною, оскільки 
правильно організована та проведена інвентаризація забезпечить 
достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а отже 
дасть змогу підприємству ефективніше функціонувати. 

Метою даного дослідження є визначення сутності та змісту 
інвентаризації, що проводиться на підприємстві та обґрунтування її 
необхідності.  

Для кожного підприємства чи установи щонайменше один раз на рік 
перед складанням фінансової звітності є обов’язковим проведення 
інвентаризації власних активів та зобов’язань. Відповідальним за її 
організацію є керівник підприємства. Він повинен забезпечити створення 
необхідних умов для проведення інвентаризації у стислі строки, визначити її 
об’єкти та періодичність, за винятком випадків, коли інвентаризація є 
обов’язковою. Головним бухгалтером або особою, юридичною чи фізичною, 
що відповідає за ведення бухгалтерської звітності, має бути забезпечено 
дотримання норм законодавства та правил її проведення. Матеріали 
інвентаризації і рішення інвентаризаційної комісії щодо регулювання 
розходжень затверджуються керівником підприємства із включенням 
результатів у звіт за період, в якому закінчена інвентаризація, а також у 
річний звіт, та викладаються у примітках до фінансової звітності. 

Головним документом, що визначає правила проведення інвентаризації, 
є Наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 «Про 
затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань». Це 
Положення визначає порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань 
та оформлення її результатів, зокрема встановлює випадки, в яких 
проведення інвентаризації є обов’язковим, порядок проведення, об’єкти 
інвентаризації, її завдання, застереження, форму акта контрольної перевірки 
інвентаризації цінностей на підприємстві тощо. 

При інвентаризації забезпечуються: 
- виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти 

відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх 
періодів; 

- установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної 
їх наявності з даними бухгалтерського обліку; 

- виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та 
споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних 
активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення; 

- виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям 
визнання [1]. 
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При проведенні інвентаризаційної роботи письмовим наказом керівника 
на підприємстві створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у 
складі керівника структурного підрозділу або іншого працівника апарату 
управління (для малих підприємств), головного бухгалтера (старшого 
бухгалтера на правах головного) або його заступника (якщо таких немає - 
іншого працівника бухгалтерії) [2, c. 311]. 

Перед початком інвентаризації від матеріально відповідальної особи 
беруть розписку в тому, що всі документи на оприбуткування і витрачання 
цінностей здано до бухгалтерії і ніяких не оприбуткованих чи не списаних 
цінностей у неї немає. 

Якщо серед інвентаризованих цінностей є предмети, що не належать 
підприємству, а тимчасово в ньому знаходяться на зберіганні, їх також слід 
внести до окремого інвентаризаційного опису. При виявленні під час 
інвентаризації зіпсованих чи непридатних матеріальних цінностей 
складається акт, в якому має бути зазначено ступінь непридатності, а також 
причини й осіб, з вини яких були зіпсовані цінності [4, c. 447]. 

Інвентаризаційні описи підписує інвентаризаційна комісія і матеріально 
- відповідальна особа, яка до підпису має зазначити, що матеріальні цінності, 
перелічені в цій відомості, прийняті на відповідальне зберігання і жодних 
претензій до інвентаризаційної комісії у неї немає. Після підписання 
інвентаризаційні описи здаються до бухгалтерії на перевірку. 

В залежності від повноти охоплення перевіркою цінностей 
інвентаризації бувають повними і вибірковими (частковими). 
Зазвичайздійснюють вибіркову інвентаризацію, за якої перевіряється лише 
певна частина коштів або окремих груп і видів товарів, матеріалів. Вибіркова 
інвентаризація передбачає перевірку найбільш цінних товарів, а також 
наднормативних запасів і матеріалів, які довгий час зберігаються на складах 
без руху та мають підвищений попит. 

У  випадку здійснення раптової    інвентаризації    всі товарно-
матеріальні  цінності  мають бути підготовлені до інвентаризації у 
присутності  інвентаризаційної  комісії,  в   інших   випадках   - завчасно.   Їх 
згруповують, розсортировують та розкладають за назвами, сортами, 
розмірами, у порядку, зручному для підрахунку. 

При інвентаризації застосовують типові форми документів. Бланки 
інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, порівняльних відомостей 
можуть бути заповнені як від руки, так і засобами обчислювальної та іншої 
оргтехніки. На цінності, що належать іншим підприємствам, складаються 
окремі описи, копії яких з довідкою про результати інвентаризації 
надсилаються власникам цінностей. У цих документах ніяких помарок і 
підчисток не допускається. Помилки повинні виправлятись шляхом 
закреслення неправильних записів і написання зверху правильних [3, c. 90]. 
Виправлення мають бути підтверджені підписами всіх членів 
інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальних осіб. В 
інвентаризаційному описі найменування цінностей та їх кількість подається 
за номенклатурою та в одиницях виміру, прийнятих в обліку [5, с. 216]. 
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Таким чином, правильно здійснена інвентаризація забезпечить вчасне і 
ефективне вирішення багатьох проблем в діяльності підприємства і 
забезпечить одержання повних, достовірних та неупереджених даних про 
наявність і стан активів, власного капіталу та зобов’язань. Чим краще 
організовано документування інвентаризаційної роботи, тим вище 
життєздатність системи бухгалтерського обліку, а отже і самого 
підприємства. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 

 
Інвестиційна діяльність підприємств завжди пов’язана з ризиком, а 

питання його оцінки є доволі складним. Це викликано тим, що фінансування 
розвитку або модернізації підприємств пов’язано з тривалим терміном 
вкладень та ризиком невчасного повернення або неповернення коштів. Крім 
того, підприємства для виживання в сучасних умовах, повинні 
впроваджувати різні технічні нововведення, що посилює ризик. У зв’язку з 
цим постає необхідність ефективного аналізу та оцінки ризику інвестування, 
щоб потенційні інвестори мали змогу мати ясну картину реальних 
перспектив повернення коштів і одержання прибутку. 

Проблемами мінімізації інвестиційного ризику підприємств займалися: 
В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко, ЇВ.М. Гранатуров, О.Б. Кур’їна,  
О.П. Логвінова, О.Ю. Медведєв, В.П. Савчук, І.В. Сорокіна, Г.С.Старовєрова 
та ін. Проте поки що немає єдиного універсального підходу мінімізації 
інвестиційного ризику, що задовольняв би вимогам будь-якого підприємства. 
Така ситуація пояснюється рядом причин: тривалістю реалізації 
інвестиційного проекту підприємствами; значною кількістю учасників 
проекту; можливим інтернаціональним характером проекту, що зумовлює 
додаткові види ризиків (наприклад: валютний, ризик країни тощо) [1, с. 23]. 
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Під ризиком у проектному аналізі розуміють ймовірність визначеного 
рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або 
появу додаткових витрат при реалізації проекту. В аналітика зацікавленість 
викликає не тільки можливість настання несприятливих, але й сприятливих 
подій. Тому, якщо термін «ризик» вживається стосовно проекту, то тут 
повинні бути розглянуті обидві можливості: і збитків, і прибутку, що 
виникають з обставин невизначеності, пов’я-заних з виконанням проекту. 
Досвідчений аналітик намагається оцінити обставини невизначеності і міру 
їх позитивного чи негативного впливу на реалізацію проекту, а також те, чи 
являються ці обставини невизначеності внутрішніми або зовнішніми щодо 
проекту [1, с.139]. 

При виборі конкретного методу зниження ризику необхідно 
дотримуватися таких принципів:не можна ризикувати більше, ніж дозволяє 
власний капітал; не можна ризикувати більшим заради меншого;  необхідно 
заздалегідь визначити ймовірні наслідки ризику; позитивне інвестиційне 
рішення необхідно приймати тільки за відсутності сумнівів, а якщо вони 
існують – від рішення потрібно відмовитися; завжди існує можливість 
отримання більше одного інвестиційного рішення, з яких необхідно обрати 
найкращий варіант [2, с. 180].  

До методів зниження інвестиційних ризиків підприємств відносять: 
уникнення ризику, зниження його ступеня, збереження ризику за інвестором 
або передавання третім особам. 

Уникнення ризику – ухилення від заходу (проекту), пов’язаного з 
ризиком. Однак бажання повного уникнення ризиків у процесі інвестування 
може призвести до стагнації виробництва, згортання діяльності, відмови від 
сфери бізнесу, у якій є такі ризики, тобто підприємство повинно повністю 
відмовитися від інвестиційного проекту. Цей метод управління ризиками 
ефективний, коли є велика ймовірність виникнення збитків [2, с.165].  

Зниження ступеня ризику передбачає заходи, які зменшують розміри 
втрат або ймовірність настання несприятливих подій. Використання цього 
методу ефективне в ситуації, коли очікується великий розмір можливого 
збитку. Найбільш уживаними прийомами зниження ризику є: підготовка 
інвестиційних проектів високої якості з певною гарантією одержання 
прибутку; диверсифікація ризику; проведення різних запобіжних заходів 
тощо. Збереження ризику за інвестором відбувається у випадках, коли він 
упевнений, що може за рахунок власних коштів відшкодувати можливу 
втрату капіталу. Використання методу виправдане у випадках, коли частота 
збитків невисока, величина потенційних збитків невелика. Методами 
реалізації такої стратегії може бути самострахування, створення венчурних 
компаній або використання економічного прогнозування і моніторингу. До 
превентивних методів запобігання ризикового випадку можна віднести 
навчання персоналу, підвищення безпеки функціонування підприємства, 
придбання додаткової інформації про об’єкт інвестування. 

Отже, умови економічної невизначеності, в яких змушені діяти 
інвестори, спричиняють вплив тих чи інших факторів ризику на їхні майбутні 
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прибутки. Інвестиційні ризики загрожують зменшенням прибутків порівняно 
з можливими або навіть збитками. Тому при прийнятті рішень з питань 
інвестиційної діяльності керівництво фірм, банків або інвестфондів має 
обов'язково враховувати вплив інвестиційних ризиків.  

Для кількісної оцінки інвестиційних ризиків застосовуються різні 
статистико-математичні методи, в яких обчислюють показники ефективності 
проекту в умовах несприятливих для інвестицій подій. Такими показниками є 
середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. 

Найбільш поширеними у використанні є такі методи зменшення ризику: 
диверсифікація, страхування, лімітація, хеджування, а також придбання 
додаткової інформації. Використання кожного з методів потребує виконання 
певних умов (наприклад, додаткові витрати часу), які інвестор може не 
прийняти. Для мінімізації інвестиційних ризиків підприємств доцільно 
використовувати методи страхування та диверсифікації як такі, що найбільш 
оптимально поєднують «можливості–витрати», що є головним критерієм для 
їх застосування. Метод залучення додаткової інформації теж 
характеризується ефективністю, проте його використання обмежене 
високими витратами на реалізацію. Використання методів хеджування та 
лімітації є економічно невиправданим.  

Такий вибір найбільш ефективного методу мінімізації інвестиційного 
ризику підприємства повинен базуватися на оцінці можливості застосування 
методу на підприємстві та витрат від його реалізації і зіставлення цих 
параметрів. Отримані результати стають основою для обгрунтованого вибору 
методу мінімізації інвестиційного ризику. 
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 
 

Оподаткування прибутку підприємств є вагомим фактором впливу на 
сталий економічний розвиток та інвестиційну діяльність. У багатьох  
зарубіжних країнах податок на прибуток підприємств виступає ефективним 
фіскальним важелем розвитку та стимулювання економіки. Зважаючи на 
сучасний кризовий стан економіки України та загальнодержавний курс на 
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гармонізацію вітчизняного податкового законодавства з європейським, 
виникає питання щодо вдосконалення оподаткування прибутку підприємств 
для забезпечення наповненості бюджету і розвитку інвестиційної 
привабливості країни та активізації бізнесу. 

Дослідженням оподаткування податку на прибуток підприємств в 
умовах законодавчих змін займалися такі вчені як:  Копчинська К.О., 
Сторожук О.В., Панура Ю.В., Непочатенко О.О., Боровик П.М, Ковач С., 
Безверхий К. та інші. 

Як відзначає  Копчинська К.О. податок на прибуток підприємств займає 
значну роль у системі асигнувань до державного бюджету, а також у цілому 
для податкової системи України. Податок на прибуток підприємств є 
загальнодержавним податком та одним з основних бюджетоутворюючих 
податків, який становить близько 27 % в загальній структурі надходжень до 
Державного бюджету країни [4, с.140].  

Як зазначають Сторожук О.В. та Панура Ю.В. податок на прибуток є 
прямим податком, який сплачують підприємства з прибутку, який дорівнює 
перевищенню суми доходів над собівартістю реалізованих товарів, 
виконаних робіт та наданих послуг, а також над сумою інших витрат звітного 
періоду [5, с.192]. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII  було  
внесено кардинальні зміни, що стосуються звітних періодів з податку на 
прибуток та сплати авансових внесків з податку на прибуток. 

Відповідними законодавчими змінами  з 01.01.2016 року було  змінено 
податковий (звітний) період з податку на прибуток, за який його платники 
зобов’язані подавати декларації та відповідно сплачувати задекларовані у 
них податкові зобов’язання. Із зазначеної дати такими звітними періодами 
для платників податку на прибуток будуть календарний квартал і рік. 

Що ж стосується річного податкового (звітного) періоду, то його тепер 
застосовують: 

1. новостворені платники податку на прибуток; 
2. виробники сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ; 
3. підприємства, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 
обліку за попередній річний податковий (звітний) період, не перевищує 20 
млн. грн. До доходу включають дохід (виручку) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші 
доходи [2]. 

Відповідно до нових приписів ст. 137 ПКУ, квартальний податковий 
(звітний) період застосовуватимуть платники податку на прибуток, у яких 
річний бухгалтерський дохід (за вирахуванням непрямих податків) за 
попередній річний звітний період перевищує 20 млн. грн. Тож такі суб’єкти 
господарювання складатимуть  тепер декларації з податку на прибуток за 
квартал, півріччя, три квартали та рік (наростаючим підсумком). 
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Що ж стосується ліквідації платника податку на прибуток, то тут змін не 
відбулося, останнім податковим (звітним) періодом вважають період, на який 
припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 ПКУ) [1]. 

Платники податку на прибуток у 2016 році більше не платять щомісячні 
авансові внески з податку на прибуток. У ст. 57 ПКУ більше не згадується  
про необхідність сплати авансових внесків з цього податку. В п. 9 підрозділу 
4 р. XX  ПКУ тепер зазначено: «У січні - грудні 2015 року платники 
зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток 
підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу у редакції, що 
діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні 
авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються» [1]. 

Як стає зрозуміло із законодавства, востаннє авансові внески з податку 
на прибуток слід було сплатити за грудень 2015 р. до 30.12.15 р. Але, 
відповідно до п. 38 підрозділу 4 р. XX  ПКУ передбачено: «платники податку 
на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий 
внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у 
податковій звітності за три квартали 2016 року. Розрахунок такого 
авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за 
три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків 
вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань. У разі якщо платник 
податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток 
підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник 
податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, 
визначених статтею 123 цього Кодексу» [1]. 

Таким чином, авансований внесок з податку на 
прибуток  сплачуватимуть лише платники податку на прибуток, які у  
2016 році звітуватимуть поквартально. Розмір авансованого внеску 
становитиме 2/9 від податку на прибуток, нарахованого у декларації за три 
квартали 2016 року. Граничний термін сплати такого авансу буде 30.12.16 р. 

При розрахунку податку на прибуток за 2015 рік діятимуть правила ПКУ 
в редакції до 01.02.2016 р., але з урахуванням того, що фінансовий результат 
до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в 
капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників 
єдиного податку 4-ї групи та на суму нарахованих доходів у вигляді 
дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників 
податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті 
дивідендів [3, c.11]. 

Що ж стосується авансованих внесків при виплаті дивідендів та ставки 
податку на прибуток, то тут змін законодавством у 2016 році  не було 
внесено. 

Отже, податок на прибуток підприємств є одним із бюджетоутворюючих 
податків, що значним чином впливає на фінансове життя країни. Даний 
податок відіграє роль чинника, що визначає умови ефективного 
функціонування державного бюджету та економічної системи загалом. 
Реформування податкової системи України, в тому числі і податку на 
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прибуток підприємств, на даний час є надзвичайно важливим та необхідним, 
для  створення ефективної податкової системи та покращення економіки 
країни загалом. 
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На сучасному етапі розвитку країни особливої актуальності набувають 
питання вдосконалення управління, важливою функцією якого є контроль. 
Держава не може нормально функціонувати і розвиватися без чітко 
організованої системи контролю за виробництвом, розподілом і 
перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя 
в державі. Саме державний фінансовий контроль може стати ефективним 
інструментом своєчасного виявлення негативних наслідків розвитку 
державного управління, що свідчить про його вагому роль у бюджетному 
процесі.  

Питання організації державного фінансового контролю висвітлюються  
у  працях   вчених таких, як: Дмитренко Г.В., Сюркало Б.І., Чечуліна О.О., 
Шевчук О., Стефанюк І., Висоцький І.А., Шевченко Н.І. та інші. 

Як зауважив Дмитренко Г.В., державний фінансовий контроль − одна з 
найважливіших функцій державного управління. У широкому розумінні 



87 

державний фінансовий контроль − це встановлена законодавством діяльність 
органів державної влади і управління всіх рівнів з виявлення та 
попередження [1, c.58]: 

- помилок і зловживань в управлінні державними грошовими та іншими 
матеріальними ресурсами, а також контроль за використанням у 
господарській діяльності об'єктів державної власності; 

- порушення фінансово-господарського, зокрема бюджетного, 
законодавства; 

- недоліків організації системи управління фінансово-господарською 
діяльністю державних органів, підприємств та організацій. 

Особливе місце в системі державного фінансового контролю кожної 
розвинутої держави займає вищий орган контролю державних фінансів (далі 
– ВОКДФ), що виділяється своїм незалежним статусом, найширшим 
спектром підконтрольних об’єктів, методами перевірки та формою звітності.  
В Україні згідно з Конституцією вищим органом контролю державних  
фінансів є Рахункова палата (далі – РП). Інститут ВОКДФ є атрибутом  
демократичної держави, а відповідне законодавче забезпечення його  
правового статусу – свідченням існування (розвитку) правової держави  
з ефективною системою державного управління [5, c.45]. 

Для підвищення ролі державного фінансового контролю в Україні, 
покращенні його функціонування в межах державного управління слід 
звернутися до зарубіжного досвіду організації фінансового контролю.  

Нині законодавство іноземних держав, а особливо країн ЄС, має  
тенденцію до уніфікації. Тому з метою визначення єдиних загальних  
принципів, які могли б бути прийнятними для всіх держав, незважаючи  
на форму державного устрою, державного правління і водночас не 
порушуючи традицій здійснення вищого фінансового контролю, які склада-  
лись в окремих державах протягом сторіч, у жовтні 1977 року на Конгресі  
ВОКДФ (INTOSАІ) у місті Ліма (Перу) було прийнято відповідну 
Декларацію (Лімська декларація). 

Так, Лімською декларацією проголошено первинні положення розвитку 
державного контролю у демократичних країнах, зокрема: особливості 
організації  контролю як  елементу управління; сфера застосування 
контролю; принципи  побудови системи  фінансового контролю, засади 
незалежності й підзвітності вищих контролюючих органів, їхні 
повноваження тощо [4, c.46]. 

Органи державного фінансового контролю в зарубіжних країнах  
відповідно до покладених завдань здійснюють контроль за виконанням  
бюджетів, витрачанням державних коштів і використанням державного  
майна. Контролю підлягають витрати на утримання органів державного  
управління та реалізацію державних програм розвитку. Верховні рахункові  
відомства хоча й не проводять аудиту політико-економічних актів, проте  
оцінюють обґрунтованість таких рішень, їхній вплив на державні фінанси,  
активи, борг та визначають наслідки. 
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Важливим аспектом  державного управління європейських країн є 
присутність відповідальності керівників органів державного сектору перед 
парламентом і громадськістю за стан системи контролю. 

На думку Чечуліної О.О.,  висока ефективність бюджетно-фінансового 
контролю в зарубіжних країнах забезпечується тим, що керівники вищих 
органів державного фінансового контролю призначаються й затверджуються 
парламентами на більш тривалий період, ніж терміни повноважень самих 
парламентів, а звільненими з посади можуть бути тільки за рішенням 
парламенту у разі професійної невідповідності чи зловживань. Зокрема, у 
США такий термін  становить 15 років, у Німеччині, Австралії та Угорщині – 
12, у Канаді – 10, у Болгарії – 9, у Мексиці – 8, у Туреччині – 7, у Швейцарії, 
Польщі, Румунії та Монголії – 6 років [4, c.47]. 

Нині досвід багатої арабської країни Бахрейн є зразком 
найоптимальнішого підходу до питання використання функцій вищого 
органу державного фінансового контролю. Професійними складниками 
організаційної структури органу державного аудиту цієї країни є секції: 
фінансового аудиту (аналіз загального фінансового стану підприємств та 
установ; перевірка дотримання положень нормативно –  
регулювальних документів); аудиту адміністративної діяльності (визначення 
економічності й ефективності, оцінка якості й кількості наданих послуг; 
аналіз  досягнення об’єктом контролю поставленої мети); аудиту 
комп’ютерних та бухгалтерських систем. 

Слід відзначити, що більшості розвинених країн уникнення 
упередженості в роботі та інших суб’єктивних чинників досягається шляхом 
забезпечення високого рівня оплати праці аудиторів. Близько третини 
бюджету Національного управління аудиту Великобританії – прямі видатки 
на оплату персоналу. В Туреччині оплата праці професійного           
персоналу Рахункової палати вдвічі перевищує зарплату адміністративного 
персоналу [2, c.77]. 

Також економія бюджетних витрат є основним аспектом діяльності 
контролюючих органів закордонних країн. У деяких країнах цим питанням 
займаються спеціальні державні службовці. У США, Великобританії, 
Франції, Німеччині як спосіб здійснення режиму економії мала розвиток 
практика так званої «приписаної» економії бюджетних витрат. Її зміст 
полягає в тому, що уповноваженим на це органом при встановленні суми 
витрат указується та їх частина, що повинна бути покрита за рахунок 
економії бюджетних коштів. Досягнення економії за рахунок «внутрішніх 
ресурсів»  підлягає жорсткому контролю [3, c.59]. 

Отже, державний фінансовий контроль є важливою функцією держави.  
Він забезпечує дисципліну в фінансовій сфері, є гарантом суверенітету 

держави, її цілісності та економічного процвітання. Вивчення світового 
досвіду організації фінансового контролю є важливим для України у зв’язку з 
необхідністю покращення ефективності фінансового контролю. Зокрема,  
варто звернути увагу на досвід Бахрейну, де рахункові відомства поряд із 
перевірками державних витрат проводять аудит дохідної частини бюджету. 



89 

При цьому верховні органи державного фінансового контролю не 
здійснюють фіскального контролю дотримання суб'єктами господарювання 
податкового законодавства і в жодному разі не підміняють тут податкових 
служб.   

Реформування контрольних функцій держави, розроблення стратегії 
удосконалення, яка повинна спиратись на світових нормах законності, 
позитивно вплине на стан усієї економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ 
 

Згідно з ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це 
винагорода, обчислена здебільшого у грошовому виражені, яку за трудовим 
договором власник чи уповноважений орган сплачує працівникові за 
виконану роботу [1]. 

Діяльність бюджетних установ є дуже різноманітною: соціальна сфера, 
управління державою та місцеве самоврядування, незалежне судочинство 
тощо. Оплата праці є найвагомішою складовою всіх видатків бюджетних 
установ, а їх облік є однією з найважливіших ділянок або напрямів 
облікового процесу. Бухгалтерський облік виплат працівникам у бюджетній 
сфері України є недосконалим і знаходиться у процесі реформування. 
Проблемою організації оплати праці є недостатня автоматизація даної 
ділянки обліку та відсутність частини додаткових реквізитів у первинних 
документах з оплати праці. 
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Дана проблема розглядалась у працях таких провідних вчених і 
практиків України, як: Бутинець Ф.Ф., Голов С.В., Івахненков С.В., 
Кужельний М.В., Мельник Т.Г., Свірко С.В., Труфен А.О., Шульга Н.В. та ін. 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
державного сектору № 132 «Виплати працівникам» встановлено методичний 
фундамент для створення в бухгалтерському обліку інформації щодо виплат 
за роботу та послуги виконані працівниками. 

Відповідно до положення виплати працівникам діляться на три групи: 
1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші 

нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та 
інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні 
виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення 
періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу тощо; 

2) виплати при звільненні. Зобов'язання щодо яких визнається у разі, 
якщо суб'єкт державного сектору має не відмовне зобов'язання звільнити 
працівника або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або 
надавати виплати при звільненні згідно із законодавством, контрактом чи 
іншою угодою; 

3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються 
зобов'язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у 
цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат [2]. 

Заробітна плата складається з двох частин: заробітна плата за першу 
половину місяця (так званий «аванс») та за другу (безпосередньо заробітна 
плата). Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць зумовлена 
вимогами до статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 
Закону України «Про оплату праці», згідно з якими:  

- заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у 
строки, установлені колективним договором або нормативним актом 
роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не 
перевищує шістнадцяти календарних днів, і не пізніше семи днів після 
закінчення періоду, за який здійснюється виплата; 

- розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не менше 
оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки 
(посадового окладу) працівника [3].  

Міністерство праці та соціальної політики зазначає, що заробітна плата 
за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватися в період 
із 16 по 22 число, а за другу – із 1 по 7 число. Виплата заробітної плати може 
проводитися в готівковій (через касу установи) і безготівковій (банківські 
платіжні картки) формах.  

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати 
може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на 
зазначений ними рахунок (адресу) з обов'язковою сплатою цих послуг за 
рахунок власника або уповноваженого ним органу. 
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Облік праці та розрахунків із заробітної плати є одним із головних 
напрямів облікового процесу бюджетних установ. До завдань обліку праці та 
її оплати можна віднести: 

-  контроль за дотриманням штатної дисципліни та раціональним 
використанням робочого часу;  

- правильне обчислення витрат робочого часу та облік праці; правильне 
обчислення заробітної плати та утримання з неї; 

- здійснення своєчасних і достовірних розрахунків із заробітної плати;  
- контроль за використанням фонду заробітної плати;  
- забезпечення споживачів інформацією про працю і заробітну плату [4]. 
Особливостями організації заробітної плати в бюджетних установах є 

застосування Єдиної тарифної сітки. Вона встановлює, що кожного року 
розмір окладу (ставки) такого працівника визначається на рівні законодавчо 
визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Тарифна сітка включає в 
себе від 1 до 25 тарифних розрядів, за якими здійснюється нарахування 
заробітної плати. 

 Для обліку розрахунків з оплати праці застосовується рахунок 66 
«Розрахунки з оплати праці», який є пасивним, балансовим та 
розрахунковим.  

На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення 
інформації про розрахунки з персоналом, який належить як до облікового, 
так і до не облікового складу підприємства з оплати праці (за всіма видами 
заробітної плати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за не 
одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці 
(розрахунки з депонентами) – рахунок 671. 

За кредитом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відображається 
нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, 
премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші нарахування, за 
дебетом – виплата заробітної плати, премії, допомоги тощо, а також суми 
утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість 
одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати й інші 
утримання із сум оплати праці персоналу. 

Відображення загального якісного складу працівників та їх професійної 
організації обліку праці та її оплати мають бути: правильна організація 
обліку особового складу та робочого часу, нарахування заробітної плати, 
суворе дотримання законодавства про оплату праці, точні та своєчасні 
розрахунки з оплати праці.  

Для вдосконалення процесу обліку оплати праці необхідно здійснити 
автоматизацію обробки інформації в бюджетних установах, що дозволить 
підняти рівень організації праці в сфері управління, дасть можливість значно 
зменшити витрати часу на обчислення та розрахунки; сприятиме 
впровадженню раціональних форм первинних документів, та підвищенню 
оперативності та достовірності інформації. 

Отже, облік заробітної плати в бюджетних установах – це складний 
процес, який вимагає  точності розрахунку та правильності її відображення в 
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обліку. На жаль, в бюджетних установах України не завжди застосовуються 
ліцензійні продукти автоматизації системи розрахунків по заробітній платі, 
адже виділені державні кошти не спрямовуються на комп’ютеризацію даного 
виду обліку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Важливою умовою ефективної діяльності підприємства є налагоджена 

організаційна структура, яка визначається наявністю та взаємозв’язками 
окремих підрозділів: цехів, відділів, служб, філій. На чолі кожного підрозділу 
стоїть керівник, який здійснює управління та контроль за його діяльністю. На 
сучасних підприємствах, де досить складна організаційна структура та є 
значною кількість господарських операцій, виникає потреба в пошуку 
гнучких систем управління ними. Ефективним напрямом вдосконалення 
роботи суб’єкту господарювання є децентралізація управління, яка має ряд 
суттєвих переваг:   

1) наявність більш повної та достовірної інформації для прийняття 
управлінських рішень, а також оперативність їх прийняття; 

2) можливість виявлення ефективності діяльності кожного структурного 
підрозділу підприємства;  

3) здійснення планування та контролю показників діяльності 
структурного підрозділу та аналіз відхилень; 

4) підвищення кваліфікаційного рівня управління за рахунок 
спеціалізації менеджерів; 

5) звільнення вищого керівництва від вирішення рутинних питань та 
зосередження уваги на стратегічних завданнях та цілях. 

Проте слід відзначити, що децентралізація має й ряд недоліків, що 
полягають в зростанні витрат на управління, можливості дублювання певних 
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функцій, ускладненні координації діяльності підрозділів та ін. Усунути 
зазначені слабкі місця децентралізації вище керівництво може шляхом 
посилення контролю за діяльністю окремих підрозділів та їх керівників,  
залишивши за останніми право прийняття оперативних рішень, посилюючи 
при цьому відповідальність за результати їх роботи. Вищевикладене і стало 
підґрунтям виникнення концепції центрів відповідальності.  

Вперше зазначену концепцію сформулював американський економіст 
Джон А. Хіггінс у 1952 році. Він висловив наступне правило: кожну структурну 
одиницю підприємства обтяжують лише ті витрати або доходи, за які вона 
може відповідати та які контролює. В 1950-х роках дана концепція набула 
значного поширення в США, а згодом і в інших країнах світу [2, с. 406].  

Таким чином, облік за центрами відповідальності – це система обліку, 
яка забезпечує збирання та інтерпретацію інформації для оцінювання та 
контролю діяльності кожного центру відповідальності [1, c. 407]. Метою цієї 
системи обліку є збирання, накопичення та узагальнення інформації про 
витрати, доходи, прибуток та інвестиції за кожним центром відповідальності 
таким чином, щоб відхилення від запланованих показників можна було 
віднести на конкретну особу [2, с. 406].   

Створення та функціонування системи управлінського обліку за 
центрами відповідальності передбачає:  

1) виокремлення відповідних центрів відповідальності з метою 
закріплення відповідальних осіб; 

2) визначення загальної мети діяльності підприємства, а також його 
проміжних завдань; 

3) закріплення витрат за окремими центрами відповідальності та 
складання бюджету для кожного центру; 

4) контроль за виконанням бюджетів центрів відповідальності; 
5) розподіл сфери повноважень і відповідальності працівників кожного 

центру відповідальності; 
6) стимулювання за досягнення в роботі та внесок в загальний результат 

діяльності підприємства; 
7) визначення періодичності та складу форм звітності про результати 

діяльності центрів відповідальності; 
8) аналіз причин відхилень та встановлення винних осіб, оцінка 

ефективності діяльності центрів [4, с. 99; 5, с. 103].   
Дієва система обліку за центрами відповідальності повинна 

ґрунтуватись на певних принципах, за якими менеджери: 
1) беруть участь у визначенні тих цілей, за якими буде оцінюватись їх 

діяльність; 
2) відповідають тільки за ту ділянку, яка знаходиться під їх контролем; 
3) зацікавлені у досягненні поставленої перед ними та їх підрозділом 

мети; 
4) чітко визначають роль обліку в системі заохочення працівників; 
5) складають звіти про результати роботи регулярно і використовують їх 

для оцінки діяльності центрів відповідальності. 
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Cучасні умови функціонування підприємств та наявність впливу низки 
психологічних факторів на менеджерів центрів відповідальності, а саме: їх 
бажання досягнути кращих показників та спроби ухилитись від 
відповідальності за неналежні показники є поштовхом до появи таких 
негативних явищ, як визначення керівниками завдань окремих центрів більш 
важливими за мету діяльності суб’єкта господарювання в цілому, що в свою 
чергу призводить до неефективного управління підприємством. Отже, 
виникає необхідність усунення зазначених негативних явищ, що зумовлює 
визначення головної мети обліку відповідальності, яка полягає не стільки в 
контролі за витратами, скільки в допомозі менеджерам в організації 
самоконтролю, у складанні звітів про виконання бюджетів та оцінці 
результатів діяльності [3, с. 91].   

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, 
що збільшення масштабів бізнесу та ускладнення організаційної структури 
підприємств вимагають делегування значної частини повноважень щодо 
прийняття управлінських рішень на нижчі рівні управління. Саме тому 
доцільним є застосування системи обліку за центрами відповідальності, яка 
дає можливість вирішити значну кількість проблем, що виникають у їх 
керівництва, створює сприятливі умови для формування звітності за 
потребами менеджерів усіх рівнів управління та збільшує обґрунтованість 
управлінських рішень. При впровадженні даної системи обліку слід 
дотримуватись визначених етапів та принципів, що приведе до ефективного 
функціонування суб’єктів господарювання в сучасних умовах. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 
 

Діяльність бюджетних установ передусім спрямована на задоволення 
соціальних та культурних потреб суспільства та держави. Відповідно до 
Бюджетного кодексу України бюджетна установа – це заклад, установа чи 
організація, яка створена органами державної влади, та здійснює свою 
діяльність виключно за рахунок коштів, що надходять із державного чи 
місцевого бюджетів [1]. 

Основними нормативними документами, відповідно до яких 
організується облік у бюджетних установах, є Бюджетний кодекс України, 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
та НС(П)БО ДС.  

Для всіх бюджетних установ Державною казначейською службою 
України за погодженням з Міністерством фінансів України визначаються 
єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і 
фінансових зобов'язань держави (ст. 56 Бюджетного кодексу). 

Основним завданням обліку у процесі фінансово – господарської 
діяльності бюджетної установи є забезпечення своєчасного, точного, повного 
відображення всіх господарських операцій у бухгалтерських документах та 
використання виділених коштів з бюджетів різних рівнів за цільовим 
призначенням [2, с. 347]. 

Сутність бюджетного обліку найбільш повно проявляється в його 
функціях: 

- функція нагляду використовується в процесі створення і використання 
грошових коштів держави – бюджету як за доходами, так і видатками; 

- функція відображення базується на тому, що всі операції, які 
виконуються за рахунок бюджетних коштів, відображаються у відповідних 
документах, на рахунках та ін.; 

- функція узагальнення проводиться при здійсненні всіх операцій за 
розрахунками, результатом яких є баланс доходів і видатків як 
бухгалтерський звіт; 

- функція контролю виявляє себе при проведенні бюджетного обліку 
надходжень доходів за їх видами та обліком виконання видаткової частини 
бюджету у відповідних галузях, установах і організаціях, які фінансуються з 
бюджету; 

- функція управління і керівництва процесом виконання бюджету і 
забезпечення планування бюджету; 

- функція забезпечення збереження коштів бюджету як державної 
власності. 
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Бухгалтерський облік в бюджетних установах має свої певні 
особливості: 

- організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації; 
- окремий облік отриманих асигнувань з бюджетів різних рівнів та 

власних надходжень; 
- розподіл обліку видатків за джерелом покриття; 
- окремий облік касових та фактичних видатків; 
- контроль виконання кошторису за видатками; 
- сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних 

документів; 
- галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти, 

управління тощо; 
- відсутність попередньої оплати за товари, послуги, виконані роботи та 

ін (окрім випадків передбачених законодавством). 
На даний час бухгалтерський облік бюджетних установ знаходиться у 

перехідному стані, так як існують певні недоліки, а саме такі як: 
- паралельна консолідація звітності по вертикалі ⎯ головних 

розпорядників коштів і по вертикалі Державної казначейської служби. При 
цьому потоки інформації дублюються, але частина аналітичних звітних 
даних містить нетотожну інформацію. Планові показники доводяться за 
двома напрямами: по системі ДКСУ та головних розпорядників бюджетних 
коштів.  

 - здійснення виконання бюджетів за видатками ⎯ шляхом виділення 
асигнувань, що є формальним обліком зобов’язань розпорядників бюджетних 
коштів [3, с. 34]. 

Для покращення організації бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах, необхідно провести:   

- перегляд нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо 
здійснення операцій з виконання бюджетів з урахуванням змін в системі 
бухгалтерського обліку бюджетних установ;   

- застосування нового плану рахунків бухгалтерського обліку для 
бюджетників;   

- забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо 
перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бюджетних 
установ та їх оприлюднення;   

- інформаційна підтримка щодо застосування стандартів (організація 
безкоштовного навчання з питань застосування стандартів, проведення 
конференцій, практичних семінарів для фахівців бухгалтерських служб) [4, 5]. 

Облік у бюджетних установах має свої специфічні особливості. Саме 
тому при організації обліку в таких установах необхідно приділяти увагу 
дотриманню нормативних документів, яке забезпечить: формування повної 
та достовірної інформації про діяльність установи та її майновий стан, режим 
економії державних фінансових ресурсів 

В результаті проведеного дослідження можна сказати, що 
бухгалтерський облік в бюджетних установах та організаціях України 
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потребує запровадження та широкого використання інформаційних 
технологій, оскільки це забезпечить: спрощення облікового процесу, 
підвищення оперативності отримання облікових даних в різних аналітичних 
розрізах, а отже дозволить використовувати облікову інформацію з метою 
забезпечення суворого контролю за витрачанням бюджетних ресурсів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ ЄВРОІНГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Сьогодні Україна охоплена процесами глобалізації та євроінтеграції. Це 
зумовлює появу істотних змін, які відбуваються у соціальній та економічній 
сферах. Велика увага приділяється адаптації законодавства України до 
міжнародних норм та стандартів. Окрім цього, перед державою ставиться 
низка й інших принципово нових завдань, від вирішення яких залежатиме 
імідж країни, а також її місце серед інших розвинутих держав заходу. В 
першу чергу ці завдання стосуються удосконалення сфери бухгалтерського 
обліку та проведення аудиту в процесі значних економічних зрушень в 
Україні. 

Вагомий внесок у дослідження аудиту зробили такі вітчизняні вчені як 
Н. Дорош, О. Петрик, Л. Чернелевський та інші. Також велику увагу 
приділяли його вивченню і зарубіжні науковці. Серед них виділяють 
А. Аренса, Дж. Робертсона, Дж. Лоббека та інших. Дослідженням розвитку 
аудиту в Україні та адаптації його до міжнародних стандартів займаються 
такі спеціалісти як Б. Усач, В. Рудницький, В. Жук, С. Канигін та інші. 

Перш за все необхідно зазначити, що аудит - це перевірка даних 
бухгалтерського обліку  і  показників фінансової  звітності  суб'єкта 
господарювання з метою висловлення  незалежної думки аудитора про її  
достовірність  в  усіх  суттєвих  аспектах   та  відповідність  вимогам  законів  
України,  положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших  правил  
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(внутрішніх положень    суб'єктів    господарювання)    згідно   із   вимогами 
користувачів [1]. 

В умовах економічної кризи та у стані війни, коли спостерігається 
нестабільність у валютному курсі, поставках енергоносіїв, дуже важко 
проводити ефективний аудит. Також існують інші причини, які гальмують 
розвиток аудиту в Україні. Серед них виділяють: 

− відсутність достатнього рівня професійної підготовки спеціалістів у 
сфері бухгалтерського обліку та аудиту; 

− відсутність системи страхування аудиторських ризиків; 
− недосконалість законодавчої бази; 
− відмінності у стандартах роботи вітчизняних та іноземних компаній 

та інші. 
Слід також зауважити, що, на жаль, для впровадження міжнародного 

досвіду в Україні відсутні підручники та навчальні посібники, які б 
забезпечували належний та сучасний рівень знань у сфері аудиторської 
діяльності.  Окрім цього, і виробнича практика майбутніх фахівців із аудиту 
розвинута до недостатнього рівня. Студенти під час навчання не мають змоги 
отримувати професійні практичні навички, перебуваючи в аудиторських 
фірмах чи контролюючих державних органах, що не притаманно країнам 
Європи [2]. 

Важливо зазначити, що Угода про асоціацію, яку Україна та 
Європейський Союз підписали 27 червня 2014 р., вимагає врегулювання 
законодавства у сфері аудиту, надання від аудиторів у своїх звітах більш 
повної та досконалої інформації про функціонування підприємств. 
Безумовно, такі нововведення є викликом для українських аудиторів. Проте 
доцільним буде зазначити, що, не дивлячись на це, в Україні відбулися певні 
позитивні зрушення, які наближають нашу державу до європейських 
стандартів. Зокрема була розроблена концепція реформ регулювання 
вітчизняного аудиту у відповідність з вимогами європейських норм та 
правил, була впроваджена вимога  про зміну публічними компаніями 
аудитора кожні 10 років. 

Однак залишається необхідним забезпечувати розвиток аудиту у таких 
основних напрямках: 

1. Практичне застосування МСА в Україні та створення чітких 
коментарів до них; 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України “Про 
аудиторську діяльність” з метою приведення його у відповідність до інших 
законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано регулюють 
проведення аудиторської діяльності та здійснюють вплив на розширення 
переліку підприємств, які обов’язковою мають підлягати щорічній 
аудиторській перевірці, що збільшить ринок аудиторських послуг та 
встановить норми взаємовідносин аудитора та клієнта; 

3. Розроблення типових методик аудиторської перевірки фінансової 
звітності підприємств із використанням практичного досвіду роботи 
міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм у розрізі галузей їх діяльності; 
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4. Поглиблення співпраці вітчизняних аудиторських та бухгалтерських 
організацій з міжнародними та європейськими; 

5. Розроблення механізму ціноутворення аудиторських послуг на основі 
дослідження та аналізу досвіду міжнародних організацій; 

6. Створення ефективної системи застосування санкцій до аудиторів й 
аудиторських компаній, які порушують стандарти аудиту та законодавчі 
вимоги при його проведенні [3]. 

Отже, питання щодо удосконалення системи аудиту є важливим в 
умовах євроінтеграції України, оскільки їх вирішення дозволить сформувати 
ефективну систему фінансового контролю. Дана тема є актуальною, і тому 
викликає великий інтерес у багатьох науковців. На жаль, є багато негативних 
чинників, які гальмують розвиток системи фінансового контролю. Тому 
спеціалістами пропонуються і певні напрями, за допомогою яких можна 
забезпечити вдосконалення та відповідність вітчизняної аудиторської 
системи європейським стандартам. Однак необхідно пам’ятати, що для 
ефективної інтеграції національної системи аудиту в ЄС потрібно 
використовувати передовий зарубіжний досвід з урахуванням діючої 
практики аудиту в Україні.  
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 ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Для кожного підприємства одним із основних завдань є організація 

обліку  основних засобів. Важливим чинником належної організації обліку 
основних засобів є вибір первинних документів. Методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби 
визначені П(С)БО 7 «Основні засоби» [1]. Для організації обліку основних 
засобів та контролю за їх збереженням та використанням із матеріально-
відповідними особами укладають договори про повну матеріальну 
відповідальність. З метою забезпечення функцій документування та завдань 
щодо організації обліку затверджені типові форми обліку основних засобів 
[2]. Питання організації обліку основних засобів та, зокрема, їхнього 
документування визначаються Наказом про облікову політику підприємства. 
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Зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів та  введення їх 
в експлуатацію оформляється ф. ОЗ-1 «Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів». Він складається комісією на 
кожний об’єкт окремо. Акт підписують керівник підприємства, головний 
бухгалтер, інші члени комісії та передають бухгалтеру для відображення 
операції в обліку. Бухгалтер на підставі акту відкриває ф. ОЗ-6 «Інвентарна 
картка обліку основних засобів». Ця форма містить дані про технічні 
особливості об’єкта, норми амортизаційних відрахувань та інше. Для 
реєстрації інвентарних карток з метою їх збереження використовують ф. ОЗ-
7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів». Також на підставі 
акта (ф. ОЗ-1) матеріально відповідальна особа вносить запис  в ОЗ-9 
«Інвентарний список основних засобів». Дані, що містяться в цій формі 
мають бути тотожними із записами в інвентарних картках обліку основних 
засобів. Типова ф. ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів» 
застосовується для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах 
при ручній обробці облікової  документації. Вона заповнюється на основі 
даних інвентарних карток, що згруповані у класифікаційні групи (по 
субрахунках бухгалтерського обліку) і звіряються з даними синтетичного 
обліку основних засобів. На основі підсумкових даних ф. ОЗ-8 заповнюється 
розділ 2 «Основні засоби» Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5). 

Акт ф. ОЗ-1 використовують також при внутрішньому переміщенні 
основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого. В цьому 
випадку акт складається в двох примірниках, підписується матеріально 
відповідальною особою, що одержує об’єкт та здійснюється запис в 
Інвентарній картці обліку основних засобів. Оформлений акт зберігається в 
бухгалтерії. 

Методи нарахування амортизації основних засобів обираються 
підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу використання 
активу. В П(С)БО 7 наведено 5 методів нарахування амортизації: 
прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивний і виробничий метод. Залежно від 
обраного методу нарахування амортизації на підприємстві можуть бути 
застосовані такі форми розрахунку: ф. ОЗ-14 «Розрахунок  амортизації 
основних засобів» (для промислових підприємств), ф. ОЗ-15 «Розрахунок  
амортизації основних засобів»(для будівельних організацій), ф. ОЗ-16 
«Розрахунок  амортизації по автотранспорту». Також необхідно визначити  
ліквідаційну вартість основних засобів, терміни їх корисного використання, 
врахувати обмеження, що визначені П(С)БО та Податковим кодексом.  

Для оформлення завершальних робіт після добудови об’єктів , 
приймання , здачі основних засобів з капітального ремонту, реконструкції та 
модернізації використовують ф. ОЗ-2 «Акт приймання-здачі 
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів». При 
складанні цього акта необхідно враховувати особливості відображення в 
бухгалтерському обліку витрат, пов’язаних  з ремонтом, реконструйованих та 
модернізованих об’єктів. Ці  особливості зафіксовані в П(С)БО 7, П(С)БО 14 
і в Інструкції № 291. При встановленні , запуску і демонтажу будівельної 
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машини, що взята на прокат використовують ОЗ-5 «Акт про установку, пуск 
та демонтаж будівельної машини» [3]. 

Реалізація основних засобів іншому підприємству оформляється ф. ОЗ-1, 
що складається в трьох примірниках: перші два залишаються на 
підприємстві, що передає об’єкт,третій передається особі, що приймає об’єкт. 

При оформленні вибуття основних засобів, при повному чи частковому 
їх списанні оформляють ф. ОЗ-3 «Акт списання основних засобів». Акт 
складається в двох примірниках, один залишається бухгалтерії, інший 
матеріально відповідальній особі. В акті вказуються затрати на списання , 
вартість матеріальних цінностей, отриманих внаслідок ліквідації. Для 
оформлення списаних легкових чи вантажних автомобілів, причепів 
внаслідок повної ліквідації застосовують ф. ОЗ-4 «Акт на списання 
автотранспортних засобів» [4]. 

Отже, при оформленні операцій із основними засобами підприємства 
можуть використовувати типові форми первинних документів, а також 
самостійно створені, котрі оформляються для відображення специфічних 
операцій із основними засобами всередині підприємства із обов’язковим 
врахуванням законодавчих обмежень, що визначені П(С)БО та Податком 
кодексом України. При формуванні облікової політики щодо основних 
засобів необхідно враховувати терміни їх використання, визначати 
ліквідаційну вартість, критерії віднесення до основних засобів, методи 
амортизації основних засобів, оскільки, такі критерії мають вагомий вплив на 
визначення кінцевого фінансового результату та податку на прибуток.  

Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року  
№ 92 (зі змінами та доповненнями). 
2. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм 
первинного обліку» від 29.12.1995р. №352  затверджені і введені в дію з 
01.01.96 р.  
3. Бухгалтерський облік : первинні документи та порядок їх заповнення : 
Навч. пос. / Кім Г., Собко В.В.,Кім С. Г.-Київ:Центр навчальної літератури, 
2004-440 с. 4.Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ Н.М. Клим – 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАПАСІВ ВИРОБНИЦТВА НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами 

всіх форм власності та галузей економіки використовують виробничі запаси, 
які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. 
Виробничі запаси – це матеріальні цінності, які використовуються у процесі 
виробничої діяльності як предмети праці і споживаються протягом одного 
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виробничого циклу, після завершення якого цілком переносять свою вартість 
на собівартість виготовленого продукту. Актуальність теми полягає в тому, 
що однією з обов’язкових умов існування процесу виробництва є 
забезпечення його предметами праці, сировиною, матеріалами, паливом та 
інших запасів, за допомогою яких здійснюється виробництво продукції, тому 
правильність ведення їх обліку має важливе значення. 

Дослідженням економічної сутності балансу присвячені роботи таких 
вітчизняних та іноземних вчених, як: Сопко В. О., Ткаченко Н. М., Куценко 
Л.В.,  Бутинець Ф. Ф., Верига Ю.А., Гудзенко Н.М., Грабова Н. М.  

Метою роботи є дослідження обліку наявності та надходження 
виробничих запасів на підприємстві та їх використання. 

Відмінною особливістю виробничих запасів є їх однократне 
використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на 
собівартість виготовленої продукції, тому контроль за їх збереженням і 
раціональним використанням має важливе значення. 

До запасів відносять предмети праці, які призначені для використання у 
виробництві, для виготовлення продукції та господарських потреб, придбані 
для подальшого перепродажу, або використовуються для обслуговування 
виробництва, виконання робіт, послуг і потреб управління [1]. 

Відповідно до П (с) БО 9 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. 
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 [3]. 

По дебету рахунка 20 «Виробничі запаси» та його субрахунків 
відображають надходження відповідних запасів на підприємство та 
збільшення їх вартості в результаті дооцінки, по кредиту – витрати на 
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виробництво, відпуск в переробку, на сторону, а також зменшення вартості 
запасів внаслідок уцінки (табл. 1). 

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань 
або однорідних груп. 

Таблиця 1 
Характеристика субрахунків рахунку 20 «Виробничі запаси» 

Субрахунки 
рахунку 20 Розріз аналітики 

201 В розрізі видів та груп сировини, місць зберігання та матеріально 
відповідальних осіб

202 В розрізі купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, місць 
зберігання та матеріально відповідальних осіб

203 В розрізі видів палива, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб 

204 В розрізі видів тари й тарних матеріалів і матеріально відповідальних осіб 
205 За видами та окремими об’єктами будівельних матеріалів 

206 
В розрізі, який забезпечує отримання даних про підприємство –
переробника та контроль за операціями з переробки, за відповідними 
витратами 

207 За місцями зберігання й однорідними групами

208 За видами та групами матеріалів сільськогосподарського призначення в 
розрізі їх номенклатури 

209 За видами і групами інших матеріалів
 
Отже бухгалтерський облік призваний забезпечити постійний контроль 

за своєчасним і повним надходженням і оприбуткуванням запасів на складах 
підприємства, за станом виробничих запасів і ліквідацію причин які визвали 
накопичення запасів понад нормативів, а також контроль за правильним 
відпуском запасів на виробництво. 

Список використаних джерел: 
1. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах 
України: Підручник. – К. : А. С. К., 2013. – 784 с. 
2.  Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм 
первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношувальних 
предметів» від 22. 05. 11 № 145. 
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МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Основні засоби підприємства у процесі експлуатації мають властивість 
зношуватися, втрачати свої первісні властивості. З метою накопичення 
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фінансових ресурсів для подальшої заміни використовуваних об'єктів на нові 
підприємства поступово, протягом строку їх корисної експлуатації, 
нараховують амортизацію. Як відомо, одним з головних нормативних 
документів, яким керуються бухгалтери підприємств під час нарахування 
амортизації основних засобів, є положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
(П(C)БО) 7 [2]. Методи нарахування амортизації основних засобів 
розглядається у Податковому кодексі України [1]. 

Основні засоби є однією з головних складових активу балансу, а 
відповідно нарахування амортизації впливає на фінансовий результат. Отож 
вітчизняні вчені-економісти приділяють увагу цьому питанню: серед них 
Л.Косовиць, Р. Грачова, М. Баканов, І. Бланк, С. Голов, В. Костюченко та ін. 
Однак певні питання щодо вибору методу нарахування та обліку зносу 
основних засобів потребують подальшого дослідження. 

Відповідно до  П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що «амортизація» 
– це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних 
активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 

Визначення зносу надається П(С)БО 7 «Основні засоби»: «знос 
основних засобів – сума амортизації об`єкта основних засобів з початку його 
корисного використання».  

Відповідно до П(С)БО 7, основні засоби – це матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік [2]. 

Податковий кодекс України пп. 14.1.138 ст. 14 визначає, що 
«амортизація» —  систематичний розподіл вартості основних засобів, інших 
необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку 
їх корисного використання (експлуатації) [1]. 

В Україні нарахування амортизації регулюється Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби»  для цілей 
бухгалтерського обліку та Податковим кодексом України – для цілей 
оподаткування. 

У бухгалтерському обліку амортизація може нараховуватися  
одним із методів, визначеними п. 26 П(С)БО № 7 «Основні засоби»: 
прямолінійний;  
зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової 
вартості; кумулятивний;  виробничий [2].  

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у 
якому об’єкт основних засобів був введений в експлуатацію в господарській 
діяльності та проводиться щомісячно. 

Розглянемо вищезазначені методи нарахування амортизації, які 
обираються самостійно, з урахуванням очікуваного способу отримання 
економічних вигод від його використання ( табл. 2.1). 
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Таблиця 1 
Методи нарахування амортизації основних засобів [ 3, c. 77 ] 
Назва методу Сутність методу 

Прямолінійний  
метод 

Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка 
амортизується, на строк корисного використання об'єкта 
основних засобів. 

Метод зменшення 
залишкової 
вартості 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової 
вартості об'єкта на початок звітного року або первісної 
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної 
норми амортизації. 

Метод прискореного 
зменшення 
залишкової  
вартості 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової 
вартості об'єкта на початок звітного року або первісної 
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної 
норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку 
корисного використання об’єкта і подвоюється.  

Кумулятивний метод 

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка 
амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний 
коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що 
залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта 
основних засобів, на суму числа років його корисного 
використання. 

Виробничий  
метод 

Щомісячна сума амортизації визначається як добуток 
фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та 
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації 
обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на 
загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 
очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта 
основних засобів. 

 
Кожен з методів нарахування амортизації основних засобів має як 

переваги так і недоліки зокрема: 
1) прямолінійний метод – перевагами є: простота розрахунку,  

рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що 
забезпечує порівнюваність собівартості продукції з доходом від реалізації. 
Недоліки: сума амортизації не залежить від обсягів виробленої продукції, що 
не дозволяє реально розрахувати собівартість продукції; 

2) метод зменшення залишкової вартості – до переваг варто віднести 
те, що основна частина амортизаційних відрахувань припадає на перші роки 
експлуатації, і є виправданим у випадку швидкого морального старіння 
об’єкта основних засобів. 

Недоліки: у перші роки застосування завищується показник собівартості 
продукції (товарів, робіт, послуг); 

3) метод прискореного зменшення залишкової вартості має такі 
переваги: основна частина амортизаційних відрахувань припадає на перші 
роки експлуатації, що є виправданим у випадку швидкого морального 
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старіння об’єкта основних засобів. Недоліки: не дозволяє  
відображати реальний фінансовий стан діяльності підприємства. При 
застосуванні даного методу в перші роки експлуатації об’єкта основних 
засобів показник собівартості завищується. Недоліком також є складність 
його розрахунку; 

4) кумулятивний метод – перевагами є: на відміну від інших 
прискорених методів, зменшення амортизаційних сум відбувається 
рівномірно. Недоліком методу є те, що сума амортизації не залежить від 
обсягів виробленої продукції, відповідно не має можливості реально 
розрахувати собівартість продукції; 

5) виробничий метод – перевагою є те, що можна реально оцінити 
стан об’єкту основних засобів, оскільки сума амортизаційних відрахувань 
пропорційна обсягу виробленої продукції (товарів, робіт, послуг), а  
недоліком застосування методу обмежене тим, що не завжди можливо 
визначити виробничу потужність об’єкта протягом всього терміну його 
експлуатації [3, c.78]. 

Отже, аналізуючи всі методи, які сьогодні застосовуються на 
вітчизняних підприємствах при розрахунках амортизації, слід підкреслити, 
що за різними методами використовується й різна база щодо нарахування 
амортизаційних відрахувань: при лінійному та кумулятивному методах –  
вартість основного засобу, що амортизується; методі зменшення залишкової 
вартості та подвійного зменшення залишкової вартості – залишкова вартість 
основного засобу на початок кожного звітного року (у перший рік – первісна 
вартість); для виробничого методу – обсяг продуктивної віддачі (виробітку) 
конкретним об'єктом основного засобу. 

Таким чином, на виробничому підприємстві доцільно використовувати 
кумулятивний метод. Оскільки – цей метод широко застосовується для 
нарахування амортизації об’єктів ОЗ, схильних до швидкого фізичного та 
морального зносу (комп’ютери, інша офісна техніка тощо); виробничий 
метод амортизації доцільно застосовувати на промислових підприємствах з 
нерівномірним випуском продукції по періодах та на автотранспортних 
підприємствах. В сільськогосподарських підприємствах доцільніше буде 
використовувати прямолінійний метод, адже він характеризується простотою 
розрахунків. 

Список використаних джерел: 
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/statja–144.htm . 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/. 
3. Педченко Н. С. Амортизаційна політика підприємства в контексті 
реформування податкової системи  / Н. С. Педченко, Л. А. Лугівська 
// Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : 
Економічні науки. – 2015. – № 6. – С. 74–84. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є 

глибокі економічні перетворення. Ринкові відносини вимагають перегляду 
системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік 
взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш 
складних і суперечливих питань обліку загалом є облік дебіторсько-
кредиторської заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми 
неплатежів. 

Метою дослідження є дослідження сутності дебіторської заборгованості 
через призму міжнародних стандартів фінансової звітності, проведення 
аналогії з національними положеннями, пошук шляхів удосконалення 
вітчизняного обліку розрахунків з дебіторами. 

Значний внесок у дослідження методології обліку дебіторської 
заборгованості в зарубіжних країнах зробили такі відомі вітчизняні вчені, 
як І.Д. Бенько, О.С. Бондаренко, Ф.Ф. Бутинець, О.М. Губачова, 
В.І. Єфіменко, Л.І. Лук’яненко, М.Р. Лучко, В.Є. Новицький та ін. 

В українському законодавстві питання обліку дебіторської 
заборгованості регулює П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 
13 «Фінансові інструменти», в міжнародній практиці використовується 
МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: 
розкриття та подання» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка». 

Загалом, під дебіторської заборгованістю прийнято розуміти 
заборгованість фізичних та юридичних осіб перед підприємством, яка 
відображається в обліку як актив, тобто право на отримання певної грошової 
суми (товару, послуги) з боржника [1]. Величина дебіторської заборгованості 
відіграє важливу роль у життєдіяльності підприємства, оскільки це завжди є 
відтоком оборотних коштів. 

У той же час, дебіторська заборгованість покупців є однією з найбільш 
вагомих частин активів підприємства і займає домінуючу позицію в 
структурі оборотного капіталу підприємств різних сфер діяльності. Її облік 
впливає на результати господарської діяльності й на розкриття інформації 
про фінансовий стан.  

Важливу роль за кордоном, особливо в Європі, відіграє власне 
відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності. У більшості 
випадків вона відображається таким чином:  

-    рахунки до отримання;  
-    векселі до отримання;  
-    дебіторська заборгованість, не пов’язана з реалізацією.  
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У Примітках до фінансової звітності в зарубіжних країнах здебільшого 
розкривається  така інформація щодо дебіторської заборгованості:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Інформація щодо відображення дебіторської заборгованості у 
різних країнах [3] 

 
Проблема визнання дебіторської заборгованості за кордоном пов'язана 

із застосуванням гнучкої системи численних знижок, які поділяються на дві 
великі групи: 

1) торгові знижки - це відсоткові знижки від базової ціни; 
2) знижки за оплату в строк - це знижки залежно від строку оплати. 

Таблиця 1 
Оцінка поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній 

практиці 
Оцінка поточної дебіторської заборгованості 

Вітчизняна практика Зарубіжна практика 
На дату 

виникнення 
На дату 
складання 
балансу 

На дату 
виникнення 

На дату погашення На дату 
складання 
балансу 

за первісною 
вартістю 
  
  

- за первісною 
вартістю 
- за чистою 
вартістю 
реалізації (сума 
поточної 
дебіторської 
заборгованості 
мінус резерв 
сумнівних 
боргів) 

Валовий метод 
за сумою 
виставленого
рахунку 

з урахуванням знижки (за 
умови оплати в період дії 
знижки) 

за сумою, 
скоригованою 
на знижку 

Чистий метод 
за сумою 
зменшеною 
на величину 
знижки 
  
  

- з урахуванням знижки 
(за умови оплати в період 
дії знижки) 
- знижка, не отримана 
покупцем, трактується як 
«штраф» (за умови оплати 
пізніше періоду дії знижки) 

за сумою, 
скоригованою 
на знижку 
  

Інформація щодо 
дебіторської 
заборгованості 

сума поточної дебіторської 
заборгованості за продукцію, 
товари, послуги в розрізі її 
класифікації за строками 
непогашення  

перелік дебіторів і сума 
дебіторської заборгованості 
пов’язаних сторін, з виділенням 
внутрішньо групового сальдо 
дебіторської заборгованості 

склад і сума статті 
Балансу "Інша 
дебіторська 
заборгованість" 

метод визначення 
величини резерву 
сумнівних боргів 

перелік дебіторів і 
сума довгострокової 
заборгованості 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК 

 
Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень з метою 
розв’язання економічних проблем зумовлена сучасним станом національної 
економіки. Можливість використання облікової інформації суб’єктами 
господарювання для задоволення різноманітних інформаційних потреб і 
прийняття економічних рішень з метою вирішення конкретних проблем і 
досягнення поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої 
облікової інформації. Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, 
стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виділяють не 
тільки загальні групи користувачів облікової інформації, а й групи 
конкретних економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які вони 
можуть приймати на основі цієї облікової інформації. 

Великий внесок в дослідження проблеми обліково-аналітичного 
забезпечення процесу управління зробили такі вчені: Ф. Ф. Бутинець,  
Г. Г. Кірейцев, О. Д. Гудзинський, М. Я. Дем’яненко, М. С. Пушкар,  
П. Т. Саблук, В. М. Самочкін та інші. Незважаючи на цінність цих 
досліджень, існує ряд невирішених теоретичних та практичних питань, що 
потребують подальших досліджень. 

Однак, незважаючи на різноплановість та глибину проведених 
досліджень, проблема інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку 
залишається недостатньо вивченою. 

Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами 
інформаційної системи підприємства. Оперативність збирання та обробки 
виробничої, комерційної, фінансової та інших видів інформації, забезпечення 
зацікавлених користувачів об’єктивною інформацією про фінансовий стан і 

результати діяльності підприємства - основні функції обліку. Аналіз - 
функція, яка за допомогою аналітичних і економіко-математичних методів 
досліджує наявність, структуру, динаміку економічних показників, вивчає 
ефективність їх використання, розглядає вплив різних факторів на 
фінансовий стан підприємства. Бухгалтерський облік є основним джерелом 
інформації, необхідної для аналізу з метою прийняття управлінських рішень. 

Треба зазначити, що технології завжди відігравали важливу роль в 
бухгалтерському обліку, навіть за часи Леонардо да Вінчі, коли він створив 
свою Codex Madrid машину, що складалася з тринадцяти коліс та 
реєстраційних номерів. Вільям Берроуз сконструював першу додавальну 
машину у 1885 році, і починаючи з того часу, технології постійно 
покращувались, скорочуючи помилки та збільшуючи продуктивність. У 1999 
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році професор Ле Шин ввів термін «облікова інформація». У роботі 
«Облікова інформація: Основні поняття, характеристики і значимість» 
зазначав, що «бухгалтерський облік є бухгалтерська інформація базисних і 
попередніх умов», «облікова інформація є використання сучасних 
інформаційних технологій (комп'ютери, мережі та комунікації , і т.д.), 
реконструкція традиційної моделі обліку та реконструкція сучасної моделі 
бухгалтерського обліку шляхом поглиблення, розробки і широкого 
використання бухгалтерських інформаційних ресурсів; встановлення 
високого ступеню технічної та бухгалтерської інтеграції, готовність сучасної 
інформаційної системи бухгалтерського обліку до поліпшення облікової 
інформації, корисної для оптимізації розподілу ресурсів, сприяння 
економічному розвитку та процесу соціального прогресу [3, с.11]. 

Це визначення підкреслює, що природа бухгалтерської інформації являє 
собою процес використання засобів сучасних інформаційних технологій, і 
його метою є створення сучасної бухгалтерської інформаційної системи, роль 
якої полягає у поліпшенні корисності бухгалтерської інформації. Ця точка 
зору узгоджується з дедуктивним міркуванням, логікою: спочатку знайти 
концепцію бухгалтерської інформації , а потім розробляти її зміст. Деякі 
дослідники вважають, що доцільно іменувати поняття «комп’ютиризований 
бухгалтерський облік» як «облікова інформація» [3]. 

Отже, розробляючи модель об'єкта управління, яким є автоматизована 
інформаційна система, і, відповідно, модель спеціаліста, здатного керувати 
цим об'єктом, ми маємо сконцентрувати увагу, перш за все, на нетехнічній 
спрямованості підготовки спеціалістів, основними концептами їх діяльності 

і підготовки, визначивши застосування теорії і практики управління 
стосовно потоків соціальної інформації (інформаційний менеджмент), 
застосування теорії і практики управління стосовно процесів створення 
автоматизованої інформаційної інфраструктури (інноваційний, стратегічний 
менеджмент, менеджмент проектів) і розвиток інформаційної культури 
спеціаліста як культури людини, готової до творчої роботи в умовах 
технолого-інформаційної системи розвитку суспільства. Інтегрований підхід 
до виконання цих завдань, без якого неможливе ефективне впровадження і 
використання інформаційних систем, спонукає до виділення 
поліфункціонального напряму діяльності – менеджменту інформаційних 
систем в бухгалтерському обліку [1]. 

Дослідники виокремлюють наступні практичні наслідки впровадження 
інформаційних технологій у бухгалтерський облік: по-перше - це зростання 
продуктивності. Технології бухгалтерського обліку сприяють зростанню 
продуктивності завдяки внутрішнім математичним перевіркам та спеціальнім 

характеристикам автоматичного обліку, таким що направлені на 
зменшення помилок введення. Це допомагає бухгалтерам зосередитися на 
перевірці точності та достовірності фінансової інформації, а не на 
встановлені рівноваги чисел задля визначення математичних помилок. 

По-друге, це прискорення процесу звітності. З давніх часів фінансові 
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відділи витрачали тижні на закриття фінансових періодів, особливо під час 
квартальних, або наприкінці року звітів. Довгострокові періоди закриття 
затягували процес публікації фінансових звітів, що дуже ускладнювало 
керівникам підприємств завдання огляду та оцінювання бізнес-операцій. 
Сучасні технології скоротили період закриття з тижнів до діб, дозволивши 
бухгалтерам більше часу приділяти точності фінансової документації ще до 
того, коли вона попаде на перевірку керівникам. Скорочення терміну 
складання звітів також допомагає керівництву швидше реагувати на 
економічні виклики, що, безумовно, є дуже потужним інструментом в 
сучасному конкурентному бізнес-середовищі. Великим компаніям, таким що 
мають декілька регіональних представництв, можливість швидко звітувати 
дуже спрощує підготовку заключного корпоративного звіту. 

По-третє, це - централізований бухгалтерський облік. Сьогодні існує 
багато програм з бухгалтерського обліку на ринку інформаційних технологій, 
які можуть використовуватися за межами не тільки інтернету компанії, але й 
мережі на базі комп’ютерних серверів. Це дозволяє численним користувачам 
та різним територіям долучатися до бухгалтерської інформації з різних 
відділів компанії. Компанії мають можливість створювати централізований 
бухгалтерський облік, використовуючи територіальні, регіональні, або 
національні офісні настройки. Централізований бухгалтерський облік 
забезпечує безпеку та гарантує, що він ведеться надійними робітниками. Він 
також зберігає витрати продуктивних сил тим, що дозволяє бухгалтерам в 
центральному офісі долучатися напряму до фінансової інформації з відділів 
на відстані завдяки використанню інтернету компанії. [2] Для виконання  
завдань у режимі реального часу на підприємстві повинна функціонувати 
інформаційна система з відповідним програмним забезпеченням. На 
українському ринку програмних продуктів достатньо бухгалтерських та 
аналітичних програм. Найвідоміші бухгалтерські програми «1С:Бухгалтерія», 
«БЕСТ», «Електронна бухгалтерія» тощо.  

Отже, облік та аналіз є важливими функціональними компонентами 
інформаційної системи підприємства. У свою чергу, впровадження 
інформаційних технологій відповідає завданням бухгалтерського обліку. 
Впровадження ІТ доцільно здійснювати, додержуючись чотирьох фаз: 
прийняття рішення про інвестування в ІТ та його перевірка; освоєння ІТ та їх 
адаптування до професійних потреб; керування інформатизацією та її 
контроль; розповсюдження ІТ на інші сфери діяльності на підприємстві. 
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КОНТРОЛЬ І ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 
ПІДРЯДНИКАМИ 

 
Розрахунки з постачальниками та підрядниками займають важливе місце 

в системі розрахункових операцій, а також є важливою складовою 
бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на формування основної 
частини грошових надходжень підприємств.  

Розрахунки з постачальниками та підрядниками – це взаємні розрахунки 
підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані 
послуги. Вони є переважними, й саме від безперебійності та планомірності 
організації даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх 
розрахунків підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність       
[1, с. 345]. 

Порядок і форми розрахунків з постачальниками та підрядниками 
визначаються господарськими договорами, внаслідок виконання яких у 
підприємства виникають поточні зобов’язання – кредиторська 
заборгованість. 

Теоретичні та практичні аспекти досліджуваної проблеми розглядалися 
у працях Н.М. Ткаченко, Н.Я. Зарудної, Г.М. Давидова, Н.С. Брохуна,            
І. Назаренка, П.Л. Сука, Г.П. Машталяра, В.В. Жуковської, О.М. Петрук та 
інших вчених. Аналіз проведених досліджень свідчить, що практичні і 
теоретичні розробки з обліку та контролю розрахунків з постачальниками та 
підрядниками відображають розуміння проблем, пов’язаних із 
трансформацією вітчизняної системи обліку. Проте багото питань щодо 
контролю та обліку розрахунків з постачальниками у вітчизняних 
підприємствах недостатньо досліджені й залишаються невирішеними. 

Процес постачання, як об’єкт обліку, включає в себе закупівлю і 
надходження матеріалів, компонентів чи готових продуктів від 
постачальника на виробничі чи інші підприємства, склади або роздрібні 
магазини. Процес здійснення постачання можна охарактеризувати трьома 
основними напрямками: планування, організація та контроль (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 
Етапи здійснення процесу постачання 

Етапи процесу 
постачання 

Зміст 

Планування Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 
ринку окремих товарів; прогнозування і визначення потреби усіх 
видів матеріальних ресурсів, планування оптимальних 
господарських зв'язків; оптимізація виробничих запасів; 
планування потреби матеріалів. 
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Продовження табл.1 
Організація Збір інформації про потрібну продукцію, участь у ярмарках, 

виставках-продажах; аналіз усіх джерел задоволення потреби в 
матеріальних ресурсах з метою вибору найбільш оптимального; 
висновок з постачальниками господарських договорів на 
постачання товарів; одержання й організацію завезення реальних 
ресурсів; організація складського господарства, що входить до 
складу органів постачання; забезпечення робочих місць 
необхідними матеріальними ресурсами.

Контроль і 
координація 
роботи 

Контроль за виконанням договірних зобов'язань постачальників, 
виконання ними термінів постачання товарів; контроль за 
витратою матеріальних ресурсів в торгівлі; вхідний контроль за 
якістю і комплектністю матеріальних ресурсів, що надходять; 
контроль за виробничими запасами; висування претензій 
постачальникам і транспортним організаціям; аналіз дієвості 
постачальницької служби.

 
Облік розрахунків на підприємствах має бути чітко контрольований. 

Причому не тільки на кінцеві звітні дати, що забезпечується засобами 
фінансового обліку, а й у будь-який момент за потреби управління. 

Ведення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, його 
правові засади регламентуються П(С)БО 11 «Зобов’язання» [4].  

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані 
товарно-мaтеріальні цінності, виконанні роботи та надані послуги 
використовується рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками», який має три субрахунки [4]: 

– 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 
– 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»;  
– 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ». 
Ефективність контролю господарської діяльності, зокрема, операцій 

щодо розрахунків з постачальниками підприємства та фактів їх зміни 
залежить від раціональної його організації та чітко сформованої методики, 
яка передбачає наявність послідовного переліку етапів, методів та прийомів 
контролю та відповідного пакету розроблених робочих документів 
контролера для проведення внутрішньогосподарського контролю обраного 
об’єкта і базується на визначеному переліку систематизованих джерел 
інформації [3, с. 263] 

До елементів контролю операцій із забезпечення здійснення розрахунків 
з постачальниками та підрядниками підприємства відносять:  

– об'єкти – договори, укладені підприємством; розрахункові операції; 
записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності; 
господарські операції з обліку фактів зміни зобов’язань; інформація про 
порушення та зловживання у веденні обліку, які знайшли документальне 
підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах 
правоохоронних органів; 

– суб'єкти – власник та підрозділи підприємства, які виконують 
контрольні функції за формуванням розрахунків з постачальниками та 
підрядниками. 
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Контроль процесу постачання розпочинається із оцінки потенційного 
постачальника та якості сировини, матеріалів, устаткування, енергоносіїв, 
інших ресурсів і послуг, що купуються підприємством. Після підписання 
договорів контролером перевіряється факт виконання договірних відносин та 
розрахункової дисципліни. 

Таким чином, організація обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками повинна забезпечити: своєчасну перевірку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками; попередження прострочки кредиторської 
заборгованості. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Поняття витрат займає одне з найважливіших елементів будь-якого 
обліку, зокрема, фінансового, де облік витрат є одними з основних об’єктів 
дослідження. Від того, наскільки точно та своєчасно вони відображаються в 
обліку, залежить достовірність фінансового результату, який визначає 
підприємство.  

Сукупність матеріальних, трудових, інформаційних, грошових та інших 
ресурсів на виготовлення, зберігання, транспортування, сортування, 
пакування, фасування та реалізацію товарів складає поточні витрати будь-
якого підприємства. 

Дослідження матеріальних витрат в сучасних умовах господарювання є 
актуальним питанням. Пошук шляхів зниження витрат слід розглядати як 
фактор підвищення прибутковості й ефективності роботи підприємств, 
забезпечення їх стабільності в ринковому середовищі, розширення 
можливостей внутрішньовиробничої реструктуризації відповідно до змін 
кон‘юнктури ринків. 
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 Формування  витрат  виробництва  є  найбільш  складним елементом 
організації та розвитку виробничо-господарського механізму підприємств,  
охопленого системою  управлінського  обліку. У  теорії  та практиці 
економічної діяльності трактування категорії «витрати» не є однозначним, 
що зумовлено використанням різних підходів до вартісної оцінки 
використовуваних у процесі господарської діяльності економічних ресурсів. 
Тому залишаються невирішеними питання економічної сутності витрат на 
виробництво та їх регулювання у бухгалтерському обліку [1]. 

Серед провідних науковців, які приділили увагу розробці теоретичних та 
методологічних проблем аналізу витрат, зокрема, матеріальних, можна 
виділити таких: Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних, Л. Столяр, М.Г. Чумаченко,  
Й.С. Завадський, Л.І. Кравченко, В.І. Оспіщев, О.О. Юшкевич, С.Ф. Голов, 
Г.В. Осовська, В.В. Сопко та інші. 

Функціонування будь-якого підприємства передбачає створення і 
доведення до споживачів певних благ. Але даний процес створення 
неможливий без одночасного споживання засобів і предметів праці та 
робочої сили. Таким чином, продукція підприємства виступає як результат 
цілеспрямованих затрат минулої (уречевленої у засобах виробництва) і живої 
праці людей. Проте частина вартості продукту, що втілює в собі вартість 
засобів виробництва (уречевлена праця), існує ще до процесу виробництва. 
Вона лише переноситься на нього і вигляді вартості матеріальних витрат, а 
жива праця робітника створює чистий продукт – понад вартість матеріальних 
витрат. 

Високі витрати виробництва гальмують розширення випуску товарів, 
оскільки зумовлені ними високі ціни обмежують купівельну спроможність 
споживачів і стримують розвиток виробництва. Саме тому підприємства 
зацікавлені в тому, щоб якнайбільше зменшити собівартість продукції [1]. 

Витрати на виробництво продукції є одним з найважливіших показників, 
який комплексно характеризує якісні зміни в техніці, технології, організації 
праці та виробництві. 

Зниження витрат виробництва та собівартості продукції є однією з 
основних умов зростання прибутку підприємства, підвищення 
рентабельності та ефективності його роботи. 

Значного зниження собівартості продукції не можна досягти без 
зниження частки матеріальних витрат, яка є найбільшою в операційних 
витратах промислових підприємств. Матеріальні витрати є вираженням 
вартості матеріальних ресурсів, використаних і процесі виробництва 
продукції – сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які купуються, 
комплектуючих виробів, палива, енергії, тари і тарних матеріалів, 
будівельних матеріалів, запчастин, МШП. 

Основним нормативно-правовим документом, що регулює витрати є 
Положення стандарт бухгалтерського обліку П(С)БО 16 «Витрати», який 
визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності; 
визначає витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 
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або збільшення зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу 
(за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілу власниками). 

Згідно з П(С)БО 16 всі витрати групують за п'ятьма елементами: 
1. Матеріальні витрати. 
2. Витрати на оплату праці. 
3. Відрахування на соціальні заходи. 
4. Амортизація. 
5. Інші операційні витрати [2]. 
До складу елемента "Матеріальні витрати" включаються витрати на:   
1) сировину й матеріали (основні та допоміжні), які використовуються 

при виготовленні продукції (робіт, послуг) або для господарських потреб, 
технічних цілей та сприяння у виробничому процесі;   

2) купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, які використані в 
операційній діяльності підприємства;   

3) придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо та 
енергія всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в 
тому числі на експлуатацію транспортних засобів, опалення та освітлення 
приміщень, на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в 
операційній діяльності підприємства [3]. 

Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на 
оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні 
розподілені загальновиробничі витрати. 

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість 
сукупної продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці 
можливого її використання на самому підприємстві. 

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг) установлюється підприємством. 

До складу матеріальних витрат включається вартість сировини та 
основних матеріалів, що становлять основу виготовленої продукції, 
купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та 
інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного 
об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість 
зворотних відходів. 

Отже, необхідність дослідження матеріальних витрат полягає у пошуку 
резервів зниження собівартості продукції підприємств за рахунок 
ефективного використання матеріальних ресурсів та в правильному 
управлінні витратами. Цього можна досягти за рахунок: повного й 
своєчасного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами необхідної 
якості, зменшення втрат під час їх перевезення та зберігання, поліпшення їх 
використання; скорочення до мінімуму відходів; підвищення кваліфікації 
працівників; своєчасного та повного використання резервів підприємства та 
ін. [3]. 

Під матеріальними витратами розуміють сукупність різних речових 
елементів, які надходять у формі товару і використовуються в процесі 
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господарської діяльності як предмети праці, споживаються в кожному 
виробничому циклі та повністю переносять свою вартість на вартість 
створеної продукції.  

Тобто, можна стверджувати, що матеріальні витрати – це матеріальні 
ресурси (предмети праці), використані в процесі виробництва, які переносять 
свою вартість на вартість виготовленого продукту та передані кінцевому 
споживачу .   

Список використаних джерел: 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ 
ПРАЦІВНИКАМ 

 
Україна, як і будь-яка інша держава, стикається з низкою проблем 

пов'язаних з економічним зростанням. Сучасний стан оплати праці є однією з 
актуальних проблем на етапі соціально-економічного розвитку.  

Заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок якого забезпечується 
життєдіяльність працівників, а її зростання впливає на підвищення 
продуктивності праці та прибутків підприємства, а також допомагає 
здійснювати державі соціальну та регулюючу функції. Розмір заробітної 
плати є стимулом процесу виробництва. Якісний облік розрахунків за 
виплатами працівникам та методичні засади його удосконалення має важливе 
значення для визначення показників продуктивності праці та шляхів її 
підвищення. 

Метою дослідження роботи є обґрунтування теоретичних основ 
організації обліку за виплатами працівникам. 

На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання 
розрахунків за виплатами працівникам, проблему її організації та 
нормативно-правового забезпечення, документування та відображення в 
обліку, зокрема Л. Андрущенко, А. Батура, Ф. Бутинець, В. Вишневський,  
С. Голов, К. Давидова, Н. Жук, А. Загородній, Ю. Іванов, М. Карпенко,  
М. Огійчук, Г. Семенов, В. Сопко та ін. 
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Виплати працівникам поділяються на чотири категорії:  
• короткострокові виплати;  
• виплати по закінченні трудової діяльності;  
• інші довгострокові виплати працівникам;  
• виплати при звільненні [3, с. 211] 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку План рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України 30.11.1999 р. №291 інформація про розрахунки за 
виплатами працівникам узагальнюється на синтетичному рахунку №66 
«Розрахунки за виплатами працівникам». Згідно з Інструкцією про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, 
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, 
яка носить рекомендаційний характер, пропонується відкривати наступні 
аналітичні рахунки першого порядку, які представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Субрахунки першого порядку до рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам» 
Рахунок Аналітичний 

рахунок Назва 

66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам» 

661 Розрахунки за заробітною платою
662 Розрахунки з депонентами 
663 Розрахунки за іншими виплатами 

 
На рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображають  

нарахування заробітної  плати за поточний місяць; на рахунку 662 
«Розрахунки з депонентами» – заробітну плату, що не була виплачена 
вчасно; на рахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» відображається 
нарахування інших виплат працівникам [2]. 

Отже, облік виплат працівникам є дуже багатогранним процесом, що 
зародився ще в давні часи і знаходиться весь час у процесі розвитку. 
Заробітна плата як економічна категорія належить до числа найскладніших 
категорії, тому що вона є основним джерелом грошових доходів працівників 
і її величина здебільшого характеризує рівень добробуту всіх членів 
суспільства та спонукає працівників підвищувати ефективність виробництва, 
а отже, безпосередньо впливає на темпи й масштаби економічного розвитку 
країни. 
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організацій затверджена наказом Міністерства фінансів України від 
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ПРИБУТОК ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 
Роль прибутку пояснюється тим, що він є захисним механізмом від 

загрози банкрутства, основною метою діяльності підприємства та важливою 
характеристикою його фінансового стану. Достовірна, неупереджена і 
своєчасна інформація про результати діяльності суб’єктів господарювання 
потрібна зовнішнім (інвесторам, діловим партнерам, кредиторам, 
контролюючим органам) та внутрішнім (керівник, власник, начальники 
відділів, працівники) користувачам.  

Від розміру прибутку залежатиме формування власного капіталу, 
резервного капіталу, виконання зобов’язань перед бюджетом, 
постачальниками, працівниками, страховими компаніями. Саме від 
отриманого прибутку залежить визначення рівня виплат дивідендів, 
встановлення рівня заробітної плати та винагороди. Необхідно контролювати 
процес управління прибутком, тому що неточне визначення суми прибутку 
призведе до неправильної характеристики фінансового стану підприємства, 
тобто унеможливить визначення ефективності його діяльності та фінансової 
стійкості у майбутньому.  

Значну увагу у дослідженні прибутку підприємства приділяли такі 
зарубіжні вчені, як: С. Дж. Грей, А. Дайле, Г. А. Велш, А. Бабо, Дж. Джуран, 
Дж. К. Ван Хорн, Дж. Блейк, Д. Мітчел, Б. Е. Нідлз, Ж. Рішар. Дана тема 
цікавила також вітчизняних вчених, серед яких: А. М. Поддєрьогіна,  
Г.Г. Кірейцева, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Боднарюка, Н. М. Малюгу,  
В.П. Кодацького, І.О. Бланка, В.І. Блонську, Н.Б. Бідник, С.М. Баранцеву,   
В. І. Куцик, В. В. Худу, М. Г. Чумаченка, Р. В. Скалюк, В. В. Бабіча. 

Прибуток є складовою частиною власного капіталу підприємства, тому 
доцільно зазначити, що власний капітал – частина, яка залишається в активах 
підприємства після вирахування його зобов’язань. Згідно із НП(с)БО 1 
“Загальні вимоги до фінансової звітності” прибуток –  сума, на яку доходи 
перевищують пов’язані з ними витрати [1]. 

В отриманні прибутку, як джерела задоволення своїх інтересів, 
зацікавлені такі основні групи [4]:  

1. Інтереси держави: прибуткове підприємство забезпечує стабільне та 
своєчасне надходження коштів до бюджету.  
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2. Суспільні інтереси: підприємство може здійснювати благодійні 
внески, надавати спонсорську підтримку або ж займатися меценатством.  

3. Інтереси суб’єкта господарювання: прибуток підприємства забезпечує 
йому фінансову автономію, є основним ресурсом здійснення інвестиційної 
діяльності, джерелом капіталізації. Прибуткове підприємство є інвестиційно 
привабливим, існує можливість нарощення його виробничої потужності. 

4. Економічні інтереси співвласників (засновників, акціонерів): прибуток 
є головним джерелом забезпечення достатку власників капіталу, гарантією 
своєчасної та повної виплати заробітної плати, він забезпечує подальший 
розвиток підприємства.  

5. Економічні інтереси трудового колективу: прибуткове підприємство 
гарантує виплату заробітної плати без затримок. 

При визначенні прибутку підприємства необхідно дотримуватись 
основних принципів бухгалтерського обліку: 

- обачність: підприємство має обирати такі методи оцінки, які не 
занижують витрати й зобов’язання та не завищують вартості активів і 
величини доходів з метою забезпечення достовірності фінансових 
результатів підприємства; 

- нарахування та відповідності доходів і витрат: для визначення 
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного 
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів [5].  

Обсяг прибутку підприємство одержує від: 
- основної операційної діяльності: продаж продукції, реалізація 

виконаних робіт чи наданих послуг [2]. Сума прибутку залежить від обсягу 
продажу та собівартості реалізованої продукції, робіт або послуг; 

- фінансових операцій: доходи, отримані у формі дивідендів, відсотків та 
інших доходів від фінансових інвестицій; 

- надзвичайної діяльності: фінансові результати від операцій або подій, 
які відрізняються від звичайної діяльності підприємства і відбуваються рідко 
або нерегулярно;  

- іншої операційної діяльності: реалізація оборотних активів підприємств 
(крім фінансових інвестицій), іноземної валюти, від оренди активів. 

Згідно із статутом підприємства порядок використання прибутку 
визначає власник підприємства або уповноважений ним орган.  

Отриманий прибуток підприємства є об’єктом розподілу, у процесі 
якого виділяють два етапи: 

1. Розподіл загального прибутку між державою та підприємством у 
формі сплати податку на прибуток, тобто виконання зобов’язань перед 
бюджетом.  

2. Розподіл та використання чистого прибутку, який може бути 
спрямований на створення фонду виплати дивідендів та виплат учасникам, 
поповнення статутного капіталу, здійснення інвестицій, покриття поточних 
витрат, формування інших цільових фондів. Назви цільових фондів повинні 
відповідати задумам щодо їх використання: фонд дивідендів, фонд 
розрахунку персоналу. Також чистий прибуток (щорічні відрахування у 
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розмірі не менше 5 %) може бути використаний на створення або поповнення 
резервного фонду, який використовується для покриття витрат, пов’язаних з 
відшкодуванням збитків та позапланових витрат [3].  

Проаналізувавши розподіл прибутку підприємства, можна зробити 
висновок, що він є джерелом утворення активів, про що свідчить 
фундаментальне бухгалтерське рівняння: Активи = Пасиви (Власний капітал 
+ Зобов’язання). 

Після розподілу та використання прибутку на інвестиційні потреби, 
формування внутрішніх цільових грошових фондів чи безпосередньо на 
фінансування поточних витрат залишається частина чистого прибутку 
підприємства, яку називають нерозподілений прибуток [6]. Він може бути 
переведений до резервного капіталу чи розподілений на інші цілі 
підприємства протягом звітного року. Найчастіше багато підприємств 
використовують нерозподілений прибуток свого підприємства як інструмент 
інвестування для отримання додаткового доходу. До таких сфер відносяться: 
купівля інноваційного обладнання; реалізація інвестиційних проектів; 
проведення наукових досліджень. 

Отже, прибуток – це фактичний приріст власного капіталу протягом 
звітного періоду, що визначений за даними бухгалтерського обліку, який 
належить до пасивів підприємства та є джерелом утворення його активів.  
Прибуток є головним фінансовим показником господарської діяльності 
підприємства, його ефективності, прибутковості й платоспроможності. Обсяг 
та структуру прибутку, його формування та використання можна визначити 
завдяки методам бухгалтерського обліку. Саме прибутковість підприємства 
приваблює інвесторів, підвищує гудвіл на ринку та забезпечує майбутнє 
функціонування підприємства. 
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ВИТРАТИ НА ЗБУТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
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. Збут продукції 
є найважливішою, хоч і завершальною стадією кругообігу капіталу. Без 
ефективного збуту продукції немає перспектив на закупівлю підприємством 
запасів, виробництво, вкладання інвестицій. Витрати на збут продукції 
належать до витрат, що входять до повної собівартості продукції, яка 
передбачена для збуту (реалізації). 

Значний внесок у розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку 
витрат зробили такі українські та зарубіжні вчені: Безверхий К.,  
Островська О.Б, Іваненко О.В., Колісниченко О.Є., Огерчук Ю.В. Гудзенко 
Н.М., Грабова Н.Н., Завгородній В. П., Добровський В. Н та інших. 

Поняття «збут» можна розглядати в широкому й вузькому значенні. В 
широкому розумінні це поняття означає процес, що охоплює всі операції, 
починаючи з виходу виробу за межі підприємства-виробника та закінчуючи 
переданням товару покупцеві. Вузьке трактування збуту обіймає тільки 
фінальну фазу – безпосереднє спілкування продавця й покупця. Таким 
чином, збут у широкому розумінні – процес організації транспортування, 
складування, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і 
роздрібних торговельних ланок, передпродажної підготовки, упакування й 
реалізації товарів з метою задоволення потреб покупців і отримання на цій 
основі прибутку. Збут у вузькому значенні (продаж, реалізація) — процес 
безпосереднього спілкування продавця й покупця, спрямований на 
отримання прибутку і потребуючий знань, навичок і певного рівня торгової 
компетенції. [1] 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» п. 19 витрати на збут, окрім іншого, 
включають:  –  витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг). Але 
витрати на збут вкрай відрізняються від витрат на рекламну та маркетингову 
діяльність (дослідження ринку). 

Витрати на збут  –  це витрати підприємства, які пов’язані з 
пакувальними матеріалами, ремонтом  тари,  оплатою  праці  та  комісійними  
винагородами  продавцям,  торговим агентам  і  працівникам  підрозділів,  що  
забезпечують  збут,  передпродажною підготовкою  товарів,  витратами  на  
відрядження  працівників,  зайнятих  збутом, утриманням  основних  засобів,  
транспортуванням  і  страхуванням  готової  продукції (товарів), гарантійним 
ремонтом і гарантійним обслуговуванням та іншими витратами. 

Тобто це всі ті витрати, які безпосередньо пов’язані з після виробничою 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) покупцям та замовникам [2]. 
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Основними функціями збутової діяльності є: 
1) продовження процесу безпосереднього виробництва (доробка і 

підготовка до продажу). Підготовка до продажу охоплює сортування, 
фасування, пакування та маркірування. Доробка товару часто здійснюється 
для пристосування його до місцевих умов, зокрема до вимог регіональної 
системи стандартів; 

2) остаточне визначення вартості ціни товарів з урахуванням 
співвідношення попиту і пропозиції; 

3) посилення  конкурентоспроможності  товару  завдяки  рекламі,  
наданню  комплексу після продажних послуг тощо; 

4) дослідження ринку, активний вплив на виробництво на основі 
вивчення. 

Для того, щоб покращити збутову діяльність підприємства необхідно 
спочатку продіагностувати її стан і виявити ефективність функціонування 
вже існуючої збутової системи на підприємстві. На основі виявлення сильних 
та слабких сторін збутової діяльності треба розробити стратегічні рішення. 
Щоб покращити збутову діяльність необхідно приймати стратегічні заходи, 
спрямовані на створення більш ефективної збутової політики. До 
найпопулярніших методів покращення збутової політики можна віднести 
наступні: 

— диверсифікація споживачів продукції (визначення цільових сегментів 
ринку та регіонів продажу). 

— створення механізму особистої зацікавленості робітників збутового 
апарату у реалізації продукції. 

— навчання робітників збутових служб нових прийомів та методів 
збуту. 

— створення ефективної системи зворотного зв’язку із споживачами, 
механізми розгляду скарг та претензій клієнтів. 

— вивчення смаків та вподобань цільових клієнтів і максимальний 
ступінь врахування побажань при виробництві продукції [3]. 

Всі ці шляхи покращення збутової політики доцільно застосовувати на 
підприємстві навіть тоді, коли значних проблем зі збутовою системою не 
спостерігається. 

Отже, збутова політика підприємства спрямована на підвищення 
ефективності підприємства. А цілі збуту продукції виходять із цілей 
підприємства, серед яких переважає максимізація прибутку. Оптимізація 
витрат на збут забезпечує дотримання режиму економії, скорочення 
непродуктивних витрат, що дозволяє підвищити рентабельність 
підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Гамалій В.Ф. Сучасні проблеми збутової політики українських 
підприємств / В.Ф. Гамалій, С.А.Романчук, І.В.Фабрика // Збірник наукових 
праць Кіровоградського національного технічного університету. Серія: 
Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 22 (Ч. II). 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Основним завданням функціонування підприємства є виготовлення 

продукції (надання послуг) в результаті поєднання і взаємодії в процесі 
виробництва трьох його основних елементів: засобів праці, предметів праці 
та праці людини. Засоби праці та предмети праці утворюють засоби 
виробництва, які, в свою чергу, поділяються на основні та оборотні. Сутність 
останніх розглядається окремо. 

Питанням бухгалтерського обліку надходження та вибуття основних 
засобів  присвячено праці багатьох  вiтчизняних вчених. А саме таких як: 
Ткаченко Н.М., Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., та інші.  Незважаючи на ряд 
вагомих досліджень, в розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку 
надходження та вибуття основних засобів все ж  залишається ряд 
невирішених проблемних питань. 

Положення (стандарт)  бухгалтерського  обліку  7  "Основні засоби"  
(далі  - Положення  (стандарт) 7) визначає методологічні засади формування 
в бухгалтерському обліку інформації про  основні засоби,   інші   необоротні   
матеріальні  активи  та  незавершені капітальні  інвестиції  в  необоротні  
матеріальні  активи (далі - основні засоби), а також розкриття інформації про 
них у фінансовій звітності. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство або установа 
утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи діяльності, або  
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1]. 

Для чіткого обліку основних засобів необхідно насамперед їх правильно 
класифікувати. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України, визначають 
методичні принципи формування основних засобів. В стандарті наводиться 
класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку. Для цілей 
оподаткування та нарахування амортизації класифікація основних засобів 
наведена в ПКУ. 

Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. 
Формування первісної вартості залежить від шляхів надходження на 
підприємство. 
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Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс 
підприємства або установи за первісною вартістю. Одиницею обліку 
основних засобів є об'єкт основних засобів. 

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат [1]: 
- суми, що сплачують постачальникам активів та  підрядникам  за 

виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 
- реєстраційні  збори,  державне мито та аналогічні платежі, що 

здійснюються  в  зв'язку  з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних 
засобів; 

- суми ввізного мита; 
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних 

засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству або установі); 
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; 
- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження 

основних засобів;   
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів 

до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. 
Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних  

засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень 
(за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості 
кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 31 «Фінансові  витрати». 

Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з одночасним 
створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, 
яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, 
переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він 
розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на 
передбачену законодавством рекультивацію порушених земель).  

Первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які 
визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно 
до справедливої вартості окремого об'єкта основних засобів. 

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх 
справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат.  

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного 
капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) 
підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат. 

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на 
подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних 
засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його 
справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, 
отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого 
об'єкта з  включенням різниці до витрат звітного періоду. 

Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або 
частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості 
переданого немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових 
коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. 
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Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, 
пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх  
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова 
вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією 
об'єкта основних засобів. 

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані 
(проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та 
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його 
використання, включаються до складу витрат. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» об'єкти основних засобів 
виключаються з активу (списуються з балансу) у разі їх вибуття в результаті 
продажу, безкоштовної передачі або невідповідності критеріям визнання 
активом [1]. 

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів 
визначається вирахуванням з доходу  від вибуття основних засобів їх  
залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям 
основних засобів. Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, 
додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів. 

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна  
(переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму  первісної  
(переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта [2, ст. 175]. 

Отже, основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує 
з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він триваліший за рік). 

Список використаних джерел: 
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затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92. 
2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / М.Т. Білуха. - 
Київ, 2000 р. –  690с. 
3. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: навч. посіб /О.І. Кобилянська - К.: 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Останнім часом великого значення на підприємстві набули основні 
засоби. Однак існує проблема їх збереження, ефективного використання, 
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адже збільшення обсягу випуску продукції відбувається саме завдяки 
ефективному використанню основних засобів. Отже, дане питання виходить 
на перше місце під час аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Вирішення цієї проблеми буде мати вплив на фінансовий стан, 
конкурентоспроможність підприємства тощо. Саме через це дослідження 
питання ефективності використання основних засобів підприємства є досить 
актуальним. 

Питання аналізу ефективного використання основних засобів 
підприємства знайшли відображення в працях Кандиби К.О., Крота Ю.М., 
Юрчишеної Л.В., Рзаєва Д.О. та ін. 

Метою даної роботи є висвітлення основних аспектів аналізу 
ефективності використання основних засобів. 

Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання 
основних засобів є фондовіддача, яка визначається діленням обсягу продукції 
на середньорічну вартість основних засобів. Величина, обернена 
фондовіддачі, являє собою фондомісткість продукції, що показує, скільки 
потрібно витратити основних засобів на виготовлення одиниці продукції  
[2, с.182]. 

Для аналізу ефективності використання основних засобів використані 
дані річної звітності ТОВ «Селищанське», що знаходиться у с. Селище, 
Тиврівського району, Вінницької області. В табл.1 наведені результати 
аналізу, що характеризують ефективність використання основних засобів 
ТОВ «Селищанське» та оцінку їх динаміки за 2014-2015рр. 

Таблиця 1 
Аналіз ефективності використання основних засобів  

ТОВ «Селищанське» за 2014-2015 рр. 

№ 
п/п Показник 2014 2015 

Відхилення  
2015р. від 2014р. 

абс., (+/-) відн., % 
1 Середньорічна вартість 

основних засобів, тис. грн. 16570 16778 208 101,26 

2 Вартість товарної продукції в 
фактичних цінах реалізації, 
тис. грн. 

15485 24242 8757 156,55 

3 Фондовіддача, грн. (р.2:р.1) 0,9345 1,4449 0,5103 154,61 
4 Фондомісткість, грн. (р.1:р.2)  1,0701 0,6921 -0,3780 64,68 

 
Дані табл.1 показують, що на протязі досліджуваного періоду на ТОВ 

«Селищанське» спостерігалось підвищення фондовіддачі, а фондомісткість 
виробленої продукції зменшується, це свідчить про більш ефективне 
використання основних засобів. 

Для визначення причин зміни показників доцільно буде здійснити 
факторний аналіз. При проведенні факторного аналізу показників 
ефективності використання основних засобів слід неодмінно звернути увагу, 
в яких випадках зазначені показники є результативними, а в яких – 
факторними [2, с.183]. 
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Для проведення факторного аналізу доцільно використати прийом 
абсолютних різниць, якщо факторна система є мультиплікативною або 
кратною моделлю, і прийом ланцюгової підстановки, якщо модель змішана. 

Як уже зазначалось, фондовіддача ( ) визначається діленням обсягу 

продукції ( ) на середньорічну вартість основних засобів ( ). Фондовіддача 
хоча формально і є функцією (результативним показником), але виходячи зі 
змісту показника, вона є фактором для обсягу виробництва, а не навпаки. 
Звідси виводиться формула: 

     (1) 
Послідовність проведення факторного аналізу за методом абсолютних 

різниць така: спочатку визначається відхилення досліджуваного показника у 
звітному періоді у порівнянні з попереднім (або планом) – в цілому, а потім 
оцінюється вплив кожного фактора на це відхилення. В кінці проводиться 
балансова перевірка: сума впливів кожного фактора повинна дорівнювати 
загальному відхиленню результативного показника [3, с.240] . 

Згідно даних табл.1, загальне відхилення обсягу продукції становить: 

, 
в тому числі від впливом змін: 
– вартості основних засобів 

  
– фондовіддачі 

  

Балансова перевірка результатів факторного аналізу: 

  

тобто вплив факторів дорівнює загальній зміні обсягу продукції.  
Як і очікувалось, левову частку зростання обсягу продукції забезпечило 

підвищення фондовіддачі. Так, за рахунок зростання фондовіддачі обсяг 
продукції збільшився на 8562,4 тис. грн. або 97,8% загального приросту; за 
рахунок збільшення вартості основних виробничих засобів – на 194,6 тис. 
грн. або на 2,2% загального приросту. 

Оберненим показником до фондовіддачі є фондомісткість ( ), що 
визначається діленням середньорічної вартості основних засобів на обсяг 
продукції [2, с.183]. 

На підставі формули фондомісткості середньорічна вартість основних 
засобів дорівнює: 

       (2) 
Загальна зміна вартості основних засобів становить: 

  
в тому числі під впливом змін: 
– обсягу виготовленої продукції 

  

– фондомісткості продукції 

  

Базова перевірка результатів факторного аналізу: 
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Таким чином, за фондоємності попереднього періоду для випуску 
продукції необхідно було б додатково залучити основних виробничих засобів 
на 9370,9 тис. грн. Однак в результаті зниження фондоємності досягнута 
економія основних виробничих засобів на 9162,9 тис. грн. 

За умови, що надлишок основних виробничих засобів у сумі 
208,0 тис. грн. дозволяє збільшити обсяг продукції за наявних засобів праці і 
досягнутої фондовіддачі звітного періоду на 208,0*1,4449=300,5 тис. грн., 
виробнича потужність не повністю завантажена. Тому для більш 
ефективного виробництва було б доцільно залучити і ці засоби, що 
вивільнились. 

Отже, під час дослідження основних засобів обов’язковим елементом є 
дослідження їх ефективного використання на підприємстві, адже це стало 
важливим економічним завданням. Вирішення даного питання дає 
можливість підвищити обсяги випуску продукції, що буде задовольняти 
потреби населення більшою мірою, знизити собівартість продукції, 
підвищити рентабельність та отримувати більші прибутки. 

Основними шляхами підвищення ефективності використання основних 
засобів, зокрема її основного показника – фондовіддачі, є збільшення обсягу 
реалізації продукції за рахунок більш інтенсивного їх використання і 
зниження середньорічної вартості цих засобів за рахунок ліквідації 
зношених, малопродуктивних. 
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СПЕЦИФІКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ І 

ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

Професійні економісти та бухгалтери останніми роками приділяють 
значну увагу питанням удосконалення організації та ведення бухгалтерського 
обліку в установах, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

Бухгалтерський облік виконання кошторису за доходами і видатками 
бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності 
підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх 
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діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення 
соціальних, культурних та інших потреб суспільства. Діяльність цих установ 
фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які 
надаються їм безповоротно. 

Сутність поняття доходи в бюджетних установах має дещо інше 
значення порівняно з цим же поняттям для підприємств. Це обумовленими 
низкою особливостей відносно умов їх функціонування. Левицька С.О. 
наводить таке визначення доходів бюджетних установ: «… отримані з 
державного та місцевого бюджетів та генеровані бюджетними організаціями 
асигнування» [1]. 

Лемішовський В.І. стверджує, що діяльність цих установ фінансується за 
рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, які надаються їм 
безповоротно [2]. В свою чергу, Свірко С.В. відзначає, що доходи бюджетних 
установ це надходження грошових коштів, отримуваних установами за 
рахунок державних коштів, для виконання кошторису доходів і видатків [3]. 
Залежно від джерел утворення доходів їх поділяють на два види: доходи 
загального фонду та доходи спеціального фонду. 

Бюджетні установи не мають власних оборотних коштів і покривають 
витрати (видатки) за рахунок бюджетних асигнувань (доходів загального 
фонду) та надходження позабюджетних коштів (доходів спеціального 
фонду). До складу доходів загального фонду відносять асигнування з 
державного і місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи. До 
складу спеціального − власні надходження (спеціальні кошти, кошти на 
виконання окремих доручень, інші власні надходження), субвенції, одержані 
з бюджетів іншого рівня, та інших доходів спеціального фонду. Отже, 
аналізуючи наведені визначення, можна відзначити, принципових різниць у 
них немає, всі перелічені автори ототожнюють їх з надходженнями 
фінансування з бюджетів.  

Зовсім інше поняття наведено в МСБОДС 9 [4], де доходи − валове 
надходження економічних вигод або потенціалу корисності протягом 
звітного періоду, коли чисті активи/власний капітал зростають у результаті 
цього надходження, а не в результаті внесків власників. При цьому суми, 
зібрані представником органу державної влади чи іншої урядової організації, 
не є економічними вигодами або потенціалом корисності, що надходять до 
суб’єкта господарювання, і не ведуть до збільшення активів чи зменшення 
зобов’язань, тому їх виключають з доходу. 

Бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг 
здійснюють видатки, які за економічним змістом відрізняються від витрат 
суб’єктів підприємницької діяльності. Існують різні тлумачення терміну 
«видатки». Так Александров В.Т. вважає, що видатки − один з 
найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних 
установ. Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису 
доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів [5]. 
Проте Лондаренко О.О. зазначає, що видатки бюджетних установ є 
централізованими видатками, оскільки здійснюються за рахунок коштів 
відповідного бюджету (державного або місцевого). Вони є прямими 
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цільовими витратами держави, що забезпечують її безперебійне 
функціонування і відображають економічні відносини, що пов’язані з 
розподілом і перерозподілом частини національного доходу, яка 
концентрується у бюджеті [6]. 

Доходи, видатки та витрати бюджетних установ є самостійними 
об’єктами обліку, проте в системі бухгалтерського обліку бюджетних 
установ розглядаються у взаємозв’язку, оскільки зв’язок між ними має 
причинно-наслідковий характер Правильність обліку доходів і витрат 
бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої 
покладено бюджетну класифікацію. Вимогу використання єдиної 
класифікації доходів і видатків закладено у Бюджетному кодексі. 

При визнанні видатків в обліку своєрідною особливістю є їх поділ на 
касові та фактичні, це пов’язано з тим, що видатки на утримання установ не 
завжди відповідають видаткам самих установ. Касовими видатками 
вважають всі суми, отримані установою з реєстраційних рахунків у органах 
Державної казначейської служби для їх виконання (витрачання) згідно з 
кошторисом. При цьому це кошти, отримані готівкою в касу установи, а 
також суми, перераховані шляхом безготівкової оплати рахунків. Вони 
передбачають касове виконання бюджету (видача грошей з бюджетних 
рахунків). Прикладом є перерахування коштів дебіторам, сплачені податки в 
бюджет, отримана готівка в касу тощо. В свою чергу, фактичні − видатки 
установи оформлені відповідними документами, включаючи видатки за 
неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою 
заробітною платою. Ці видатки відображають фактичне виконання норм, 
затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання 
кошторису установи, тому при виконанні планового об’єму робіт повинні 
відповідати сумі асигнувань за кошторисом. Фактичні видатки, як правило, 
не збігаються з касовими ні в часі, ні в сумі, і як правило менші за касові. 
Прикладами є списання витрачених матеріалів, нарахована заробітна плата, 
внески до соціальних фондів тощо. 

Бухгалтерський облік бюджетних доходів і витрат має свою специфіку, 
звіт по виконанню кошторису витрат складається на підставі первинних 
документів, дані звітного балансу повинні відповідати залишкам по рахунках 
головної книги. 

Витрати установ визнаються у період їх здійснення одночасно з 
визнанням доходів, для одержання яких вони були понесені; затрати − у 
період фактичного витрачання (списання) ресурсів [6].  

В міжнародних стандартах для обліку витрат основним є принцип 
нарахування, який ґрунтується на відображенні їх в міру виникнення, а не в 
міру фактичного отримання або виплати грошових коштів. Використання 
цього принципу передбачає: 

 - відображення операцій в звітності того періоду, в якому вона була 
проведена; 

 - визнання операції на момент її здійснення; 
 - формування інформації про зобов’язання до отримання, а не тільки 

про фактично проведені платежі та отримані доходи. 
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Таким чином, доходи бюджетних установ мають специфічний характер: 
поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок 
формування яких регулюється окремими нормативними актами щодо 
кожного. Видатки і витрати бюджетних установ відбивають, з одного боку, 
джерела їх забезпечення − зазначені фонди (загальний і спеціальний), а з 
іншого боку − характеризують дві економічні категорії, що визначають 
специфіку господарської діяльності бюджетних установ. 
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ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

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. 

Вагомий внесок у вивчення теорії, організації та методики обліку 
фінансових результатів діяльності підприємств зробили такі вітчизняні 
науковці як Білуха М.Т., Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., 
Пушкар М.С., Ткаченко Н.М., Філімоненков О.С. Питанням обліку 
фінансових результатів значну увагу в своїх працях приділяли й зарубіжні 
вчені, серед яких Захарьїн В.Р., Керімов В.Е., Козлова Є.П., Кондраков Н.П., 
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Пошерстник Н.В., Рудановський О.П. Проте, більшість цих економістів 
досліджували проблеми формування та обліку кінцевого результату 
діяльності підприємств, а питання обліку фінансових результатів операційної 
діяльності залишаються дискусійними. 

Метою статті є дослідження та методики обліку фінансових результатів 
операційної діяльності.   

Аналіз економічної літератури свідчить, що «фінансовий результат» – це 
якісний показник діяльності підприємства, який визначається як різниця між 
доходами та витратами і призводить до зростання (прибуток) або зменшення 
(збиток) власного капіталу [3]. 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 «збиток» (Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності»), 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 [4]. 
За сучасних умов функціонування підприємств неможливо уявити їх 

ефективну роботу без сучасних інформаційних технологій, що 
використовуються на всіх ділянках його роботи. За допомогою комп’ютерної 
техніки автоматизують найрізноманітніші види діяльності підприємства: від 
розробки бізнес-плану до організації бухгалтерського обліку та здійснення 
економічного аналізу і прийняття управлінських рішень. 

Зокрема, перед керівником будь-якої активно діючої на ринку 
організації постає питання удосконалення обліку та аналізу фінансових 
результатів діяльності підприємства, оцінки його фінансового стану, і на 
допомогу приходить програма «1С: Підприємство». Ця програмає  
продуктом компанії 1С, призначений для автоматизації діяльності на 
підприємствах різного роду діяльності. Багато хто називає просто - програма 
1С. Спочатку, продукт 1С: Підприємство був призначений для автоматизації 
бухгалтерського обліку та управлінського обліку (включаючи нарахування 
зарплати і управління кадрами). Але сьогодні цей продукт знаходить своє 
застосування в областях, далеких від власне бухгалтерських завдань. На 
сьогоднішній день програмні продукти 1С є певним стандартом для роботи 
бухгалтерського, управлінського та інших видів обліку в малому та 
середньому бізнесі.  Якщо виникає питання інтеграції інтернет-магазину і 
систем автоматизації (залишки, ціни.) - також на стороні офісу зазвичай 
виявляється база даних 1С, з якою і потрібно провести інтеграцію. 
Аналогічно в багатьох інших випадках: будь-який процес автоматизації 
малого та середнього бізнесу традиційно починається з продуктів 1С і триває 
з їх застосуванням. 

Інформаційні системи та технології обліку фінансових результатів 
діяльності підприємства повинні забезпечувати автоматизацію наступних 
задач: 

• облік фінансових результатів операційної діяльності підприємства; 
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• облік фінансових результатів фінансової діяльності підприємства; 
• облік фінансових результатів іншої  діяльності підприємства [1,с.311]. 
Майже на всіх підприємствах застосовують програму «1С: Бухгалтерія». 
Технологія організації обліку фінансових результатів в програмі 

«1С: Бухгалтерія» включає такі основні етапи: етап настроювання програми, 
етап обліку доходів та витрат, етап закриття рахунків доходів та витрат на 
рахунки фінансових результатів [2,с. 62]. 

Облік доходів та витрат всіх видів діяльності підприємства ведеться на 
основі бухгалтерських проводок, котрі можуть бути сформовані автоматично 
при використанні документів програми або в ручному режимі введення за 
відсутності відповідних документів. 

Для щомісячного (щоквартального) закриття витратних рахунків 
використовуються відповідні режими роботи документа «Фінансові 
результати».  

 Закриття рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», тобто розподіл 
суми загальновиробничих витрат між собівартістю виготовленої продукції 
(рахунок 23) і собівартістю реалізованої готової продукції (товарів, робіт, 
послуг) (рахунок 90) виконується при встановленому режимі «закриття 
загальновиробничих витрат».       
 Закриття рахунків доходів і витрат (рахунків 7 і 9 класів) на відповідні 
субрахунки фінансових результатів (рахунок 79) виконується за допомогою 
документа «Фінансові результати» в режимі визначення фінансових 
результатів. 

Таким чином, що програма «1С: Бухгалтерія» містить широкий набір 
засобів автоматизації обліку доходів, витрат і фінансових результатів від 
операційної діяльності, а її застосування дозволяє підвищити оперативність, 
достовірність й об’єктивність облікової інформації, суттєво полегшує 
виконання облікової роботи та підвищує її продуктивність. Крім того існує 
можливість розширити функціональні можливості існуючих засобів 
програми, а в разі необхідності створити нові засоби. 
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
 

На сьогодні питання трансфертного ціноутворення стає все більш 
важливим у зв’язку із глобалізаційним розвитком та входженням все більшої 
кількості транснаціональних корпорацій на ринок України. Здійснюючи  
свою підприємницьку діяльність компанії знаходяться в постійному пошуку 
шляхів зменшення податкового навантаження. Одним із таких шляхів є 
оптимізація оподаткування із використанням трансфертного ціноутворення. 
Саме тому актуальним є аналіз чинного механізму регулювання 
трансфертного ціноутворення та його імплементації у вітчизняне податкове 
законодавство з урахуванням специфіки економічного розвитку України. 

Дослідженням трансфертного ціноутворення займались такі зарубіжні та 
вітчизняні науковці, як: К. Друрі, П. Хорвач, А. Вагенгофер, Д. Пфаф, 
Г. Кюппер, П. Дзюба, А. Задоя, Н. Гришко, М. Макаренко, К. Непесов, 
О. Чумакова та інші.  

Метою дослідження є вивчення методів визначення трансфертної ціни 
та проблеми механізму трансфертного ціноутворення для цілей 
оподаткування. 

Трансфертне ціноутворення для цілей оподаткування – це система 
визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в 
операціях, визнаних контрольованими. Трансфертне ціноутворення виникає 
між компаніями, які мають можливість впливати на формування цін у межах 
операцій, і може здійснюватися не тільки компаніями, які знаходяться у 
різних країнах, але і пов’язаними особами в межах однієї країни [1, с. 86]. 

Основною метою трансфертного ціноутворення, зазвичай, є вплив на 
фінансові показники роботи кожного учасника господарської операції при 
створенні та реалізації продукції для збільшення прибутку та досягнення 
загальної мети бізнес-партнерів [2, с. 45]. 

Основним принципом трансфертного ціноутворення є те, що податковий 
контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає коригування 
податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, 
розрахованих за умови відповідності контрольованої операції комерційним 
та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення зіставних 
операцій, сторони яких не є пов’язаними особами. 

У процесі трансфертного ціноутворення визначається ціна продажу 
товарів (робіт, послуг) під час здійснення контрольованих операцій [1, с. 87]. 

Правила трансфертного ціноутворення застосовуються лише щодо 
контрольованих операцій. Такими операціями є: операції, які впливають на 
об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються 
платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами; операції з 
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продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів; операції, які впливають на 
об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, 
зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав 
(територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Для визнання зазначених вище операцій контрольованими наразі 
необхідно одночасне виконання таких умов: 

- загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов’язаних осіб 
від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток підприємств, перевищує 20 млн. грн. за 
відповідний податковий (звітний) календарний рік; 

- обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або 
його пов’язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 млн. грн. (без 
урахування ПДВ) або 3% доходу, що враховується під час визначення 
об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, платника податків 
за відповідний податковий (звітний) рік [3, с. 69]. 

Встановлення у законодавстві чіткого переліку контрольованих операцій 
визначає рамки податкового контролю і слугує відповідною гарантією прав 
платника податків при його здійсненні. 

Для контролю за трансфертним ціноутворенням передбачено 5 методів 
визначення трансфертної ціни: 

1) метод порівняльної неконтрольованої ціни базується на порівнянні 
ціни, застосованої під час контрольованої операції, з ціною (діапазоном цін) 
у співставній неконтрольованій операції; 

2) метод ціни перепродажу складається з порівняння результату 
перепродажу, який покупець товару у контрольованій операції отримує від 
перепродажу товару у неконтрольованій операції, з результатом 
перепродажу, який отримується у співставній неконтрольованій операції 
купівлі та операціях перепродажу; 

3) метод «витрати плюс» складається з порівняння надбавки на витрати, 
понесені прямо чи опосередковано під час поставки товарів у контрольованій 
операції, з надбавкою на витрати, понесені прямо чи опосередковано під час 
поставки товарів (робіт, послуг) у співставній неконтрольованій операції; 

4) метод чистого прибутку операції полягає у порівнянні чистого 
прибутку на основі відповідної бази (витрати, продаж, активи), що отримує 
платник податку у контрольованій операції, з чистим прибутком на основі 
тієї ж бази у співставній неконтрольованій операції; 

5) метод розподілення прибутку операції складається з виділення 
кожному пов’язаному підприємству, що бере участь у контрольованій 
операції, частини загального прибутку (або збитку), отриманого від такої 
операції, яку б непов’язане підприємство отримало від участі у співставній 
неконтрольованій операції [4]. 

Вибір об’єктивного методу визначення ціни товарів (робіт, послуг) є 
одним з найважливіших питань податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням. 
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Механізм контролю дотримання законодавства із трансфертного 
ціноутворення також недостатньо ефективний. Згідно з Податковим 
кодексом платники податків не зобов’язані готувати документацію з 
трансфертного ціноутворення. Проте податкові органи можуть перевіряти цю 
сферу в рамках загальної податкової перевірки. Така перевірка може зайняти 
до шести місяців. Причому періодичність цих перевірок законодавцем не 
визначено, що створює передумови для затягувань та безпідставних 
перевищень строків перевірок.  

Механізм трансфертного законодавства не зовсім відповідає принципу 
рівності платників податків. Так, до 1 січня 2018 р. для окремих груп товарів 
діятиме пільговий період, який передбачатиме відхилення від звичайної ціни 
на 5 % в операціях з непов’язаними особами нерезидентами з юрисдикцій з 
низьким оподаткуванням. Це, наприклад, продукти сільського господарства, 
сировинних галузей, металургії, хімічної промисловості та інші. Серед інших 
вад механізму трансфертного ціноутворення в Україні можна назвати те, що 
для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням податкові органи 
повинні використовувати лише офіційні джерела інформації, визначені 
Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності або нестачі відповідної 
інформації, можуть використовуватися такі джерела інформації: ціни 
спеціалізованих аукціонів та біржові котирування; статистичні дані 
державних органів і установ; ціни, опубліковані в спеціалізованих 
комерційних виданнях і публікаціях; інформація про інші контрольовані 
операції, які здійснювалися цим платником податків [5, с. 95]. 

Отже, чимало положень законодавчої бази про трансфертне 
ціноутворення потребують уточнення. Зокрема для забезпечення можливості 
застосування нових податкових механізмів у галузі трансфертного 
ціноутворення доцільно проводити збір і збереження документів, які 
відповідають стандартам; удосконалювати технології збору та обробки 
обліково-економічної інформації з метою прискорення аналізу фінансових 
результатів; здійснити оптимізацію кадрів у цілях більш повного виконання 
вимог щодо документального підтвердження трансфертного ціноутворення.  
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ 
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 
Враховуючи напружену економічну ситуацію сьогодення, яка зумовлена 

насамперед падінням курсу національної валюти по відношенню до 
іноземної, ростом цін на товари, продукти на послуги, інфляцією, низьким 
рівнем соціального забезпечення громадян, а також військовими діями на 
території нашої держави, необхідність ефективного реформування економіки 
України, а зокрема й податкової системи з кожним днем набуває все більшої 
актуальності. 

Діюча в Україні податкова система наразі не влаштовує ані бізнес, ані 
державу. Українська економіка страждає від величезного, порівняно з 
країнами із співставним рівнем розвитку, податкового навантаження. 

Проблема, насамперед, у тому, що це відбувається нерівномірно: тиск 
перекладається на сумлінних платників та тих, хто не здатен захиститися від 
податківців. Натомість інші отримують фактичні податкові привілеї. Це 
робить оподаткування не просто несправедливим, а й перетворює його на 
засіб нечесної конкуренції, встановлення монополій, отримання 
адміністративної (корупційної) ренти, тощо. 

Даним питанням присвячені численні публікації таких вчених, як:  
Л.В. Барабаш, Д.В. Веремчук, А.І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко,  
С.В. Сарана, В.В. Сідляр, Н.Г. Євченко, Л.М. Карпова, Г.Б. Коломієць,  
Е.В. Леус, Г.В. Ломейко та іних. 

Податкові зміни – це перманентний стан української податкової 
системи. Свідченням цього є Податковий кодекс України та його постійне 
удосконалення й доповнення. Попри існуючу недостатньо ефективну 
практику, яка проявляється в ряді випадків у процесі здійснення 
удосконалюючих заходів, прагнення до формування оптимально 
збалансованої системи оподаткування [1, c.1049]. У цьому контексті 
важливим завданням є, по-перше, встановлення економічно обґрунтованого 
переліку податків і зборів, а по-друге, вирішення проблеми обґрунтування 
їхніх обсягів. 

У першому випадку зроблено чимало кроків, які в результаті привели до 
формування більш простої системи оподаткування, а саме:  

─ кількість податків та зборів скорочено вдвічі, відповідно, менше 
звітності (11 замість 22); 

─ розроблено простий розрахунок податку на прибуток на основі 
фінансової звітності;  

─ запроваджено електронне адміністрування податку податку на 
додану вартість;  

─ знижено ставку єдиного соціального внеску для роботодавців з 
підвищенням відповідальності;  



141 

─ податок з доходів фізичних осіб – прогресивна шкала для доходів; 
─ у єдиному податку знижено ставку для малого бізнесу до 50%;  
─ виділено самостійні доходи місцевих бюджетів – акциз з роздрібних 

продажів підакцизних товарів, податок на нерухоме майно, єдиний податок.  
У другому випадку сформовано засади регулювання відсоткових ставок 

податків. Наприклад, передбачена спеціальна система оподаткування 
підприємств аграрного сектора. Від 15% до 20% підвищили ставку податку 
для пасивних доходів фізичних осіб: відсотків, роялті та інвестиційних 
доходів. Для дивідендів, виплачених суб’єктами підприємницької діяльності, 
які є платниками податку на прибуток, ставка 5% і 20% для СПД, які не є 
платниками податку на прибуток [2]. 

Проведена реформа виразно ставить за мету мобілізувати в бюджет 
якомога більше грошей найпростішим і найлегшим способом, тобто 
посилити фіскальний тиск на доходи населення, а також малий і середній 
бізнес. Досвід європейських країн, котрі успішно впоралися з проблемами, 
які сьогодні актуальні для України, свідчить, що уряд у процесі податкової 
реформи рухається в неправильному напрямку, оскільки визначені нові 
податки вплинуть негативно на розвиток багатьох галузей господарства, 
зокрема на сфери малого та середнього бізнесу.  

Для того щоб зробити реформування податкової системи ефективнішим 
в умовах економічної нестабільності, законодавцям необхідно спиратися на 
такі рекомендації, реалізація яких дасть позитивний результат для держави в 
цілому:  

─ створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, оскільки в 
нинішніх умовах саме стимулювання підприємницької діяльності здатне 
створити нові робочі місця, збільшити доходи до бюджету та завдяки 
розвитку вітчизняного виробництва розширити експорт України.  

─ формування соціально справедливої податкової системи, так як в 
умовах економічної кризи необхідно насамперед захистити тих, хто 
найбільше від неї постраждав. Для цього важливо знизити ставки ПДВ на 
групу соціальних товарів і послуг, розширити можливості отримання 
соціальної податкової пільги, ввести комплекс додаткових пільг для 
громадян із низьким доходом, які мають малолітніх дітей, посилити 
оподаткування багатих верств населення, зокрема застосувати збільшення 
верхніх ставок прибуткового податку на особливо високі доходи, підвищення 
ПДВ і акцизів на предмети розкоші. Такі заходи зовсім не призведуть до 
зростання дефіциту бюджету, а навпаки пом’якшують негативний вплив на 
найменш захищені верстви населення. 

─ посилення децентралізації податкової системи – це фінансова 
самостійність місцевих органів влади, яка є найефективнішим засобом проти 
сепаратистських тенденцій. Адже такі стимули створюють не так відмінності 
в менталітеті населення в різних куточках країни, як невдоволення тим, що 
гроші, зароблені в певному регіоні, крадуть або неефективно витрачають у 
столиці чи інших регіонах. Тому необхідно створити стимули для місцевих 
органів влади, які забезпечать ефективнішу роботу зі збору податків [3].    
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Безперечно, уряд працює сьогодні в надважких умовах, коли до 
економічної турбулентності додається постійна напружена ситуація у 
східних регіонах країни. Проте ці умови можна використовувати не тільки як 
прикриття для викачування грошей із населення і бізнесу, а й для якісного 
реформування держави. Можна не тільки урізати соціальні виплати і 
посилювати фіскальний тиск на бізнес, а й скоротити бюрократичний апарат, 
демонополізувати ринки, провести дерегуляцію бізнесу, посилити боротьбу з 
агресивною мінімізацією оподаткування, змусити олігархів платити податки і 
звузити їхні можливості виведення капіталу за кордон. 

Тому для удосконалення податкової системи необхідно: 
─ стимулювати підприємницьку діяльність;  
─ знизити фіскальний тиск на інвестиції; 
─ створити безперебійний механізм відшкодування ПДВ; 
─ розширити застосування спрощеної системи оподаткування; 
─ знизити ставки ПДВ на групу соціальних товарів і послуг;  
─ ввести комплекс додаткових пільг для громадян із низьким 

доходом, які мають малолітніх дітей;  
─ посилити оподаткування багатих верств населення; 
─ створити стимули для місцевих органів влади, які забезпечать 

ефективнішу роботу зі збору податків [4, c. 11].  
Таким чином, на даному етапі Україні надзвичайно потрібна 

радикалізувати податкову реформу, але в українському контексті 
радикальність означає розширення податкової бази та ліквідацію кричущої 
неефективності в нинішній системі. Передумовою успішної податкової 
реформи є її поетапне впровадження. Поліпшення адміністрування та 
боротьба з корупцією є критично важливими елементами, на ефективне 
впровадження яких знадобиться час. Крім того, податкова реформа – це не 
просто зміна законодавства, оскільки її проведення вимагатиме також участі 
суспільства.  

Вихід у цій ситуації один – уряд повинен зібрати податкові надходження 
з тих, хто ухиляється від сплати податків. Тому надзвичайно важливо, щоб 
усі обмеження впроваджувалися максимально прозоро і щоб дана реформа 
здійснювалася впорядковано. 
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах господарювання суб’єкти підприємницької 

діяльності використовують ресурси, сформовані не лише за рахунок власних, 
а й позикових коштів. Це призводить до утворення зобов’язань, наявність 
яких за стабільних умов діяльності підприємства не погіршує фінансового 
стану суб’єкта, а їх розмір та динаміка свідчить про рівень взаємозв’язків з 
іншими суб’єктами господарювання. 

Зобов’язання виступають як об’єкти обліку, оскільки впливають на 
ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства. Від правильної 
організації їх обліку залежить договірна і розрахункова дисципліни, 
оборотність оборотних коштів, ділова репутація суб’єкта. Тому, метою 
діяльності підприємства має стати не лише раціональна організація обліку 
зобов’язань, а й своєчасний і повний їх аналіз. 

Теоретичні аспекти формування зобов’язань та особливості їх обліку у 
різних сферах господарювання неодноразово ставали предметом дослідження 
багатьох науковців. Зокрема, варто виділити праці таких відомих науковців 
Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, І. В. Орлова, В. П. Палія, Я. В. Соколова та 
інших. 

Законодавче трактування зобов’язання як категорії бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності наведено в Законі України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та П(С)БО 11 
«Зобов’язання». Згідно цих правових актів зобов’язання – це заборгованість 
підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як 
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у 
собі економічні вигоди [1, 3,]. 

Згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання» зобов’язання класифікують на: 
- довгострокові зобов’язання; 
- поточні зобов’язання; 
- забезпечення; 
- непередбачені зобов’язання; 
- доходи майбутніх періодів. 

Відповідно П(С)БО 11 «Зобов’язання» поточні зобов’язання – це 
зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу 
підприємства або повинні бути погашенні протягом 12 місяців, починаючи з 
дати балансу. 

Поточне зобов’язання визначається, якщо його оцінка може бути 
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 
майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше 
визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до 
складу доходу звітного періоду [2]. 
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Класифікаці поточних зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» 
наведена на (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація поточних зобов’язань відповідно до П(С)БО 11 
«Зобов’язання» 

 
Професор С. Ф. Голов та професор В. М. Костюченко поділяють 

зобов’язання залежно від порядку визначення їх суми на реальні (до них 
відносять довготермінові і поточні) та потенційні (до них належать 
забезпечення та непередбачені зобов’язання) [3, с. 167-168]. 

Короткострокові 
кредити банків 

Поточні зобов’язання підприємства перед 
банками за отриманими від них позиками, 
строк повернення яких не перевищує 12 
місяців із вищезазначеної дати, а також 
позики, строк погашення яких минув 

Поточна заборгованість 
за довгостроковими 

зобов’язаннями видані 

Сума довгострокових зобов’язань, яка 
підлягає погашенню протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу 

Короткострокові векселі 
видані 

Заборгованість на яку підприємство видало 
векселі на забезпечення поставок (робіт, 
послуг) постачальників, підрядчиків та 
інших кредиторів

Кредиторська 
заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

Заборгованість постачальникам і 
підрядчикам за матеріальні цінності, 
виконані роботи та отримані послуги (крім 
заборгованості, забезпеченої векселями)

Поточна заборгованість 
за розрахунками 

Поточна заборгованість за розрахунками з 
одержаних авансів, за розрахунками з 
бюджетом, за розрахунками зі страхування, 
за розрахунками з оплати праці, за 
розрахунками з учасниками, за 
розрахунками із внутрішніх розрахунків 

Інші поточні 
зобов’язання 

Заборгованість за нарахованими відсотками 
та перед іншими кредиторами 

Поточні зобов’язання 
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кожному з перевірених об’єктів контролю. Загалом протягом 2015 року 
органами Держфінінспекції проведено 4002 тис. контрольних заходів, якими 
охоплено діяльність підприємств, установ, організацій та бюджетних 
установ. Виявлено порушень, які призвели до втрат загальнодержавних 
фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 2 797 788,45 
млрд. грн. Втрати комунальних ресурсів протягом року склали 895 367,94 
тис. грн. за офіційними даними Держфінінспекції. Отже, наведена кількість 
порушень свідчить про те, що економічний механізм господарювання є 
недосконалим та містить дуже багато слабких позицій, що сприяє скоєнню 
таких злочинів [2]. 

Серед основних недоліків державного фінансового контролю в Україні 
можна назвати такі: 

1. Переважна більшість контрольно-перевіркових процедур має 
фіскальний характер. На практиці найчастіше використовують ревізію та 
перевірку. Ці методи дають змогу лише виявити фінансові порушення, 
констатувати негативні явища, але не дають змогу запобігти їм чи вивчити 
причини їх виникнення.  

2. Переважання заходів подальшого (наступного) контролю. Існуючі 
процедури попереднього та поточного контролю (які, як свідчить досвід за- 
рубіжних країн, є найбільш дієвими) у межах діючої системи фінансового 
контролю є досить слабкими та неврегульованими.  

3. Неусвідомлення важливості внутрішнього фінансового контролю як в 
системі управління державними фінансами, так і керівниками підприємств, 
установ, організацій. 

4. Низький рівень дієвості механізму адміністративних стягнень. Сума 
штрафу за нецільове або незаконне використання бюджетних коштів значно 
менша за обсяги бюджетних коштів, які держава втрачає через зловживання 
посадових осіб, і не може забезпечити повною мірою відшкодування цих 
збитків.  

5. Зростання фінансових порушень у сфері використання бюджетних 
коштів.  

6. Неврегульованість діяльності та перетин функцій суб’єктів 
фінансового контролю [3, с. 32]. 

У процесі створення сучасної системи державного внутрішнього 
фінансового контролю необхідно враховувати особливості державного 
управління, адміністративно-територіального устрою, а також загальні 
принципи і пріоритети економічної та фінансової політики. Слід пам'ятати, 
що реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю 
потребує певного часу та зусиль усіх його учасників. Для того щоб система 
державного фінансового контролю працювала ефективно, доцільно:  

1) проводити обговорення й консультації за участю представників 
органів державної влади та громадськості для забезпечення належного 
сприйняття, розуміння й відповідального ставлення до розвитку системи 
державного фінансового контролю;  
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Також слід згадати про Р. Вітінгтона та К. Рені, які пропонують таку 
класифікацію поточних зобов’язань: чітко визначені, оцінені та можливі. 

І. Ричард та Брауні пропонують класифікацію, в якій зобов’язання 
поділяють на дві групи. До першої групи належать чітко визначені 
зобов’язання, а саме: зобов’язання з визначеною сумою та невизначеною 
датою погашення; зобов’язання з визначеною датою та сумую погашення; 
зобов’язання з двома термінами погашення та з визначеною сумою; 
зобов’язання, які виникають з постачальниками за невиконані контракти та 
угоди; довгострокові платежі, відсоткові платежі, облігації, лізинг; страхові 
платежі; рахункові платежі, платежі з заробітної плати, податкові платежі; 
рентні плати, отримані наперед. До невизначених зобов’язань належать: 
купівельні, зобов’язання з найму; можливі зобов’язання; невизначені 
податкові клопотання, податкові гарантії; зобов’язання із взаємними 
невиконаними контрактами [3, с. 167-168]. 

Серед праць українських науковців, ми розглянули дослідження щодо 
поточних зобов’язань Ф.Ф. Бутинця, Т.І. Тесленко, С.Л. Берези та  
А.Г. Загороднього. Так, Ф.Ф. Бутинець класифікує зобов’язання за 
найбільшою кількістю ознак. З його поглядами на класифікації зобов’язань за 
терміном погашення, способом погашення, часом виникнення, можливістю 
оцінки погоджуються Л.В. Чижевська та С.Л. Береза. Залежно від підстави 
виникнення, Ф.Ф. Бутинець та А.Г. Завгородній виділяють договірні 
зобов’язання, які постають з угоди, домовленості сторін, та позадоговірні, що 
виникають незалежно від волі учасників угоди.  

Т.І. Тесленко запропонувала введення таких ознак для відображення 
зобов’язань у фінансовій звітності: реальні (балансові) та консенсуальні 
(позабалансові), з метою здійснення контролю за виконанням зобов’язань 
відповідно до договорів та проведення прогнозного аналізу зміни джерел 
утворення активів підприємства [3, с. 167-168]. 

Таким чином, з’ясовано, що поточні зобов’язання підприємства 
утворюються в результаті отримання товарів, робіт, послуг, необхідності 
сплати податків і зборів, авансів та заробітної плати, тобто як наслідок 
минулих подій. Ознайомилися із широкою класифікацією поточних 
зобов’язань вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. 

Список використаних джерел: 
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ТА 
ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
В Україні система управління характеризується розбалансуванням 

прямих та зворотних зв’язків. В країні склалася розгалужена, проте 
недостатньо мобільна та дієздатна система органів державного фінансового 
контролю. Така система не забезпечує належного рівня фінансово-бюджетної 
дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють 
тенденції до зростання кількості та обсягів порушень законодавства у 
використанні бюджетних коштів. Вирішення проблем державного управління 
обумовлює необхідність подальшого удосконалення системи державного 
фінансового контролю як важливої умови забезпечення стійкого 
економічного зростання країни й зміцнення державності. 

Багато вчених займаються проблемою вивчення удосконалення 
державного фінансового контролю, серед яких: І. Стефанюк, С. Степашина, 
С. Шохіна, С. Бардаша, В. Бурцева, А. Хмелькова, І. Микитюк, В. Рибачук. 

За своєю економічною сутністю фінансовий контроль - це комплекс 
заходів, що вживаються законодавчими і виконавчими органами влади всіх 
рівнів, а також спеціально створених установ, для забезпечення законності та 
ефективності формування, володіння та використання фінансових ресурсів з 
метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого самоврядування, 
суб’єктів господарювання та громадян, а також успішного досягнення 
поставлених цілей у сфері фінансів [1, с. 118]. 

Від стану державних фінансів, ступеня їх прозорості, ефективності 
використання державної власності значною мірою залежать довіра до уряду з 
боку власних громадян та зарубіжної спільноти, умови розвитку бізнесу, 
інвестиційний клімат. Значним фактором впливу на стан державних фінансів 
є чинна система державного фінансового контролю. Оскільки становлення 
державного фінансового контролю в Україні відбувалося одночасно із 
процесом державотворення і переходом до ринкових відносин, то відсутність 
належної уваги при формуванні системи державного фінансового контролю 
призвела до виникнення необхідності її вдосконалення. 

Останні офіційні дані Державної фінансової інспекції 
(Держфінінспекція) свідчать про масові правопорушень, що призвели до 
фінансових та матеріальних втрат. Основні державні ресурси зосереджено в 
бюджетних установах, отже, вони мають бути найважливішими об’єктами 
контролю органів Держфінінспекції та внутрішнього контролю. 

Характеризуючи проведені Держфінінспекцією контрольні заходи 
протягом 2015 року можна говорити про те, що надалі залишається 
розповсюдженою негативна практика незаконного використання державних 
ресурсів. Порушення фінансово-господарської дисципліни виявлено майже у 
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2) створити в Мінфіні підрозділ із питань реформування системи 
державного фінансового контролю та оцінювання ефективності систем 
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, спрямування й координації 
централізованого внутрішнього аудиту, в ДФІ – з питань гармонізації 
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;  

3) Мінфіну, за участю Рахункової палати, ДФІ, інших центральних 
органів виконавчої влади, європейських експертів, розробити проекти 
відповідних законодавчих актів і після схвалення Кабінетом Міністрів подати 
їх до Верховної Ради України;  

4) проводити навчання працівників Мінфіну, ДФІ, Державного 
казначейства, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 
питань внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту з урахуванням 
міжнародного досвіду;  

5) запровадити в органах державного й комунального секторів нову 
модель системи внутрішнього контролю;  

6) створити в органах державного й комунального секторів служби 
внутрішнього аудиту з поступовою заміною інспектування на внутрішній 
аудит;  

7) запровадити щорічне звітування про функціонування системи 
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту; 

 8) Мінфіну й ДФІ створити в органах державного й комунального 
секторів єдину базу даних внутрішнього аудиту;  

9) забезпечити відкритість і прозорість діяльності всіх суб'єктів 
державного внутрішнього фінансового контролю, посилити їх взаємодію з 
громадськістю й засобами масової інформації [4]. 

Отже, система державного фінансового контролю в Україні не має 
достатнього правового, інформаційного, організаційного, інституційного та 
методологічного забезпечення. Ефективність державного фінансового 
контролю може бути забезпечена, якщо зовнішній та внутрішній контроль 
будуть своєчасними та об’єктивними, чітко регламентованими, 
орієнтованими на кінцевий результат, що забезпечить виконання визначених 
завдань та досягнення цілей соціально-економічного розвитку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ОПЕРАЦІНОЇ ОРЕНДИ  

 
Розвиток орендних відносин в економіці здатний пожвавити економічну 

кон’юнктуру, дати інвестиційний поштовх, розширити платоспроможний 
попит, створити зацікавленість серед підприємств у підйомі ділової 
активності. 

 В умовах ринкової економіки орендні операції виходять на якісно новий 
рівень. Багато підприємств вдаються до оренди цілеспрямовано, розглядаючи 
її в якості альтернативи купівлі обладнання з тривалими термінами служби. 
Певне поширення починають отримувати лізингові операції. Саме тому 
питання фінансового обліку оренди є  актуальним. 

Проблеми фінансового обліку операційної оренди у сучасних умовах 
висвітлювались  у  працях   вчених таких, як: Жук В.М.,   Масленніков Є.І.,  
Побережець О.В., Іванова К.В., Очеретько Л.М., Солодовнік М.В. та інші. 

Відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності операцій з 
оренди необоротних активів регулюється П(с)БО 14 «Оренда». 

Так, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», 
оренда − угода,  за якою орендар набуває  права  користування необоротним  
активом  за плату протягом погодженого з орендодавцем строку [1].  

Розвинута форма оренди повинна формуватися на таких основних 
принципах: 

- тривалих термінах господарських відносин між сторонами, що 
забезпечує довгострокову його зацікавленість у досягненні високих 
економічних результатів; 

- договорі, що фіксує взаємні зобов’язання сторін; 
- фіксуванні на весь термін оренди умов присвоєння визначеної частини 

результатів діяльності орендного підприємства з боку держави і 
господарських відносин; 

-  конкурсній основі здачі об’єкта в оренду [2]. 
Для розуміння економічної сутності оренди важливим є дослідження  її 

класифікації. Так, у П(с)БО 14 «Оренда» виділяють дві категорії оренди: 
фінансову та операційну. 

Як зазначив Масленніков Є.І., фінансова оренда  − оренда,  що 
передбачає передачу орендарю всіх  ризиків  та  вигод,  пов’язаних  з  правом  
користування  та володіння активом [5].   

Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених 
нижче ознак: орендар набуває права власності на орендований актив після 
закінчення строку оренди; строк  оренди  становить  більшу  частину строку 
корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди; теперішня вартість 
мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або 
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перевищує справедливу вартість  об’єкта оренди; орендований актив має 
особливий  характер,  що  дає  змогу лише   орендареві   використовувати   
його   без  витрат  на  його модернізацію, модифікацію, дообладнання; оренда  
може  бути  припинена орендарем,  який відшкодовує орендодавцю його 
втрати від припинення оренди; доходи  або втрати від змін справедливої 
вартості об’єкта оренди  на  кінець  терміну  оренди  належать  орендарю [5]. 

Відповідно, операційна оренда трактується через відносини власності, 
що виникли на основі укладеної орендної угоди, при яких витрати 
орендодавця щодо утримання ресурсу не покриваються орендними 
платежами протягом всього строку оренди [3]. 

Відтак, розмежування орендних операцій за конкретними підходами – 
це важливий аспект ведення підприємницької діяльності, адже помилкове 
відображення господарських операцій на відповідних рахунках обліку 
призведе до зменшення рентабельності підприємств.   

Узагальнена класифікація оренди  представлена у таблиці 1 [2]. 
                                                                                                      Таблиця 1 

Класифікація видів оренди  
№ з/п Класифікаційна ознака Вид оренди 

1 Міра окупності 
Оренда з повною (близькою до повної) мірою 

окупності 
Оренда з частковою мірою окупності

2 Тип орендних платежів
Грошова 

Натуральна 
Змішана 

3 Ступінь ризику З підвищеним ризиком 
Гарантована 

4 Стан об’єкта (міра 
новизни) 

Новий об’єкт 
Об’єкт повторного використання

5 Періодичність 
здійснення 

Разова 
Періодична 
Постійна 

6 Припинення договору 
оренди 

 

Закінчення строку, на який було укладено договір
Банкрутство орендаря 
Загибель об’єкта оренди 

Ліквідація юридичної особи 
За погодженням сторін 

7 Умови амортизації Оренда з повною амортизацією 
Оренда з частковою амортизацією

8 
 

Схема розподілу 
орендних  
платежів 

Оренда з регулярними постійними платежами
Оренда з регулярними платежами з постійним темпом 

зміни 
Оренда з регулярними платежами з амортизацією 

боргу рівними частинами 
Оренда з нерегулярними платежами

 
Також важливою умовою відображення оренди для цілей фінансового 

обліку є застосування критерію «форма (тип) орендного платежу». Залежно 
від даної ознаки розрізняють грошову та  натуральну оренди.  
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Натуральна оренда передбачає погашення орендних платежів: у формі 
надання вироблених товарів, на одержаному в оренду активі  або шляхом 
надання послуг. Грошова форма оренди є простою для розуміння та 
передбачає погашення орендних платежів грошовими ресурсами [4]. 

У залежності від термінів  оренди майна розрізняють: довгострокову 
оренду (лізинг) − на термін не більше трьох років;  середньострокову 
(хайринг) − на період від одного до трьох років; короткострокову (рентинг, 
чартер) − на термін до одного року без права наступного придбання 
орендарем [4]. 

Представлена класифікація орендних операцій за наведеними ознаками 
розкриває їхню внутрішню сутність у різних аспектах і створює наукову базу 
для розробки методичних положень з таких актуальних проблем, як 
формування системи управління орендними ресурсами суб’єкта 
господарювання, їх оцінка та відображення в обліку. Це дозволить 
підвищити ефективність структурування інформаційних потоків з метою 
прийняття оперативних управлінських рішень, правильно відображати 
операції для цілей бухгалтерського і фінансового обліку. 

Отже, питання оренди є актуальними як з точки зору відновлення 
матеріально-технічної бази, так і покращення фінансового стану за рахунок 
передачі вільного майна в оренду на основі взаємовигідного інтересу. 
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Одним з основних факторів ефективного функціонування сучасного 

підприємства є забезпечення постійного та безперервного руху грошових 
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коштів. Практика функціонування господарюючих суб’єктів засвідчує, що 
питання організації ефективного використання наявних грошових ресурсів є 
надзвичайно важливим. 

Грошові кошти є матеріальною формою фінансових ресурсів 
підприємства. Їх наявність на момент оцінки характеризує обсяг наявних 
фінансових ресурсів, що можуть інвестуватися в новий цикл господарської 
чи інвестиційної діяльності, визначає стан поточної платоспроможності 
підприємства та ліквідності його активів. Враховуючи викладене, високої 
актуальності набуває питання удосконалення бухгалтерського обліку 
грошових коштів підприємства [1]. 

Окремі аспекти обліку грошових коштів досліджувались вітчизняними 
науковцями та практиками: М. Т. Білухою, Ф. Ф. Бутинцем, С. Ф. Головим,  
Л. В. Нападовською, В. В. Сопко та іншими. Однак постійна зміна 
законодавства породжує актуальність дослідження обліку операцій, що 
пов’язанні з грошовими коштами підприємства. 

Метою цього дослідження є окремі аспекти удосконалення ведення 
бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства. 

Проблеми обліку грошових коштів та їх вирішення є актуальними і 
важливими для всіх підприємств, адже від достовірності та оперативності 
обліку залежить ефективність фінансової діяльності підприємства. Побудова 
належної системи ведення бухгалтерського обліку руху коштів підприємства 
передбачає правильність здійснення й відображення всіх етапів їх кругообігу. 

На сьогодні враховуючи практику суб’єктів господарювання ведення 
обліку грошових коштів можна відокремити наступні групи основних 
проблем, що пов’язанні з обліком грошових коштів підприємства: 

- дослідження сутності та класифікація грошових коштів;  
- належне відображення грошових коштів у фінансовій звітності та 

достовірність наведених показників;  
- організація ефективного контролю з боку власників за збереження та 

використання грошових коштів;  
- оптимізація надходжень і виплат готівки;  
- побудова ефективної системи контролю за використанням грошових 

коштів [3].  
Враховуючи наведені напрямки проблемних питань при здійсненні 

обліку грошових коштів можна запропонувати основні шляхи удосконалення 
системи бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства. Раціональне 
формування грошових коштів підприємства та подальше їх витрачання може 
бути забезпечене тільки в умовах функціонування сучасних засобів 
обчислювальної техніки з використанням автоматизованого робочого місця 
бухгалтера. АРМ бухгалтера з обліку грошових коштів та касових операцій 
призначене для автоматизації обліку, контролю та аналізу, а також для 
надання інформації щодо руху грошових потоків підприємства. Для 
автоматизації ведення обліку  грошових коштів на вітчизняних 
підприємствах доцільно застосовувати нову версію популярної 
автоматизованої системи бухгалтерського обліку «1 С:Бухгалтерія 8.2».[4] 
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На даний час близько 80% ринку автоматизації бухгалтерського обліку 
займають продукти відомої фірми «1 С». Звичайно з кожним роком фірма 
удосконалює свої програмні рішення, що дозволяє ефективно оптимізувати 
роботу бухгалтерії кожного підприємства. Дане програмне рішення  дозволяє 
забезпечити оперативне введення та належне зберігання первинних 
документів, що відображають операції з грошовими коштами. Програма 
дозволяє швидко формувати різнопланові довідники та отримувати на їх 
основі широкий вибір звітних таблиць та різноманітної аналітичної 
інформації. Засоби налаштування, що входять до пакету програми, дозволяє 
працівникам бухгалтерської служби самостійно вносити зміни, що 
відбуваються при веденні грошових засобів (формувати план рахунків, 
створювати набір типових операцій тощо). Введення інформації в систему  
здійснюється як на рівні первинних документів (доручень, окремих ордерів, і 
т.д.), так і на рівні бухгалтерських проводок по підприємству.  

Використання в господарській діяльності підприємства даного 
програмного продукту полегшує ведення касових і банківських операцій. 
База даних забезпечує можливість зіставлення інформації та передання її з 
одного файла в інший. Комплекс модулів, що входять в бухгалтерський 
автоматизований комплекс  «1С: Бухгалтерія 8.2» дозволяє:  

- швидко та оперативно підраховувати окремі суми, що характеризують 
грошові потоки підприємства; 

- корегувати і додавати інформацію безпосередньо в базі даних без змін 
окремо структури та алгоритму роботи автоматизованої програми; 

- складати зведені бухгалтерські документи, формувати касову і головну 
книги, прибуткові і видаткові касові ордери та іншу первинну документацію, 
що стосується ведення бухгалтерського обліку; 

- у повному обсязі автоматизувати ведення обліку касових, банківських, 
розрахункових операцій, підраховувати грошові кошти на поточному 
рахунку. 

 Крім цього, для створення ефективної системи обліку грошових коштів 
на підприємстві  необхідно забезпечити проведення наступних заходів: 

- для запобігання допущення помилок у веденні бухгалтерського обліку 
касових операцій та грошових коштів, своєчасної проінформованості та 
компетенції працівників бухгалтерії необхідно постійно відслідковувати 
зміни у нормативно-правовій базі, що дасть змогу забезпечити належний 
рівень бухгалтерського обліку загалом; 

- для забезпечення своєчасного відображення господарських операцій в 
регістрах бухгалтерського обліку  потрібно чітко визначити терміни передачі 
первинних документів до бухгалтерії, для цього створити систему 
проходження бухгалтерських документів, яка б базувалась на виконанні 
графіку документообігу підприємства; 

- для раціонального управління грошовими коштами підприємства 
вважаємо за доцільним періодичного проведення аналізу руху грошових 
коштів підприємства; 
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- для вирішення задач з обліку грошових коштів необхідно 
застосовувати найсучасніші засоби обчислювальної техніки, що дасть 
можливість якісної та швидкої обробки інформації та формування єдиної 
бази  бухгалтерських записів, яка дозволить отримати всю необхідну 
інформацію для аналітичного, синтетичного, управлінського обліку та 
звітності [2] 

Впровадження цих пропозицій дозволять вітчизняним підприємствам 
приймати ефективні рішення з метою раціонального управління грошовими 
коштами підприємства за сучасних динамічних умов. 
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКУ 

 
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції та послуг на 
основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних 
форм господарювання і управління виробництвом, подолання 
безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи тощо. Важлива роль 
в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерського обліку 
грошових коштів. 

У розробку питань теорії та методики обліку грошових коштів вагомий 
внесок зробили вчені: М.Я.Дем`яненко, Ф.Ф.Бутинець, Г.Г.Кірейцев, 
В.Б.Моссаковський, Ю.І.Осадчий, І.А.Бланк, Л.К.Сук, В.М.Жук, 
В.С.Рудницький, О.М.Петрук, Н.М.Малюга, В.О.Шевчук, А.М.Андросов, 
В.Ф.Палій, Я.В.Соколов, Ван Бреда, М.Р. Метьюс, Ж. Рішар, Е.С.Хендріксен. 
Вагомі напрацювання зазначених науковців охоплюють широку низку 
проблемних питань, пов’язаних з теорією, методикою, організацією обліку і 
контролю операцій на поточних рахунках. 

Метою дослідження є розробка теоретичних рекомендації щодо 
удосконалення обліку та посиленням контрольних функції системи 
менеджменту за станом операцій з грошовими коштами.  
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Вільні грошові кошти підприємств повинні обов’язково зберігатися в 
банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку, в якому 
зберігає гроші. Готівку, необхідну для забезпечення господарської 
діяльності, підприємства зберігають у своїх касах. Частина грошових коштів 
видається під звіт співробітникам підприємства для витрат, що виникають у 
зв’язку з виконанням доручень адміністрації підприємства. Розрахунки між 
підприємствами і організаціями здійснюються як правило без участі готівки, 
шляхом перерахування коштів з рахунка в банку свого підприємства на 
відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає використання в 
розрахунках готівки і пов’язаних з ними витрат на охорону, транспортування, 
але не виключає самої готівки з розрахункових операцій. Розрахунки і 
платежі здійснюються як правило за допомогою грошових коштів [1, с. 22] 

У процесі функціонування підприємств виникають господарські 
зв'язки, що оформляються і закріплюються контрактами (договорами), згідно 
з якими одне підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних 
цінностей (робіт, послуг), а інше – їх одержувачем (споживачем), а значить, і 
платником. Між підприємствами, установами та організаціями розрахунки, 
як правило, проводяться в безготівковій формі. Безготівкові розрахунки 
здійснюються шляхом перерахування (переказу) грошових коштів з рахунку 
платника на рахунок одержувача за допомогою різних банківських операцій 
(кредитних і розрахункових), що заміщають готівкові гроші в обігу. При 
цьому посередником при розрахунках між підприємствами та організаціями 
виступають установи банків, обслуговуючих їх. 

Банком є станови, створені для залучення грошових коштів і 
розміщення їх на умовах повернення, платності і терміновості. Банк є 
юридичною особою. Відносини між банками і клієнтами ґрунтуються на 
договірних засадах. Клієнти самостійно обирають банки і можуть виробляти 
всі види банківських операцій в одному чи кількох банках [2, с.57]. 

За ринкових умов економіки кожне підприємство для здійснення 
безготівкових розрахунків з іншими суб’єктами господарювання, а також для 
зберігання власних коштів відкривають поточні рахунки в банках. Відкриті 
рахунки в банках для підприємств є необхідною складовою безперервної 
виробничої та фінансової діяльності підприємств. Сучасні умови існування 
підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз 
підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення 
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. У ринковій 
економіці керівництво підприємства не зможе домогтися стабільного успіху, 
якщо не буде чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати 
й акумулювати інформацію, як про стан цільових ринків, положенні на них 
конкурентів, так і про власні перспективи і можливостях, без обліку коштів. 

В міжнародній системі обліку грошових коштів зазначаються лише 
базові фундаментальні концепції ведення фінансового обліку операцій на 
поточному рахунку, тому компанії, що ведуть бухгалтерський облік за 
міжнародними стандартами мають право самостійно обирати форми 
фінансової звітності, методи відображення в них інформації про певні 
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об’єкти обліку, а також при встановленні відповідного рівня суттєвості, 
відображати у звітності лише всі суттєві дані бухгалтерського обліку.  

Таким чином, грошові кошти є найбільш ліквідними активами та 
обмеженими ресурсами, і успіх діяльності підприємства багато в чому 
визначається здатністю їх раціонально розподіляти і використовувати, саме 
тому організація їх обліку є досить важливим питанням під час контролю 
операцій з ними. Важливе значення достовірної інформації про стан руху 
грошових коштів на поточних рахунках в банках обумовлюється 
необхідністю надання користувачам повної та неупередженої інформації про 
фінансовий стан підприємства та результати його діяльності, для прийняття 
управлінських рішень.  
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 
Нерухомість – це багатство. Справляння податку на багатство має 

базуватися на таких принципах: наукової обґрунтованості, законності, 
простоти адміністрування, узгодженості з чинною нормативно-правовою 
базою, політичною та соціально-економічною ситуацією в країні, 
справедливості, підзвітності, стабільності ставок податку та методики оцінки 
активів впродовж тривалого терміну часу, нейтральності, ефективності та 
раціональності, відповідальності. 

Податки на нерухомість – один із найстаріших видів прямих податків, 
відомих фінансовій науці. Вперше вони отримали юридичне закріплення у 
Вавилоні понад 3300 років тому. Як наука, економіка нерухомості почала 
формуватися в епоху Стародавнього Риму. Становлення інституту оцінки 
нерухомості відбулося в середині ХІХ століття у Великій Британії [1]. 

Сучасна світова проблематика дослідження оподаткування нерухомого 
майна має значний теоретичний і практичний доробок. Серед видатних 
зарубіжних учених-економістів необхідно відзначити Р. Бонза, Б. Макленнон 
та інших. Важливий внесок у теорію і практику оподаткування нерухомості 
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зробили також вітчизняні вчені, зокрема: А. Бережна, В. Вишневський,  
Є. Гриценко, І. Криницький, А. Крисоватий, В. Опарін, М. Романюк,  
Л. Тарангул, В. Чекіна, Л. Чубук, В. Федосов та інші. 

Впровадження податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки у 
систему оподаткування зумовлена рядом об’єктивних причин:   

1) податок на нерухомість прозорий, бо нерухомість матеріальна, має 
фізичні характеристики і конкретне місцезнаходження, вона довговічна, її 
неможливо транспортувати та складувати;  

2) характеризується низькою ліквідністю;  
3) реалізується як товар за бажанням власника;   
4) цей податок є фіксованим бо переоцінка нерухомості відбувається у 

визначений термін. Термін переоцінки нерухомості у США і Швеції кожні 
два роки, у Японії та Німеччині – один раз у три роки, а у Італії – кожні 10 
років;   

5) виконує розподільчу функцію, перерозподіляє кошти від більш 
заможних менш заможним верствам населення, тим самим обумовлює 
соціальну функцію;   

6) сприяє кращій оцінці власних активів підприємствами і дозволяє 
реалізувати обидві функції податків – фіскальну та економічну. Фіскальна, 
через податок на майно, забезпечує стабільні надходження у бюджет, та тим 
самим поповнює фінансові ресурси регіонів. Стимулююча функція, через 
систему податкових пільг і привілеїв, створює орієнтири для розвитку або 
згортання виробництва стимулює суб’єкти господарювання щодо 
ефективного використання майна, яке задіяне у виробничому процесі. З 
одного боку вони виконували фіскальну функцію, бо формували доходну 
частину бюджету держави. З другого – регулюючу функцію, бо були 
інструментом, у руках держави, у перерозподілу доходів;  

7) забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів. 
Жоден з податків не викликав стільки чуток та спорів, як податок на 

нерухомість. Спочатку його збирались вводити ще з січня 2012 року. Потім – 
з технічних причин – введення цього податку перенесли на 1 липня 2012 
року. Потім – на початок 2013 року [2]. 

З 1 січня 2013 року вступила в силу норма Податкового кодексу, згідно з 
якою житлова нерухомість, яка перебуває у власності як фізичних, так і 
юридичних осіб (у тому числі і нерезидентів), обкладатиметься податком. 
Оподатковуватимуться будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме – 
житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, 
квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах. 

Порядок стягнення податку на нерухомість відмінну від земельної 
ділянки регулюється статтею 265 Податкового кодексу України, якою 
визначені об’єкти та база оподаткування, ставки та строки сплати податку, а 
також пільги та умови їх надання. 

Платниками податку на нерухоме майно є власники об’єктів житлової 
нерухомості фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти. Податком 
на нерухоме майно обкладатиметься житлова площа об’єкта житлової 
нерухомості. 
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Не оподатковуватимуться об’єкти:  
–житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або 

територіальних громад;  
–нерухомість, що розташована у зоні відчуження або безумовного 

відселення;  
–будівлі дитячих будинків сімейного типу;  
–садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на 

платника податку;  
–гуртожитки;  
–об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним та 

прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше 
одного такого об’єкта на сім’ю. 

У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база 
оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів. 

Законодавцем передбачено деякі пільги із сплати податку на нерухоме 
майно. У Податковому кодексі України передбачаються у вигляді зменшення 
бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості та повне або часткове 
звільнення від сплати податку. Зокрема, зменшується база оподаткування 
об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи: для 
квартири – на 120 м2 і для житлового будинку – на 250 м2. 

Cлід порівняти ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, яке мало таку назву у 2013 році та податок на нерухоме 
майно – 2015 рік. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки встановлюються сільською, селищною та міською радою за 1 
м2 житлової площі об’єкта житлової нерухомості в наступних межах: для 
квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м2, та житлових будинків, 
житлова площа яких не перевищує 500 м2, – до 1% розміру мінімальної 
заробітної плати; для квартир, житлова площа яких перевищує 240 м2, та 
житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м2, – 2,7 % розміру 
мінімальної заробітної плати (розмір такої заробітної плати встановлюється 
на законодавчому рівні станом на 1 січня звітного року). 

Але уже з 1 січня 2015 року беруть податок з допоміжних (нежитлових) 
приміщень, до яких, зокрема, належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погреби,  котельні, бойлерні. Максимальна ставка 
податку за 2015 рік ставка за 1 кв. метр понаднормової (пільгової) площі на 
нежитлову нерухомість становить 12,18 грн., а на житлову нерухомість — 
24,36 грн. [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що введення в Україні сучасного, 
соціально справедливого та економічно ефективного податку на нерухомість 
дозволить адаптувати національне законодавство до Європейських 
стандартів, знизить маніпуляції на ринку нерухомості, забезпечить 
збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ:СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ 

НОВОВВЕДЕННЯ 
 

Податковий контроль є необхідною умовою функціонування ефективної 
податкової системи. Він забезпечує зв’язок платників податків з органами 
державного управління, що наділені особливими податковими правами і 
повноваженнями. Податковий контроль є завершальною стадією управління 
оподаткуванням і одночасно одним з елементів планування податкових 
доходів бюджетів. Це зумовлено тим, що з однієї сторони, він є формою 
реалізації контролюючої функції податків, а з іншої – формою примусових 
грошових відносин.  

Відповідно, однією з важливих і водночас складних проблем у процесі 
подальшого реформування української економіки залишається питання 
удосконалення податкового контролю, адже ефективна організація 
податкового контролю за своєчасністю сплати та правильністю нарахування 
податкових платежів здатна забезпечити розв’язання проблеми – наповнення 
дохідної частини державного бюджету, що особливо актуально  
в період розгортання в Україні фінансової кризи та зростання бюджетного 
дефіциту. 

Даній науковій проблемі та вивченню окремих питань пов’язаних із 
сутністю податкового контролю, розвитку економічних відносин, 
покращенню та вдосконаленню інструментів та методів податкового 
контролю, постійно приділяють увагу в своїх роботах такі вітчизняні 
науковці як  Крисоватий А., Баранова В., Балджи М., Нестерова Г., Дзюба П., 
Васіна К., Товкун Л., Вакульчик О., Лісовий А., Карпінський Б. та інші. 
Високо оцінюючи їх зусилля щодо формування теоретичної платформи по 
дослідженню, ефективного функціонування, розроблення шляхів 
вдосконалення системи податкового контролю в Україні, слід відмітити 
наявність багатьох проблемних питань. 

Згідно Податкового кодексу України, податковий контроль – це система 
заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю 
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а 
також іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи [1]. 
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Податковий контроль, здійснюється у конкретних формах, які мають 
обов’язкове законодавче закріплення. Форма податкового контролю − це 
сукупність конкретних організаційно-процесуальних заходів, які 
здійснюються уповноваженими суб'єктами в процесі контрольної діяльності. 
Таким формами є: ведення обліку платників податків; інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; перевірок та 
звірок відповідно до вимог Податкового кодексу, а також перевірок щодо 
дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи у порядку, встановленому законами України, що 
регулюють відповідну сферу правовідносин [2, c.122]. 

Облік платників податків є специфічна функція податкових органів, яка 
охоплює прийом і звірку реєстраційних даних платників податків, внесення 
інформації стосовно платників до інформаційних баз та зміну облікових 
даних платників податків й зняття їх з обліку. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення діяльності контролюючих органів – комплекс заходів щодо 
збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання 
покладених на контролюючі органи функцій які реалізуються у вигляді 
інформаційних баз даних. Слід зазначити, що в Державній фіскальній службі 
на даний час здійснюється реалізація проекта по об’єднанню та концентрації 
всіх напрямків діяльності на базі єдиного програмного продукту АІС 
«Податковий блок» який повністю інтегрує дані для здійснення функцій 
обліку, адміністрування, податкового контролю та інших процесів, що 
супроводжують забезпечення надходження податків до бюджету. Третьою і 
найбільш поширеною, стереотипною формою при характеристиці 
податкового контролю, а відтак і найбільш неоднозначною у сприйнятті, є 
функція проведення перевірок платників податків. Виїзний податковий аудит 
є тією точкою дотику де вступає в противоріччя діяльність платника податків 
та контролюючого органу, адже проведення документальних перевірок 
згідно ПКУ здійснюється на підставі ризиків несплати податкових 
зобов’язань [3, c. 233]. 

Після внесення останніх змін до ПКУ, можна виділити сильні та слабкі 
сторони у процесі здійснення податкового контролю. Сильними сторонами є: 
законодавче закріплення поняття «податковий контроль», форми та способи 
його здійснення; виділення категорії «великі платники податків», створення 
спеціалізованих центрів для їх обслуговування; зниження тривалості 
податкових перевірок; розширення використання електронного звітування 
платників податків, запровадження електронних перевірок. Зазначене 
дозволило суб’єктам бізнесу дещо мінімізувати їх безпосередній контакт з 
податковими інспекторами. 

Щодо слабких сторін, то ними є такі як: відсутність регламентації: 
кількості осіб, які можуть здійснювати податкові перевірки; періодичності 
здійснення фактичних перевірок; недосконале методичне забезпечення 
процедурних питань податкового контролю та недостатній рівень його 
автоматизації; відсутність комплексних методів оцінювання та системного 
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моніторингу контрольно-перевірочної роботи податкових органів;  
нівелювання прогресивними економічними і превентивними методами 
податкового контролю; відсутність продуктивного діалогу та конкретних 
механізмів гармонізації взаємовідносин між платниками податків і 
податковими органами у процесі здійснення податкового контролю [4, c.33]. 

Таким чином, податковий контроль є невід’ємним інструментом 
фінансової політики держави та умовою підвищення ефективності 
адміністрування податків. З прийняттям Податкового кодексу України 
інститут податкового контролю став більш регламентованим, адже в основі 
його проведення були закладені принципи гласності, превентивності та 
об’єктивності, передбачено використання цілісної системи єдиних 
податкових важелів для всіх об’єктів оподаткування незалежно від джерел 
отримання прибутку.  

Також відкриваються нові можливості перед податковими органами та 
платниками податків у процесі здійснення податкового контролю, а саме: 
участь платника податків у розгляді заперечень проти висновків, які 
містяться в акті податкових перевірок; здійснення контрольних 
розрахункових операцій податковими інспекторами з метою виявлення 
фактів незаконної торгівлі підакцизними товарами, здійснення готівкових 
операцій, не застосування реєстраторів розрахункових операцій; можливість 
вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських 
документів під час арешту активів платника податків на підставі рішення 
суду. 

Проте важливими питаннями у формуванні інституційного забезпечення 
для ефективного податкового контролю з позиції збалансування інтересів як 
держави в особі податкових органів, так і суб’єктів бізнесу, залишаються 
усунення дублювання функцій контрольних органів з метою усунення 
надмірного адміністративного тиску на бізнес в результаті податкових 
перевірок, розробка єдиних механізмів планування, призначення і 
проведення перевірок задля забезпечення поетапності та систематичності 
податкового контролю, взаємоузгодженості інтересів суб’єктів контролю 
тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки спостерігається  розширення 

економічних зв’язків між країнами та іноземними підприємствами. Одним з 
основних напрямів, що вимагає найбільшого пристосування до зарубіжної 
практики є бухгалтерський облік. Тому, досить актуальним є питання щодо 
організації бухгалтерського обліку у зарубіжні практиці, а також 
впровадження новітніх методів регулювання, оцінки, представлення 
інформації та складання фінансової звітності на вітчизняних підприємствах. 

Мета  дослідження  полягає  в  аналізі організації  бухгалтерського 
обліку та визначення основних принципів та етапів з яких складається 
ведення бухгалтерської звітності на зарубіжних та вітчизняних 
підприємствах в сучасних умовах. 

Питання щодо сучасної організації бухгалтерського обліку в різних 
країнах стало об’єктом досліджень багатьох зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Серед них варто виділити праці Чумаченка М.Г., Бутинця Ф.Ф., 
Голова С.Ф., Чижевської Л.В., Галузіної С.М., Пупшиса Т.Ф., Лучко М.Р., 
Бенько І.Д., Сук Л.К., Сук П.Л. та ін.  

Впровадження у практику господарювання вітчизняних підприємств 
нових підходів до організації бухгалтерського обліку, в першу чергу, вимагає 
дослідження ряду чинників, що визначають їх функціонування. Це такі як 
національні особливості, політичні та економічні зв’язки, податкова система, 
методи фінансування капіталу, специфіка функціонування суб’єктів 
господарювання, національна та корпоративна культура, рівень професійної 
підготовки фахівців, наукові розробки та їх впровадження у практику 
господарювання [1].  

Зарубіжні країни, як правило, при організації ведення бухгалтерського 
обліку використовують чотири рівні регулювання. Це документи 
законодавчих органів, державних органів, професійних і приватних 
організацій, а також розробки, проведені з власної ініціативи професіоналів 
бухгалтерської справи. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 
України регламентується п’ятьма рівнями до них належать: нормативно-
правові акти вищої юридичної сили; акти вищого органу в системі органів 
виконавчої влади; положення, що затверджуються Міністерством фінансів 
України, постанови та накази НБУ, Державного казначейства України;  
нормативно-правові акти та методичні рекомендації Міністерства фінансів, 
Державної податкової служби, Міністерства статистики та інших органів 
виконавчої влади; рішення щодо організації та ведення бухгалтерського 
обліку, що приймаються керівництвом підприємства на підставі 
законодавчих актів попередніх чотирьох рівнів [3].  
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Окрім того, що було описано вище, на діяльність вітчизняних і 
зарубіжних підприємств впливає нормативно-правове регулювання 
бухгалтерського обліку, визначають його зміст  як системи. Системи обліку 
відрізняються організаційною будовою, складом, кількістю об’єктів та 
суб’єктів, видами і силою взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів, рівнем 
семантичної узгодженості облікової інформації, сферами дії, характером 
взаємодії із зовнішнім середовищем [4, c. 120]. Тому, в сучасних умовах 
виділяється шість систем організації бухгалтерського обліку (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні системи організації бухгалтерського обліку [5] 
 
Кожна система відрізняється своїми певними комплексними 

показниками. До найсуттєвіших з них доречно віднести стандарти 
бухгалтерського обліку, план рахунків бухгалтерського обліку, облікову 
політику, форми первинних документів і облікових регістрів. Ми розглянемо 
три основні системи, одну з них використовує Україна при веденні 
бухгалтерського обліку [4, с. 121]. 

Англо-американська модель функціонує в умовах розвинутого 
фінансового ринку. Облік орієнтований у першу чергу на потреби інвесторів 
і кредиторів. У країнах, які використовують цю модель, принципи та правила 
ведення обліку та складання звітності регулюються національними 
загальноприйнятими стандартами, що розробляються незалежними 
професійними організаціями бухгалтерів, а не встановлюються національним 
законодавством. 

У США такими стандартами є Загальноприйняті принципи обліку 
(ГААП), у Великобританії - Закон про компанії, Положення про стандартну 
практику ведення обліку і низка інших документів, які інколи називають 
Загальноприйнятою практикою обліку. В Канаді бухгалтерські стандарти 
оформляє Комітет з досліджень у галузі  бухгалтерських стандартів.  

Таким чином, у країнах з даним типом ведення обліку існує багато 
варіантів обліку в межах професійно загальноприйнятої бухгалтерської 
методології. 

Континентальна модель бухгалтерського облік}', яка має юридичну 
основу, орієнтована на державні інтереси оподаткування та макроекономічне 

Англо-американська 
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обліку 

Континентальна  Південноамериканська 
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Ісламська Інтернаціональна 
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планування громадських ресурсів. Бухгалтерські стандарти затверджуються 
законодавче і вони обов'язкові для виконання. Однорідність досягається 
єдиним планом рахунків і затвердженою методологією фінансової звітності. 
Професійні організації бухгалтерів тут відіграють меншу роль, ніж у Велико-
британії і США. Таким чином, у країнах з континентальною моделлю обліку 
превалює державна методологія. 

Південноамериканська модель бухгалтерського обліку орієнтована на 
податкові державні інтереси, тому бухгалтерський облік законодавчо 
уніфікований. Особливістю бухгалтерських стандартів є розкриття 
методології бухгалтерського обліку в умовах інфляції. 

Для України притаманна змішана система, тобто досить часто поєднує в 
собі риси як британо-американської так і континентальної систем. 

 У відповідності до зазначених систем сформовано три міжнародні 
плани рахунків бухгалтерського обліку: Європейського Союзу, 
Африканського Союзу, Британо-американської облікової системи [5].  

Враховуючи те, що Україна прямує до світового економічного простору 
організація бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємства також 
включає використання планів рахунків підприємств і організацій, малих 
підприємств, бюджетних установ, комерційних банків, центрального банку, 
які сформовані на загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. Україна вже здійснила певні кроки у 2013р. почавши 
використовувати МСФЗ при веденні бухгалтерського обліку на 
підприємствах [2]. 

Отже, узагальнюючи результати проведених досліджень, доцільно 
зазначити, що врахування охарактеризованих рівні регулювання 
бухгалтерського обліку, визначених ступенів їх регламентації та 
обґрунтованих особливостей функціонування систем бухгалтерського обліку 
у вітчизняній і зарубіжній практиці є основою для подальшої успішної 
реалізації заходів щодо забезпечення його гармонізації і стандартизації. 
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ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 
(РОБІТ, ПОСЛУГ) 

 
В наш час немає  жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на 

меті досягнути максимального прибутку. Кожне підприємство створює всі 
можливі умови для економічно-вигідної роботи, з метою отримати більший 
дохід і зменшити витрати. Головним складовим елементом доходу є дохід від 
реалізації, а саме та її частина, яка залишається після вирахування 
матеріальних, трудових і грошових витрат на виробництво і реалізацію 
продукції. Тому найважливішим завданням кожного господарюючого 
суб’єкта є одержання максимального прибутку при найменших витратах 
шляхом дотримання суворого режиму економії при витрачанні коштів і 
найбільш ефективного їх використання. 

Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача. 
Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за 
споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає суспільному 
попиту і потребам покупців. На практиці використовуються два методи 
визначення моменту реалізації продукції: 

1) метод нарахування (продукцію відвантажено або відпущено 
споживачу); 

2) касовий метод (одержано кошти на рахунок постачальника за 
реалізовану продукцію). 

Дохід від реалізації продукції — це сума коштів, які надійшли на 
рахунок підприємства за реалізовану продукцію [3, с. 54-55]. 

Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається шляхом 
вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок та ін. [3, с. 56-57]. 

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, 
залежить від: 
1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації; 
2) рівня реалізаційних цін. 

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є основним джерелом 
відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення 
доходів і формування фінансових ресурсів. За ринкової економіки обсягу 
продажу і виручці приділяється особлива увага. Від величини виручки 
залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і 
формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, 
погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених 
відсотків, що в кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті 
діяльності підприємства. 
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Виручка від реалізації продукції — це сума коштів, які надійшли на 
рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом 
грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств. Виручка від реалізації 
продукції є фінансовою категорією, яка виражає грошові відносини між 
постачальниками і споживачами товару [1, с. 64-66]. 

Для обліку доходу від реалізації використовують рахунок 70 «Доходи 
від реалізації», субрахунок 702 "Доходи від реалізації товарів". За кредитом 
цього субрахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом 
— належна сума непрямих податків (ПДВ та інше) і списання їх у порядку 
закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". 

Методологічні засади формування інформації про доходи від звичайної 
діяльності у бухгалтерському обліку визначені у П(С)БО 15 "Дохід". Дохід 
(виручка) від реалізації товарів є основним видом доходу, який одержують 
від основної діяльності закладів (підприємств) громадського харчування. 
Дохід (виручка) від реалізації товарів визнається в разі наявності наведених 
нижче умов: 
— покупцеві передані ризики і вигоди з правом власності на товар;  
— підприємство не здійснює надалі управління та контроль за товарами;  
— сума доходу (виручки) може бути достовірно визнана;  
— є впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення 
економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, 
можуть бути достовірно визначені. 

Дохід не визнається у разі обміну товарами, які є подібними за 
призначенням та мають однакову справедливу вартість. 

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визначається виходячи із ступеня 
завершеності операцій з надання послуг на дату балансу, якщо може бути 
достовірно оцінений результат цієї операції.  

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства 
іншими сторонами, визначається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, 
якщо є ймовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою 
операцією, та якщо дохід може бути достовірно оцінений. При цьому дохід, 
одержаний у вигляді процентів, визначається в тому звітному періоді, до 
якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування 
відповідними активами; роялті визнаються за принципом нарахування згідно 
з економічним змістом відповідної угоди; дивіденди визнаються у періоді 
прийняття рішень про їх виплату.  

Доходи відображаються в обліку в сумі справедливої вартості активів, 
що одержані або підлягають одержанню згідно з принципами нарахування. У 
разі відстрочення платежу і виникнення різниці між справедливою вартістю 
та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають 
одержанню за товари, така різниця визнається доходом у вигляді процентів. 

Облік доходів від реалізації продукції і товарів ведуть на субрахунку 702 
"Дохід від реалізації товарів". Дохід від реалізації товарів визначається за 
методом нарахування, тобто в момент відпуску товарів покупцям. Дохід від 
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реалізації послуг (доставка і зберігання товарів тощо) закладів (підприємств) 
громадського харчування обліковують на субрахунку 703 "Доходи від 
реалізації послуг". Дохід від реалізації товарів і послуг зменшується на суму 
непрямих податків (акцизного збору, ПДВ тощо, передбачених 
законодавством). Дохід від реалізації товарів зменшується на суму товарів, 
повернених покупцями (у разі дефектів, невідповідності ціни чи якості 
товарів), а також на суму знижок, що надані покупцям за дострокову  
оплату [2]. 

Отже, дохід від реалізації продукції — це сума коштів, які надійшли на 
рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Дохід від реалізації 
продукції, робіт і послуг є основним джерелом відшкодування коштів на 
виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування 
фінансових ресурсів. Від величини доходу залежить не тільки 
внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й 
своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських 
кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому 
рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства. 
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ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ ДЛЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

В економіці будь-якої країни зовнішня торгівля завжди відіграє суттєву 
роль. За визначенням Дж. Сакса: «Економічний успіх будь-якої країни світу 
ґрунтується на зовнішній торгівлі . Ще жодній країні не вдалося створити 
здорову економіку, ізолювавши від світової економічної системи»[1, с. 58]. 
Зовнішня торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. 
Зовнішню торгівлю як і міжнародну торгівлю характеризують такі важливі 
параметри як географічна структура і товарна структура. Основними 
показниками зовнішньої торгівлі є: обсяги і динаміка експорту та імпорту, 
торговий баланс, умови торгівлі тощо[2]. 
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Україна належить до країн із високою експортною квотою у валовому 
внутрішньому продукті (ВВП) та до держав з відкритою економікою, на яку 
припадає 0,07% світового ВВП і 0,3% світового експорту. Зовнішня торгівля 
є пріоритетним напрямком зовнішньоекономічної стратегії України, оскільки 
сьогодні вона забезпечує значні надходження до державного бюджету країни 
[3]. За сучасних умов активна участь країни у світовій торгівлі пов'язана зі 
значними перевагами: вона дозволяє більш ефективно використовувати 
наявні в країні ресурси, прилучитися до світових досягнень науки і техніки, в 
більш стислі терміни здійснити структурну перебудову економіки, а також 
більш повно і різноманітно задовольняти потреби населення. Зовнішню 
торгівлю можна поділити на дві великих групи: торгівля товарами та торгівля 
послугами. Зовнішня торгівля послугами, яка є складовою статистики 
платіжного балансу, зовнішньоторговельного балансу та системи 
національних рахунків, також забезпечує користувача інформацією про стан 
економіки у цій галузі та є актуальною і доречною як для внутрішнього, так і 
для зовнішнього користувача.  

Проте суттєве поглиблення соціально-економічної та розвиток 
політичної кризи в останні роки вкрай негативно вплинули на показники 
зовнішньої торгівлі України, зокрема і послуг. За даними Державної служби 
статистики України за минулий 2015 рік експорт послуг в країни 
Європейського союзу склав 2859,2 млн.дол. США, що на 1132,4 млн.дол. 
США менше ніж у 2014. Імпорт послуг, порівняно з 2014 зменшився на 532,3 
млн.дол. США і становив 2616,5 млн.дол. США . Дані по аналізованих роках 
уточненні, без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя. Найбільшу кількість послуг Україна 
експортувала в 2014 році до Німеччини на суму 672,8 млн.дол. США, в 
наступному році ця цифра скоротилась на 227.6 млн.дол. США., найбільше 
імпортувала із Великої Британії – 705,8 млн.дол. США. За даними 
показниками 2015 року найкращим партнером у зовнішній торгівля стала 
Велика Британія. Найменш плідні зв’язки виявились із Хорватією, сума 
експорту та імпорту в цілому за 2014 рік склала 6,9 млн.дол. США, а за 2015 
вона зменшилась на 1,6 млн.дол. США.  

Характеризуючи динаміку статей експорту-імпорту послуг варто 
зазначити, що найбільший обсяг експорту за 2014 рік становили послуги 
трубопровідного транспорту - 2207902,0 тис.дол. США, але це менше на 
1121117,1 тис.дол. США ніж в 2013. Найменша сума експорту 2014 року 
склали послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього 
середовища - 1267,2 тис.дол. США Даний показник теж має від’ємну 
динаміку, тобто, порівняно з 2013 він скоротився на 2709,7 тис.дол. США. 

Україна найбільше за 2014 рік імпортувала державні та урядові послуги, 
на суму 1158815,8 тис.дол. США, що перевищує попередній аналізований рік 
на 565059 тис.дол. США. Всього сума експорту з 2013 по 2014 зменшилась 
на 2712375,4 тис.дол. США, імпорту на 1149900,9 тис.дол. США[4]. Згідно  
аналізованим показникам, в загальному, прослідковується тенденція до 
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зменшення експорту та імпорту, це можна пояснити важкою економічною 
ситуацією України, нестабільністю грошової одиниці, направленістю 
державного бюджету на мілітаризацію, наявністю бойових дій на території 
держави. 

На даному етапі розвитку України було зроблено значні кроки в 
напрямку євроінтеграції,  для налагодження контактів з країнами-учасницями 
Європейського союзу, але в цілому важко помітити прогрес економічної 
ситуації. Щоб стати рівноправним союзником на європейському ринку, 
потрібно владнати внутрішню ситуацію, стабілізувати грошову одиницю, 
налагодити виробництво, підвищити рівень надання послуг. Будучи досить 
перспективною державою з наявністю всіх важливих природних та людських 
ресурсів ми, на жаль, ще не навчились використовувати їх ефективно та 
раціонально. 

Список використаних джерел: 
1. Сакс Д. Ціна цивілізації / Пер . з англ . А. Калініна ; під ред .  
В. Ю.Грігорьевой.- М .: Видавництво Інституту Гайдара ,  2014. -352 с. 
2. Мочерний  С.В. Економічна енциклопедія С. В. Мочерний.-.: Академія, 
2000 — 864 с. 
3. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України / 
За ред. д.е.н. професора Київського національного торгово-екномічного 
університету Т. М. Мельника // Національна бібліотека України ім.  
В.І. Вернадського. — 2011. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www. nbuv. gov. ua/ 
4. Державна служба статистики України. Статистична інформація 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. ukrstat. gov. ua/. 
 

Марія Каракуца 
Науковий керівник : Поліщук О. Т., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ОЦІНКА БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Звітність являється невід’ємною частиною бухгалтерського обліку, 
оскільки є його завершальним етапом. В усіх видах діяльності 
бухгалтерський баланс є однією з основних та найбільш інформативних форм 
фінансової звітності. Згідно закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» ведення обліку суб’єктами господарювання є 
обов’язковим [1] . 

Питанню оцінки фінансової звітності підприємств присвячено велику 
увагу в працях багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: 
Л.В Кузнєцової, О.В. Кукушкіної, Ю.С. Маслєнченкова, О.П. Павлишина, 
В.Є.Черкасова та інших. 

Метою дослідження даного питання є визначення ролі балансу в аналізі 
фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його діяльності, 
як від виробничої так і фінансової. Якщо фінансовий та виробничий плани 
виконуються вчасно та повністю, то це позитивно впливає на загальну 
діяльність та стан підприємства. Якщо ж, навпаки, у результаті 
недовиконання по виробництву та реалізації продукції відбувається 
підвищення її собівартості, зменшення надходжень коштів на рахунки 
підприємства та суми прибутку, то отримуємо як наслідок погіршення 
фінансового стану підприємства [5, c. 45] . 

Сутність звітності, як заключного елемента методу, зводиться до 
узагальнення даних поточного обліку господарської діяльності в системі 
рахунків, отримання на них дебетових і кредитових оборотів, виведенню 
кінцевих сальдо і поданням цих показників у вигляді балансу та інших форм, 
зручних для огляду і сприйняття керівником, власником або будь-яким 
іншим користувачем. Оскільки по звітності судять про роботу підприємства, 
а потім на її основі приймаються різні управлінські рішення, то до звітності 
завжди пред'являються особливі вимоги [2, c.15-17] . 

Баланс підприємства складається на основі рівності: Актив = Власний 
капітал + Зобов’язання. Це загальновідоме балансове рівняння, яке 
підтверджує рівність активів та джерел їх формування. 

Перший розділ бухгалтерського балансу містить поняття про активи 
підприємства, за допомогою яких можна проаналізувати фінансовий стан 
підприємства. У другому розділі балансу наведені конкретні розрахунки при 
здійсненні аналізу динаміки активів, оцінки структурних змін у складі 
активів підприємства та проведений аналіз ефективності використання даних 
активів. Загалом, джерелами інформації для проведення оцінки фінансового 
стану підприємства служать такі форми звітності як:  

1. Бухгалтерський баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) 
(форма № 1). 

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
(форма № 2). 

3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3). 
4. Звіт про власний капітал (форма № 4). 
5. Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5). 
Формування бухгалтерського обліку пройшло тривалий еволюційний 

шлях. Його будова та зміст постійно зазнавали змін, залежно від розвитку 
виробничих відносин суспільства, форм власності тощо. Кожному етапу 
розвитку властива своя побудова балансу, який поділявся за певними 
ознаками. До найтиповіших ознак в Україні відносини: джерела складання, 
строки, обсяг даних, зміст та форму. В таблиці 1 можна побачити види 
бухгалтерських балансів за ознаками, вказаними вище. 
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Таблиця 1 
Види балансів 

 
Ознака Види балансу 

За джерелами 
складання 

Інвентарний – складався на підставі повного опису інвентарю.  
Книжний – складався на підставі записів у книгах, попередня 
перевірка яких за допомогою інвентаризації не проводилась. 
Генеральний – складався за рік на підставі опису інвентарю та 
пробного балансу. 

За строками 
складання 

Вступний – складався на момент створення підприємства. 
Операційний – складався протягом року і охоплював окремі 
виробничі аспекти діяльності підприємства. 
Ліквідаційний – складався на день початку ліквідації підприємства. 

Залежно від 
обсягу 

інформації 

Простий – відображав майновий стан простого господарства, в 
якому немає структурних підрозділів, допоміжних виробництв. 
Складний – відображав фінансовий стан тих підприємств, що мали 
філії, які самостійно вели рахівництво, складався з простих 
балансів. 
Зведений – узагальнюючий баланс, що об'єднує певні баланси за 
окремими видами витрат, ресурсів, джерел доходів і видатків. 

За змістом 

Сальдовий – включають лише в сальдо розрахунків, що 
характеризують майновий стан підприємства на певний момент. 
Оборотний – включали сальдо та обороти за розрахунками. 
Результатний – баланс доходів та витрат господарства, що визначає 
своїм сальдо чистий прибуток або чистий збиток. 
Проміжний – складали лише за потреби, були проміжними, за 
формою та змістом наближались до кінцевого балансу. 
Шаховий – відображав стан підприємства на початок та кінець 
періоду, а також рух майна. 
Порівняльний – порівнював баланси звітного та минулого періодів. 

За формою 
Двосторонні – ліворуч розміщувались активи, а праворуч – пасиви. 
Односторонні – пасиви розташовувались під активами в одній 
колонці. 

 
Перелічені види балансів існують і нині. Всі вони називаються 

бухгалтерськими, бо складаються на підставі даних бухгалтерського обліку. 
Але кожному з видів балансу притаманні специфічні особливості, що 
безпосередньо пов'язані з джерелами, строками, способами, методами і 
технікою складання, підпорядкуванням підприємств, використанням даних 
балансів в управлінні. Сучасний баланс можна також назвати і порівняльним, 
бо в ньому всі показники наводяться в абсолютних величинах на початок 
року і на кінець звітного періоду. Це дає змогу протягом календарного року 
оцінювати показники балансу в динаміці, осмислювати їхні зміни. 

Отже, важливим документом бухгалтерської звітності, як було вже 
сказано, є бухгалтерський баланс. Значення балансів для наукових 
досліджень полягає в тому, що вони дають у стислому викладі точні, 
систематизовані дані про майновий стан та господарську діяльність, 
динаміку окремих господарств, їхніх об’єднань, цілих галузей промисловості 
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[3, c. 67] . Без ретельного вивчення й усебічного дослідження таких балансів 
неможливе практичне опрацювання дійових засобів для ефективного 
розвитку діяльності підприємств. 
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ФАКТИЧНА ПЕРЕВІРКА ЯК МЕТОД ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ , ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОРГАНАМИ ДФС  

 
У ст. 75 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачені 

види перевірок, які має право проводити Державна фіскальна служба [1]. 
Особливу увагу слід приділити фактичній перевірці, адже вона здійснюється 
без попередження платника податків. На практиці існує велика кількість 
порушень, пов’язаних з цим видом перевірки, що виражається в 
недотриманні норм законодавства, як зі сторони суб’єкта підприємницької 
діяльності, так і зі сторони органу, що здійснює дану перевірку. Тому є 
актуальним дослідження проведення фактичної перевірки, як методу 
фінансового контролю, що здійснюється органами ДФС. 

Відповідно до норм законодавства, фактичною вважається перевірка, що 
здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків 
діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності 
такого платника. Слід відмітити, що даний вид перевірки може проводитися 
на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, 
копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому 
представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції під 
розписку до початку проведення такої перевірки. Важливим є те, що 
законодавець зазначив осіб, які мають право отримати копію наказу про 
проведення перевірки і цей список є вичерпним, а, отже, якщо копію такого 
наказу отримує особа, що не зазначена у даному переліку, то органи ДФС не 
мають права приступити до початку проведення перевірки. 

Фактична перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, що 
передбачені у п. 80.2 ст. 80 ПК України. Цей перелік є вичерпним і 
доповненню не підлягає. Також важливим є те, що в наказі, на підставі якого 
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здійснюється фактична перевірка, мають бути обов’язково зазначені підстави 
такої перевірки. 

Джерела отримання інформації щодо певних порушень можуть бути 
різними, адже у ПК України ніяких обмежень не встановлено. Підставою 
фактичної перевірки можуть бути і скарги фізичних або юридичних осіб, і 
інформація від органів державної влади, в тому числі від інших 
контролюючих органів або органів місцевого самоврядування. 

Також у законодавстві не передбачена максимальна кількість фактичних 
перевірок, що проводяться стосовно платника податків. Тому, імовірно, що 
податкові органи можуть зловживати наданим їм правом, що в свою чергу 
може стати дієвим інструментом тиску на підприємців [2]. 

Для проведення фактичної перевірки замало лише підстави, а й 
потрібно, щоб дотримувались умови та порядок допуску посадових осіб 
контролюючих органів, що передбачено у ст. 81 ПК України. Згідно з нею, 
посадові особи органу ДФС мають право приступити до проведення 
фактичної перевірки за наявності підстав для її проведення та за умови 
пред’явлення або надіслання таких документів: направлення і копія наказу 
про проведення такої перевірки, службові посвідчення осіб, які зазначені в 
направленні на проведення перевірки. Ці документи мають бути оформлені 
відповідно до вимог і містити у собі реквізити, що зазначені у даній нормі.  

Наказ складається окремо на кожного суб'єкта господарювання з 
врахуванням (зазначенням переліку) його господарських об'єктів (у разі 
наявності), які підлягають перевірці, з зазначенням посад та прізвищ 
посадових осіб, які проводитимуть перевірку. На відміну від наказу на 
проведення перевірки, направлення з зазначенням реквізитів, передбачених 
п. 81.1 ст. 81 Кодексу, складається окремо по кожному суб'єкту чи об'єкту, 
який підлягає перевірці згідно наказу, а також окремо на кожного 
перевіряючого [3]. Службові посвідчення – це спосіб ідентифікації 
службовців, адже проводити перевірку мають право лише особи, які вказані в 
направленні на перевірку. 

Непредявлення платнику податків або його уповноваженому 
представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції 
вищевказаних документів, або пред'явлення зазначених документів, 
оформлених з порушенням вимог, що встановлені у п.81.1 ст. 81 ПК України 
є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого 
органу до проведення фактичної перевірки. Тому суб’єкту підприємницької 
діяльності потрібно уважно оглядати ці документи з метою виявлення 
можливих порушень щодо їх оформлення та реалізації відповідних прав.  

Відмова платника податків або посадових (службових) осіб платника 
податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові 
операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж вищевказані, не 
дозволяється. У разі відмови у допуску посадових (службових) осіб 
контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який 
засвідчує факт відмови. 
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Також слід відмітити, що при пред'явленні направлення платнику 
податків або посадовим (службовим) особам платника податків такі особи 
розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по 
батькові, посади, дати і часу ознайомлення. У випадку відмови підписати – 
складається відповідний акт, що є підставою для проведення такої перевірки. 

Тривалість фактичної перевірки є обмеженою і становить не більше 10 
діб. У випадках, що закріплені у п. 82.3 ст. 82 ПК України, строк перевірки 
може бути продовжено за рішенням керівника контролюючого органу, але не 
більше ніж на 5 діб. 

Результати перевірок оформлюються у формі акта або довідки, що 
підписується посадовими особами контролюючого органу і платниками 
податків або їх законними представниками. Форма результату залежить від 
наявності порушень: якщо під час перевірки виявлені порушення – 
складається акт, якщо ні – довідка. У п. 86.7 ст. 86 Кодексу закріплено право 
суб’єкта підприємницької діяльності на його оскарження протягом 5 робочих 
днів з дня його отримання. 

Отже, фактична перевірка є важливим і необхідним методом здійснення 
фінансового контролю. Але поруч з тим органами ДФС, при її здійсненні на 
практиці допускається велика кількість помилок. Тому важливо пам’ятати, 
що проведена фактична перевірка буде вважатись законною за умови 
дотримання працівниками ДФС всіх зазначених норм. Це дасть змогу з 
одного боку уникнути порушення прав платника податків, перевірка якого 
здійснюється, а з іншого боку виключить можливість скасування складеного 
акту з формальних підстав та уникнення відповідальності порушником 
закону. 

Список використаних джерел: 
1. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010  
№ 2755-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page 
2. Кушнарьов І. Фактичні перевірки України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://kushnarov-ab.com.ua/ru/?p=148 
3. Про окремі питання проведення фактичних перевірок:  
Державна податкова адміністрація України лист від 28.01.2011 р.  
N 2337/7/23-7017/125 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/1663-2337.html 

 
Юлія Качур 

Науковий керівник: Мельничук О. П. , к.е.н., ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ 

 
В сучасних умовах трансформації економіки метою діяльності будь-

якого підприємства є максимізація прибутку шляхом найповнішого 
задоволення потреб споживачів. Реалізація цього завдання залежить від 
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оптимізації витрат виробництва та попитом на продукцію, що виробляється. 
Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія 
природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, 
як підприємство вирішує питання управління витратами, яке передбачає 
пошук способів їх зниження. 

Вагомий внесок у розвиток системи бухгалтерського обліку і контролю 
витрат із метою їх удосконалення зробили такі вітчизняні учені, як: 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Л.В. Наподовська, В.В. Сопко, 
Н.М. Ткаченко, Г.Г. Штулер, Б.Ф. Усач, М.В. Кужельний та ін. Питання 
щодо визначення економічної категорії витрат розглядається в працях 
зарубіжних вчених: Дж. Е. Доланд, Д.Е. Лінсей, С. Фішер, Р. Дорндбуш та 
ін., а також російськими ученими: Р.С. Асейновим, Л.М. Бурмистровою, 
Т.Г. Дроздовою, В.П. Кустаревим та ін. 

Метою даного дослідження є визначення поняття витрат та їх 
класифікація. 

Витрати є загальноекономічною категорією, що характеризує 
використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання. Під 
економічними витратами розуміють «затрати втрачених можливостей», тобто 
суму грошей, яку можна отримати при найбільш вигідному із усіх можливих 
альтернативних варіантів використання ресурсів. Економічні витрати будь-
якого ресурсу, обраного для виробництва продукції, дорівнюють його 
вартості при найкращому із усіх можливих варіантів використання. Поняття 
економічних витрат обумовлено обмеженістю ресурсів у порівнянні з 
кількістю варіантів їх використання. З бухгалтерської точки зору витрати – 
це тільки конкретні витрати ресурсів. 

Систематизація науково-методичних джерел та їх віднесення до одного з 
зазначених підходів наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Методичні підходи трактування поняття «витрати» 

Автори Визначення витрат 

П(С)БО 16 «Витрати» [3] 

 
Зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що 

призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за 
винятком зменшення власного капіталу внаслідок його 

вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати 
можуть бути достовірно оцінені. 

 

МСБО   [2] 

Зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду, 
що відбувається у формі вибуття або використання активів чи 
збільшення зобов’язань, що веде до зменшення власного 

капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені. 

Голов С.Ф. [1] 

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власниками). 
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Незважаючи на різноманіття підходів до трактування сутності поняття 
«витрати», можна однозначно стверджувати, що витрати утворюються в 
процесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети. 
Аналізуючи зміст кожного з підходів, слід зазначити, що в сучасних умовах 
господарювання кожен з них має певне місце в системі управління 
підприємством. 

При застосуванні даної категорії в управлінських цілях, більш 
ефективним буде їх розгляд та тлумачення відповідно до їх класифікації за 
різними ознаками, яка і буде визначати методичні підходи до регулювання 
того чи іншого виду витрат. Необхідність розподілу витрат за різними 
ознаками пояснюється різними виробничими процесами, в яких вони можуть 
брати участь, специфікою, цілями та завданнями управління,  
які застосовуються до тих чи інших видів витрат. Класифікація витрат 
допомагає оцінити здійснені витрати, знайти можливі способи підвищення  
їх ефективності та прийняти правильні рішення щодо управління  
ними (рис. 1.) [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Види витрат підприємства 

 
Класифікація витрат підприємства за статтями калькуляції займає 

особливе місце в практичному застосуванні, оскільки передбачає групування 
витрат залежно від їх призначення та місця виникнення. Вона одночасно є 
важливою для калькулювання собівартості окремих видів готової продукції, 
здійснення контролю за дотриманням встановлених норм витрат, аналізу 
складу та структури витрат, визначення впливу факторів на їх зміну, 
прийняття різноманітних управлінських рішень щодо скорочення витрат, 
зміни асортименту та обсягів виробництва окремих видів продукції.  

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат розрізняють 
витрати змінні та постійні, така класифікація застосовується для вирішення 
багатьох завдань управління витратами, зокрема застосовується при 
здійсненні операційного аналізу.  

 
 
 
 

Витрати підприємства 

Операційна діяльність: 
собівартість реалізованої 
продукції, адміністративні 
витрати, витрати на збут,  
інші операційні витрати 

Фінансова діяльність: 
фінансові витрати 

Інвестиційна діяльність: 
втрати від участі в 

капіталі, інші витрати 
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Рис. 2. Види загальновиробничих витрат 
 
Варто зазначити, що регулювання і коригування постійних витрат 

потребує значно більшого часу, ніж змінних, проте саме від них залежать 
розміри підприємства та параметри його виробничих потужностей. Змінні 
витрати можна швидко і без особливих труднощів змінити відповідно до 
тенденцій зміни обсягу продукції [1, с. 24]. 

Окрім того, так як в сучасних умовах господарювання, підвищується 
потреба більш ефективного управління витратами, то виникає необхідність 
більш широкого їх поділу в цілях управління. Так, залежно від ступеня 
впливу на основні бізнес-процеси можна виділити чутливі й нечутливі 
витрати.  

Чутливі витрати – це витрати, які відображають витрачання ресурсів, що 
не мають близьких замінників, мають стратегічний характер та здатні 
швидко і суттєво змінюватися відповідно до умов внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Такі витрати представляють собою ресурси 
підвищеного ризику, незначна їх зміна може значно вплинути на фінансовий 
стан підприємства. Нечутливі витрати – це витрати,які відображають 
використання ресурсів,що мають велику кількість близьких замінників та не 
піддаються впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Таким чином, погляди до визначення сутності витрат зосереджуються у 
трактуванні витрат із точки зору управлінського або бухгалтерського 
підходу, які відрізняються між собою економічним змістом, часом та метою 
формування витрат. Проте, на нашу думку, більш ефективним в практичній 
діяльності підприємства є бухгалтерський підхід, згідно з яким можна 
визначити витрати як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов’язань внаслідок здійснення господарської 
діяльності підприємства, які призводять до зменшення власного капіталу. 
Для застосування витрат в управлінських цілях, необхідно розглядати їх 
відповідно до класифікації за різними ознаками. 
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Загальновиробничі витрати 

Змінні загальновиробничі витрати 
розподіляються на кожен об'єкт витрат з 
використанням бази розподілу (годин 

праці, заробітної плати, обсягу діяльності, 
прямих витрат тощо), виходячи з 

фактичної потужності звітного періоду 

До постійних загальновиробничих 
витрат відносяться витрати на 
обслуговування і управління 

виробництвом, що залишаються 
незмінними при зміні обсягу 

діяльності 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Одним з найдавніших явищ всього суспільства, яке  відіграє значну роль 

у  діяльності людини є гроші. Вони завжди були в центрі уваги науковців, 
тому що гроші представляють собою багатогранну економічну категорію, за 
допомогою якої здійснюється облік вартості товарів (робіт, послуг), обмін, 
платежі, накопичення вартості. Грошова система є своєрідним важелем 
економічних показників, так як ефективність її діяльності вимірюється  
коливанням рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці, а також  
використанню виробничих потужностей. 

Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток фінансово-
господарських зв’язків між суб’єктами економічних відносин, поява новітніх 
форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій зумовили 
необхідність удосконалення обліку грошових коштів. 

Дана тема є досить актуальною, оскільки у процесі господарської та 
іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з 
іншими суб’єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються 
і закріплюються договорами: з постачальниками – за одержані від них 
товарно-матеріальні цінності, з покупцями – за придбані ними товари, з 
банками – з одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними 
та фізичними особами – за транспортні та інші послуги, електроенергію, 
паливо тощо, з працівниками – із заробітної плати, наданих їм позик тощо.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, методичних і 
практичних питань обліку грошових коштів, а також розробка шляхів їх 
удосконалення. У розробку питань теорії та методології обліку грошових 
коштів вагомий внесок зробили вітчизняні вчені, зокрема: Атамас П.Й., 
Вітвицька, І.Ю, Гуцеленко Л.В., Дерій В.А.,  Корінько М.Д., Коцупатрий 
В.В., Пантелеєв В.П., Шевчук В.О., Чумакова В.С. та ін. 

За своїм місцем у товарному виробництві й обміні гроші – це 
специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший 
товар, тобто є загальним еквівалентом [1]. 

Природа грошей як загального еквівалента визначається передусім їх 
походженням. Гроші виникли внаслідок стихійного виділення з безлічі 
товарів одного, найбільш придатного за своїми фізичними властивостями 
виконувати роль загального еквівалента. Але й після завершення формування 
грошей як самостійного економічного явища носієм їх протягом тисячоліть 
були товари в їх натурально-речовому вигляді, зокрема срібло й золото. 

Ця проблема є досить актуальною, тому що невизначеність в 
термінології приводить до неправильного застосування рахунків для обліку.  
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В поняття «грошові кошти» включають не тільки готівку, але і цінні 
папери, фінансові активи, і грошові зобов’язання, а кошти трактуються як 
капітал. Наприклад, В.Г. Бєлоліпецький грошові кошти називає фінансовими 
ресурсами, а останні трактує як частину капіталу. Грошові кошти 
відображаються в Балансі у складі оборотних активів у статті «Грошові 
кошти та їх еквіваленти». 

Згідно затвердженого Міністерством фінансів України П(С)БО 4 «Звіт 
про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти 
на рахунках в банках і депозити до запитання [2]. 

Гроші – це загальний еквівалент, той особливий товар, в якому усі інші 
товари висловлюють свою вартість. 

Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти 
України – банкноти та монети. 

Ознаками класифікації грошових коштів є: 
а) форма існування: готівкові та безготівкові грошові кошти; 
б) вид валюти: грошові кошти в національній валюті та грошові кошти в 

іноземних валютах (за видами валют). 
Проф. В.В. Сопко виділяє чотири ознаки класифікації грошових коштів, 

які наведені на ри. 1 [3 с. 86]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація грошових коштів 
 
Таким чином, грошові кошти являють собою залишки засобів в 

національній та іноземній валюті, які знаходяться в касі, на поточному 
рахунку, валютному рахунку та інших рахунках в банках на території країни 
і за кордоном; легко реалізуються в цінні папери та платіжні і грошові 
документи. 

У процесі кругообігу грошові кошти підприємства утворюють грошові 
потоки. Грошовий потік – це сукупність залежних від часу надходжень 

Грошові кошти 

За призначенням:  
• кошти для обороту 

(оборотні) 
• кошти спеціального 

призначення 
(необоротні) 

За місцем зберігання:  
• кошти в банку 
• кошти в касі підприємства 
• у підзвітних осіб  
• у контрагентів (видані 

аванси) 
• вкладенні у еквіваленти  
• цінні папери тощо

За видами валют: 
• національна 
• іноземна 

За джерелами надходження: 
• власні  
• запозичені 
• залучені 
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позитивний грошовий потік) і виплат (від’ємний грошовий потік) грошових 
коштів, що виникають в процесі господарської діяльності підприємств. 

Серед основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів є 
своєчасне і точне відображення наявності і руху коштів у касі, на поточних і 
інших рахунках у банку; забезпечення раціонального використання коштів; 
контроль за законністю здійснення операцій з коштами; організація 
синтетичного й аналітичного обліку коштів. До основних принципів обліку 
та звітності грошових коштів належать принцип нарахування і відповідності 
доходів та витрат, привалювання сутності над формою, історичної 
собівартості, подвійний запис, одиниці обліку, достовірності, 
хронологічності, повноти висвітлення, обачності, автономності, 
послідовності, періодичності, безперервності, своєчасності, а також 
специфічні принципи лімітності, грошового вимірника, трансформації. 

Отже, для підвищення ефективності управління рухом грошовими 
коштами необхідно: 

– залучати в практику розрахунок системи показників грошових 
коштів як вимірників фінансової стійкості, платіжної стабільності та 
нормальної платоспроможності; 

– досліджувати галузеві закономірності руху грошових коштів та 
враховувати їх у практиці обліку та аналізу підприємства; 

– визначати потоки в обліковій, у тому числі оперативній, інформації 
для формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення 
аналізу руху грошових коштів підприємств; 

– удосконалити методику аналізу руху грошових коштів, що повинна 
здійснюватися, виходячи з реального фінансового стану підприємств; 

– ураховувати фактори руху коштів вітчизняних господарчих 
суб’єктів в умовах невизначеності та ризику. 

Список використаних джерел: 
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КОНТРОЛЬ СИСТЕМИ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ  
В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній час питання щодо покращення системи оподаткування 

в Україні є досить актуальним, оскільки майже три чверті доходів бюджетів 
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країни забезпечують податкові надходження. Одним із найвагоміших 
податків в Україні є акцизний податок, так як він впливає на структуру 
споживання населення та за рахунок маніпулюванням його ставками можна 
стимулювати виробничу та інвестиційну активність окремих підакцизних 
виробництв. Проте, в важких сучасних економічних умовах нашої країни 
досить складно більш глибоко дослідити проблеми подальшого розвитку 
акцизного оподаткування.  

Метою даної роботи є ознайомлення з особливостями акцизного 
оподаткування в Україні. 

Акцизна політика була та залишається актуальною темою дослідження 
як вітчизняних так і зарубіжних науковців, серед яких є Я. М. Антонюк,  
Т. Г. Васильців, В. І. Догалюк, А. Б. Дрига,  А. В. Іванченко, В. М. Опарін, 
Ю. Ю. Ярмоленко та ін.. 

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів 
товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, 
що включається до ціни таких товарів (продукції) [1].  

Відповідно до ст. 213 Податкового кодексу України, об'єктами 
оподаткування є операції з:  
- реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);  
- реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного 
споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного 
капіталу, а також своїм працівникам;  
- ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;  
- реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції); 
- реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів; 
- оптового постачання електричної енергії та інші. 

Оскільки підакцизні товари є досить різноманітними, то суми податку, 
що підлягають сплаті, визначаються платником податку самостійно, 
виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього 
податку, які визначені в ст. 215 Податкового кодексу України. 

Величина сум акцизного податку, які надходять до бюджету нашої 
країни з кожним роком зростає, що є позитивним, оскільки наповнення 
бюджету дозволяє державі виконувати свою перерозподільчу функцію і 
таким чином сприяти соціальній стабільності. Так, у 2013 році величина 
акцизного податку, що надійшов у бюджет, становила 35 310 тис.грн. (у тому 
числі 26 363 тис. грн. – акцизного податку з вироблених в Україні 
підакцизних товарів, 8 947 тис. грн. – акцизного податку з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів), а у 2014 році величина акцизного 
податку, що надійшов у бюджет, становила 44 941 тис.грн., що зросла 
порівняно з попереднім роком на 9 631 тис.грн. або на 27,3% [2]. 

Проаналізувавши структуру надходжень акцизного податку до бюджету 
України, ми можемо зазначити, що найбільші суми відповідають таким трьом 
групам товарів: нафтопродукти, алкогольні напої, тютюнові вироби; а тому 
доцільно навести приклад деяких величин ставок акцизного податку по 
даним видам товарів (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Ставки акцизного податку за деякими видами товарів у 2016 році [1] 
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру Ставка 

податку 

Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 2,48 
Спирт етиловий, неденатурований, з 
концентрацією спирту 80 об. % або більше 

гривень за 1 літр 100-
відсоткового спирту 

105,80 

Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 318,26 
Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 318,26 
Бензини спеціальні: уайт-спірит, інші 
спеціальні бензини 

євро за 1000 літрів 171,50 

Бензини авіаційні євро за 1000 літрів 27 
 
Не дивлячись на позитивну динаміку надходжень акцизного збору до 

зведеного бюджету в цілому, в сфері акцизного оподаткування залишається 
низка проблем. Тому питання вдосконалення системи контролю за 
нарахуванням та сплатою акцизів залишається досить актуальним. 

Удосконалення механізму адміністрування акцизного податку вимагає 
реалізації виважених заходів із контролю за виробництвом та імпортом 
підакцизних товарів, встановлення державної монополії на виробництво 
деяких із них, підвищення відповідальності платників за ухилення від 
оподаткування.  

У разі застосування європейського досвіду з питань регулювання 
акцизного податку для покращення системи оподаткування в Україні, в 
першу чергу, необхідно ініціювати внесення змін до законів щодо поетапного 
скасування пільгової акцизної ставки на спирт (за винятком ставки на спирт, 
що використовується для виробництва ліків), оскільки зарубіжні країни 
досить негативно відносяться до систем податкових пільг.   

Наступним кроком доцільно встановити вимоги щодо заборони 
виробництва алкоголю і тютюну на орендованих потужностях більше ніж 
протягом одного року, а також розширити використання непрямих методів 
визначення суми податкового зобов’язання виробників спирту, алкоголю і 
тютюну з обов’язковим інформування податкових органів виробниками 
сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів про замовників 
і обсяги замовлення цієї продукції [3]. 

Отже, протягом останніх років акцизний податок досить непогано 
виконує свою фіскальну функцію, тобто забезпечує стабільні та високі 
доходи державного бюджету. Однак, навіть за великих сум даного податку 
загальна економічна ситуація в країні не може швидко покращитися. А тому 
реформування акцизного оподаткування, як і всієї податкової системи 
України, виступає важливою умовою підтримки фінансової безпеки держави.  

Податкові органи мають організувати консультування платників 
акцизного податку з питань правильності заповнення декларацій з акцизного 
оподаткування для уникнення помилкових порушень, а також забезпечити їх 
додатковою інформацією щодо відповідальності за несвоєчасну або неповну 
сплату сум акцизного податку. Також, позитивним явищем для контролю за 
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акцизним оподаткуванням було б створити більш жорсткі умови покарання 
за порушення в даній сфері діяльності для попередження виникнення 
бажання ухилитися від сплати акцизного податку. 

Ще одним позитивним кроком щодо реформування акцизного податку 
та контролю за його сплатою було б збільшення об’єктів оподаткування 
акцизним податком, тобто віднести до них операції з придбання товарів 
преміум-класу або тих, що є шкідливими для здоров’я. Це б дозволило не 
лише збільшити доходи бюджетів, а й здійснити певний позитивний 
стимулюючий вплив, зокрема обмежити вживання шкідливих продуктів 
харчування. 
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Розрахунки з підзвітними особами здійснюються на кожному 

підприємстві, адже під час його діяльності виникає потреба видачі готівки 
підзвітним особам для виконання певних завдань, які виникають перед 
підприємством. Працівникам видаються кошти на представницькі цілі, для 
купівлі за готівку товарів в інших організаціях або у фізичних осіб, на оплату 
виконаних робіт, надання послуг, а також на інші господарські цілі. 

При здійсненні господарської діяльності будь-якого підприємства 
розрахунки з підзвітними особами здійснюються досить часто, та тісно 
взаємодіють з іншими сферами обліку, такими як розрахунки з касовими 
операціями, розрахунки з постачальниками та підрядниками, операціях по 
руху матеріальних цінностей що забезпечую високу трудомісткість і 
актуальність обліку розрахунків з підзвітними особами.Розрахунки з 
підзвітними особами включають велику кількість інформації, та охоплює 
велике коло документації. Це і визначило актуальність дослідження. 

Дослідження обліку розрахунків з підзвітними особами здійснювали такі 
вітчизняні науковці як М.Д. Білик, М.Я. Дем’яненко, Г.В. Яцків,  
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Г.Г. Кірейцев, М.Ф, Огійчук, В, Плаксієнко, В.В. Сопко та інші. Проте 
залишається низка не вирішених питань. Зокрема дотримання правил видачі 
підзвітних сум на диференційовані строки їх повернення, та своєчасне їх 
повернення та затвердження їх в документах первинного, аналітичного та 
синтетичного обліку. 

Підзвітні особи - це працівники даного підприємства, які отримали 
грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом 
(розпорядженням) керівника підприємства [1, с.223]. 

Важливою проблемою постає використання аналітичного обліку при 
розрахунках з підзвітними особами. На підприємстві відкриваються рахунки 
4-го порядку. Назву цим рахункам визначає безпосередньо саме 
підприємство відповідно до виду його діяльності, та чисельності осіб. Для 
прикладу пропонують такі рахунки: - 3721 «Розрахунки з підзвітними 
особами»; - 3722 «Розрахунки за відрядженнями». Підприємства в яких не 
велика кількість працюючих, кожній підзвітній особі може надаватися 
відповідний субрахунок 372.1; 372.2 тощо.  

Підзвітними особами можуть бути лише працівники підприємства, яким 
видаються аванси на здійснення витрат, зокрема: на відрядження, наукові 
експедиції, тощо. Через підзвітних осіб може виплачуватися і заробітна 
плата, якщо в підприємстві за штатним розписом не передбачена посада 
касира або якщо через віддаленість структурних підрозділів платіжна 
відомість не може бути повернута довіреною особою в касу центральної 
бухгалтерії протягом трьох робочих днів, відведених на виплату зарплати 
готівкою.  

На підприємстві складається та затверджується наказом керівника 
список осіб, які мають право одержувати кошти під звіт на відрядження. З 
дозволу керівника та головного бухгалтера підзвітній особі видаються з каси 
коштів межах сум, лише на передбачені цілі, лише вразі відсутності 
заборгованості перед підприємством за раніше отримані аванси. Основними 
завданнями розрахунків з підзвітними особами є:  

− повне, своєчасне, достовірне відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку витрат на відрядження;  

− документальне підтвердження використання підзвітних сум;  
− контроль за економним і раціональним використанням грошових 

коштів на господарсько-операційні потреби. 
Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в межах правового 

поля, регламентованого Податковим кодексом України, Інструкцією "Про 
службові відрядження в межах України та за кордон", Наказом МФУ «Про 
затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження 
або під звіт, та Порядку його складання» № 841  що набрав чинності з 
28.09.2015; Постановою КБУ «Про суми та склад витрат на відрядження 
державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» №98 що набрав 
чинності з  02.02. 2011 р (із змінами та доповненнями від 03.02.16р.)  та 
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іншими нормативно-правовими актами, пов‘язаними із службовими 
відрядженнями у межах України та за кордон. 

Важливим елементом розрахунків з підзвітними особами є своєчасне та 
правильне оформлення первинних документів, та перенесення інформації до 
даних синтетичного обліку, так як облік розрахунків з підзвітними особами 
взаємодіє майже з усіма господарськими операціями. 

Документування господарських операцій є важливим етапом обліку, та 
створює так званий процес спостереження, вимірювання, записування даних 
в документи типової форми, або створених на підприємстві згодно із 
вимогами законодавства. Бухгалтерські документи є основним джерелом 
інформації, а тому дані, відображені у них, повинні бути актуальними, 
повними та неупередженими, але водночас, не слід перевантажувати 
документи непотрібною інформацією. Від послідовного, ретельного 
заповнення всіх реквізитів у первинних документах і облікових регістрах 
залежить проведення облікових процедур. Перерахуємо первинні документи 
які застосовуються при операціях з підзвітними особами:  

− наказ про відрядження; 
− посвідчення про відрядження з відмітками про вибуття (прибуття); 
− прибутковий та видатковий касові ордери; 
− звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт з 

доданими виправдувальними документами (квитки, рахунки, чеки, квитанції 
тощо) [3, с. 177]. 

Згiднo пiдпункту 140.1.7 Подaткового кодекcу: «Дocклaду витрат на 
відрядження вiдносятьcя тaкож «добові витрати», які не включаються до 
витрат на харчування, проїзд, фінансування інших., Ця сума у межах України 
становить нeбiльш як 0,2 рoзмiру мінімальної заробітної плати, встановленої 
зaконoм на 01 січня податкoвого (звітнoго) року, в розраxунку за кoжен 
календарний день тaкoгo відрядження, a для відpяджень зa кордон - нe вищe 
0,75розміpу мінімальної заробітної плати, встановленої зaкoнoм на 01 січня 
податкового (звiтнoго) рoку, в розрахунку за кoжeн календарний день тaкoгo 
відрядження.» 

Відповідно до цієї інформації, можемо розрахувати максимальний 
розмір добових в 2016 році. 1) Добові витрати під чаc відряджень по Україні 
= 1378,00 * 0,20 =275,60 гpивeнь. 2) Добові витрати під чaс відряджень за 
кордон = 1378,00 * 0,750= 1033,50 гpивeнь. За наявності надміру витрачених 
коштів така сума повертається платником податку в касу або зараховується 
на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання Звіту. 
Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 
«Розрахунки з підзвітними особами» рахунку 37 «розрахунки з різними 
дебіторами». Сальдо субрахунку може бути як дебетовим так і кредитовим. 

Отже, раціональна організація розрахунків з підзвітними особами, 
сприяє правильному і безпомилкову розрахунку в інших сферах обліку, 
сприяє скороченню кредиторської та дебіторської заборгованостей, 
прискорює оборотність оборотних активів. Внаслідок цього покращується 
фінансовий стан підприємства. Правильна організація обліку розрахунків з 
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підзвітними особами, з одного боку, забезпечує дієвий контроль за 
використанням на підприємстві грошових коштів і, з іншого боку, дозволяє 
підприємству уникнути конфліктних ситуацій у взаєминах з фіскальною 
службою. 
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДХОДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
 

За умов реформування економіки України саме питання обліку 
необоротних активів набувають особливої актуальності у зв‘язку з потребою 
отримати інвесторами та користувачами достовірної інформації про їх стан, 
використання та ефективність формування.  

Одним із найважливіших факторів виробництва є необоротні активи, а 
питання їх надмірного старіння безпосередньо впливає на рівень економічної 
безпеки країни. Для підтримання необхідного рівня економічної безпеки 
держави суб‘єкти господарювання зобов‘язані дбати про відновлення своєї 
матеріально-технічної бази. Важливим чинником має бути створення умов 
для ефективного використання виробничого потенціалу підприємств.  

Вагомий внесок у дослідження та розробку теоретичних та практичних 
аспектів бухгалтерського обліку необоротних активів зробили відомі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
Н.О. Гура, І. К. Дрозд, М.Т. Білуха, В.В. Сопко, В.Г. Швець, Б.В. Шорт, 
Е Хендріксен, Г. Мус та інші.  

Розглянемо трактування поняття надходження, яке наведено в 
економічній літературі. Цікаво, що у вітчизняних нормативних документах 
існує деяка відмінність у трактуванні поняття надходження необоротних 
активів. Наприклад, Ф.Ф. Бутинець розглядає поняття надходження 
необоротних активів та трактує їх як поповнення основних фондів в 
підприємство в результаті здійснення капітальних вкладень, формування 
основного складу і безоплатного отримання об‘єктів від інших підприємств. 
Аналітичний облік необоротних активів по рахунку ведеться залежно від 
типової їх класифікації, а В.А. Терехова в трактуваннях Бутинця розглядає 
поняття надходження та трактує його, як зарахування на баланс об‘єктів 
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необоротних активів в зв‘язку з закінченням будівництва, закінчення робіт з 
добудови і дообладнання об‘єктів, збільшуючи їх первісну вартість: 
придбання окремих об‘єктів. Порядок відображення надходження 
необоротних активів у бухгалтерському обліку та формування їх первісної 
вартості залежить від того, як і за яких умов вони придбані [1].  

Необоротні активи можуть надходити на підприємство різними 
шляхами, а саме можуть бути створені власними силами або внаслідок 
отримання від юридичних або фізичних осіб. При надходженні необоротних 
активів зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 
Первісна вартість таких необоротних активів залежить від того, яким шляхом 
надійшов об‘єкт необоротного активу (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Рис. 1. Шляхи надходження необоротних активів 
 
Особливості облікового відображення необоротних активів відповідно 

до шляхів їх надходження узагальнено в табл. 1.  
Таблиця 1  

Шляхи надходження необоротних активів та їх облік 
№  
з/п 

Шляхи 
надходження Як обліковуються 

1 Придбання за 
грошові кошти 

Усі витрати, понесенні, при придбані передбачені п. 7 П(С)БО 7 
― Основні засоби, обліковуються за дебетом 152 рахунку ― 
Придбання (виготовлення) основних засобів, після того, як всі 
необхідні витрати понесені та основних засіб готовий до 
експлуатації, вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на 
10 рахунок ― Основні засоби з відповідними субрахунками 

2 Безоплатне 
отримання 

Усі витрати, понесені при безоплатному отримані, 
обліковуються за дебетом 152 рахунку ― Придбання 
(виготовлення) основних засобів та кредитом 424 рахунку ― 
Безоплатно одержані необоротні активи. Після того, як всі 
необхідні витрати понесені та основних засіб готовий до 
експлуатації, вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на 
10 рахунок ― Основні засоби з відповідними субрахунками. В 
першому місяці нарахування амортизації ми списуємо місячну 
суму амортизації на доходи підприємства за дебетом 424 
рахунку та кредитом 746 ― Інші доходи 

Отримання необоротних 
активів у оренду 

Створення об‘єкта 
необоротних активів 

Придбання за грошові 
кошти 

Обмін на не подібний 
об‘єкт 

Безоплатне отримання 

Обмін на подібний об‘єкт 

Зарахування на 
баланс 

неохоплених 
обліком об‘єктів 

(при 
інвентаризації) 

Внесення до 
статутного капіталу 

ШЛЯХИ 
НАДХОДЖЕННЯ 
НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ 
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Продовження табл. 1 

3 

Внесення 
засновниками 
до статутного 

капіталу 

Усі витрати, понесені при внесені основного засобу до 
статутного капіталу обліковуються за дебетом 152 рахунку ― 
Придбання (виготовлення) основних засобів; після того, як всі 
необхідні витрати понесені та основних засіб готовий до 
експлуатації, вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на 
10 рахунок ― Основні засоби з відповідними субрахунками. 
Заборгованість засновника по внескам закривається за 
кредитом 46 рахунку ― Неоплачений капітал. 

4 

Придбання 
основного 

засобу обмін на 
інші активи 

Залишкова вартість основного засобу списується з балансу 
підприємства за кредитом 10 рахунку ― Основні засоби з 
відповідними субрахунками на рахунок витрат. Знос 
переданого основного засобу списується за дебетом 131 ― 
Знос основних засобів. 

5 Самостійне 
виготовлення 

Усі витрати понесені при виготовленні передбачені п. 7 
П(С)БО 7 обліковуються за дебетом 152 рахунку ― Придбання 
(виготовлення) основних засобі; Після того, як виготовлення 
основного засобу закінчено і об‘єкт готовий до експлуатації, 
вся накопичена сума зі 152 рахунку списується на 10 рахунок 
― Основні засоби з відповідними субрахунками. 

 
Операції з надходження необоротних активів доволі різноманітні та 

численні. Методика їх бухгалтерського обліку, насамперед, залежить як від  
обраної облікової політики, так і від шляху надходження на підприємство 
необоротних активів. При цьому послідовність дій, якої потрібно 
дотримуватися для правильного оприбутковування об’єктів необоротних 
активів, що надійшли, нарахування на них амортизації в бухгалтерському та 
податковому обліку, має бути така: визначення виду активів, до якого 
належить об’єкт, що надійшов (основні засоби, малоцінні необоротні 
матеріальні активи, нематеріальні активи); формування первісної вартості 
об’єкта; визначення вартості об’єкта, яка амортизується, та ліквідаційної 
вартості об’єкта; визначення податкової групи необоротних активів, до якої 
належить об‘єкт; встановлення терміну корисного використання об’єкта та 
фіксація його в наказі про зарахування об’єкта на баланс; введення об’єкта в 
експлуатацію [3].  

Отже, життєвий цикл бухгалтерського обліку необоротних активів 
налічує декілька етапів: починаючи з надходження різними шляхами, 
продовжуючи визнанням та оцінкою, експлуатацією, ремонтом та 
поліпшенням та закінчуючи вибуттям. Основними шляхами надходження 
необоротних активів на підприємство є придбання, безоплатне отримання, 
внесок до статутного капіталу, обмін на подібний та неподібний актив, а 
також самостійне виготовлення. Підприємство має право визнати актив як 
необоротний актив, якщо дотримано таких критеріїв: строк корисного 
використання активу понад рік, актив має матеріально-речову форму, в 
процесі використання активу очікується отримання економічних вигід, актив 
придбано не для перепродажу. 
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ 
ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 
Насамперед я вирішила поставити собі питання: кому потрібен 

бухгалтерський облік? Чи можливо без нього обійтися? Для того, щоб знайти 
правильну відповідь я вирішила розібратись,  що означають поняття 
"бухгалтер" і "облік". 

Відповідно до тлумачного словника, "облік" означає засвідчення, 
встановлення наявності, з'ясування кількості чого-небудь, обрахунок, 
обчислення; система реєстрації певної діяльності в її кількісному та якісному 
виявах. "Бухгалтер" у перекладі з німецької означає "той, хто тримає книгу". 
Таким чином, бухгалтерський облік слід розуміти як систему реєстрації 
певного явища, величини для визначення її кількості за допомогою ведення 
книг. 

Далі будемо говорити про Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку (абревіатура П(С)БО) адже саме на цих стандартах 
грунтується основа бухгалтерського обліку. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (абревіатура 
П(С)БО) — нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів 
України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам 
(МСФЗ). В Україні на 19 липня 2013 року затверджено 2 Національних 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку та 29 Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 

Розробкою стандартів бухгалтерського обліку на Україні займається 
Методологічна рада з бухгалтерського обліку, який є дорадчим органом при 
Міністерстві фінансів України. Методологічна рада діє на підставі 
«Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку».  

Розроблені стандарти затверджуються Міністерством фінансів, а 
стандарти, що стосуються обліку в банках, затверджуються Національним 
банком України.  
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У законі точно не визначено, хто повинен розробляти П (С) БО. У цьому 
ж законі зазначено, що Міністерство фінансів затверджує стандарти, а 
Методологічна рада організовує розробку та розгляд. Експерти вважають, що 
фактично на Україні відсутній відповідальний орган, який відповідає за 
реформування бухгалтерського обліку та його методологічне забезпечення. 

Також я не можу оминути міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
насамперед тому що Україна проходить інтеграцію і світове господарство. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) — система 
принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності. МСБО виникли внаслідок інтеграційних процесів в 
економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності в різних країнах світу. Розробляє та впроваджує МСБО Комітет з 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), який створили 29 
червня 1973 р. професійні бухгалтерські організації економічно розвинутих 
країн. Членами Комітету є більше 120 організацій з 88 країн світу. 

КМСБО є єдиною міжнародною організацією, що здійснює розробку 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку значною мірою сприяли 
як поліпшенню, так і гармонізації фінансової звітності в усьому світі. Вони 
застосовуються: 

• як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох 
країнах; 

• як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють власні 
вимоги (зокрема провідними розвиненими країнами, а також країнами, що 
розвиваються, такими як Китай і багато інших країн в Азії, Центральній 
Європі та СНД); 

• фондовими біржами та регулюючими органами, які дозволяють 
іноземним або вітчизняним компаніям подавати фінансові звіти відповідно до 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

За роки своєї діяльності КМСБО розробив більше 40 міжнародних 
стандартів (МСБО), які стосуються розкриття облікової політики, складання 
фінансової звітності, обліку основних засобів та операцій з ними, інвестицій, 
поточних активів і поточних зобов'язань, запасів, доходів і витрат, банківської 
діяльності, фінансових інструментів, програм пенсійних витрат, 
нематеріальних активів тощо. Більша частина чинних МСБО вже 
переглядалася, що безумовно сприяло їх якості і поширенню.  

Однією з основних принципових відмінностей П(С)БО від МСФЗ є 
жорстка регламентація дій бухгалтера. В українському бухгалтерському 
обліку є єдиний план рахунків, який є обов’язковим для застосування всіма 
суб'єктами господарської діяльності. П(С)БО традиційно орієнтуються на 
запити регулюючих органів (податкова служба, держкомстат та інші), в той 
час як МСФЗ головним чином орієнтовані на користувачів, які мають 
дійсний чи потенціальний фінансовий інтерес до суб'єкта звітності: 
акціонерів, інвесторів, контрагентів. 
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Тому можу сміливо говорити що за для досягнення успіху України у 
господарюванні на такому рівні в сучасних умовах все більше необхідно 
було застосовувати підходи стратегічного бачення та управління. Як реакція 
на ці проблеми було створено новий підхід до управління підприємством, що 
отримав назву стратегічний менеджмент. 

Даний підхід до управління для вітчизняних управлінців є досить новим. 
Тому сьогодні проходить процес широкого переймання зарубіжного досвіду і 
адаптація його у вітчизняних умовах господарювання. Треба сказати, що 
дане питання є досить новою і не розробленою до кінця навіть у провідних 
зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою. Особливо гостро це 
питання стає саме сьогодні – в період глобальної економічної кризи. 

Термін “стратегія” відомий людству з давнини. З давньогрецької 
“стратегія” це мистецтво розгортати військо до бою. Відповідно стратегом 
називали головнокомандуючого армією. У сучасному розумінні військова 
стратегія це вища область військового мистецтва. Але перші стратегічні дії 
людина виконувала ще раніше. Прикладом може стати об’єднання первісних 
племінних груп за для полювання, захисту або нападу. 

Згодом термін стратегія став застосовуватися не тільки у військовій 
справі але й в політиці, й в економіці. 

Редченко К. І. вважає, що стратегія – це комплексний план діяльності 
підприємства, який розробляється на основі творчого науково 
обґрунтованого підходу і призначається для досягнення довгострокових 
глобальних цілей підприємства. 

Нажаль, ми сьогодні не можемо догнати зарубіжні підприємства по 
рівню управління і облікової культури перестрибнувши відразу через кілька 
ступенів розвитку. Про те, вже зараз, досліджуючи досвід цих підприємств, і 
аналізуючи їх сучасні досягнення в галузі обліку і управління ми можемо 
значно прискорити процес розвитку власного управлінського апарату. 

Динаміка розвитку підприємницької діяльності в Україні, поява гострої 
конкуренції на внутрішньому ринку як з вітчизняними так і з зарубіжними 
учасниками, сьогодні дуже гостро ставить питання про стратегічне 
управління підприємством. В цьому світі, облік з метою прийняття 
управлінських стратегічних рішень є пріоритетним напрямком розвитку 
вітчизняної облікової науки. Вищенаведене обумовлює актуальність даної 
проблеми і окреслює коло питань які потребують подальшого глибокого та 
досконалого дослідження. 
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ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ ЄДИНОГО ПОДАТКУ  
ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Єдиний податок – це встановлений державою місцевий консолідований 

податок для визначеної частини суб’єктів малого підприємництва, який замінює 
справляння певної сукупності передбачених законодавством обов’язкових 
платежів та характеризується добровільністю обрання платниками його сплати і 
має на меті спрощення оподаткування доходів цих суб’єктів. 

Для місцевих бюджетів це один із вагомих джерел податкових 
надходжень, що в умовах реформування системи місцевого самоврядування 
відіграє неабияку роль. Тому пошук найефективнішого податкового 
контролю за сплатою даного податку має на меті полегшення самої 
процедури здійснення контролю та наповнення доходів місцевих бюджетів, 
що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні є 
надзвичайно актуальним. 

Істотний внесок у розвиток і вдосконалення теоретичних розробок і 
практичних рекомендацій щодо спрощених систем оподаткування та 
відповідно сплати єдиного податку здійснено такими авторами, як:  
З.С. Варналій, Л.І. Вороніна, Г.М. Коваленко, Т.М. Мараховська, В.В. Мороз, 
О.В. Покатаєва, О.М. Чабанюк та іншими. 

Єдиному податку властиві фіскальна та стимулююча функції. Фіскальна 
функція проявляється у розподільчих відносинах між державою та 
суб’єктами малого підприємництва. Стимулююча функція визначається 
метою введення єдиного податку, якою є стимулювання розвитку малого 
підприємництва шляхом створення сприятливих умов його оподаткування, 
що є своєрідним проявом захисту прав суб’єктів малого бізнесу з боку 
держави [2, С. 219]. На сьогоднішній день законодавчою основою 
підприємницької діяльності про порядок сплати податків і зборів виступає 
Податковий кодекс України (ПКУ). 

Відповідно до ст. 291 ПКУ, суб'єкти господарювання, які застосовують 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі 
групи платників єдиного податку: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 
працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 
надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує 300000 гривень; 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють 
господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, 
платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж 
товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом 
календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
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− не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

− обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 
− надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та 

оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також 
здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) 
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння (перелік побутових послуг населенню, які 
можуть надаватися першою та другою групами платників єдиного податку 
визначено ст. 291, п. 7 ПКУ); 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 
працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищує 5000000 гривень; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків [3]. 

Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп 
встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки) визначені 
чинним законодавством у ст. 293 ПКУ [3]. 

Контроль за суб’єктами господарювання, що застосовують спрощену 
систему оподаткування обліку та звітності, держава здійснює через систему 
органів Державної фіскальної служби. Необхідність даного контролю 
пояснюється прагненням держави забезпечити захист економічних інтересів 
України, створити рівні можливості для усіх суб’єктів господарювання, що 
відповідають законодавчим критеріям на застосування спрощеної системи 
оподаткування обліку та звітності.  

Відповідно до Звіту про виконання плану роботи ДФС за 2015 р., до 
місцевих бюджетів забезпечено надходжень у сумі 17,3 млрд. грн., що на 3,9 
млрд. грн., або 29,5 %, більше, ніж у 2014 році, з них: єдиного податку з 
юридичних осіб – 4,3 млрд. грн., що на 2,2 млрд. грн. більше, ніж у 2014 році 
[1]. Проте, при застосуванні більш ефективного контролю за платниками 
податку, що здійснюють свою діяльність за спрощеною системою 
оподаткування, надходження до місцевого бюджету зросли б у декілька разів, 
адже існує багато фізичних осіб, які надають платні послуги у різних сферах 
діяльності й умисно не реєструються, не декларують свої доходи й, 
відповідно, не сплачують жодних податків. 

На сьогоднішній день, на жаль, проблема балансування інтересів 
держави та малого бізнесу залишаються невирішеними:  

− єдиноплатники не створюють доданої вартості, а лише мінімізують 
оподаткування власних доходів;  
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− ухиляються від сплати податку з доходів фізичних осіб (найманих 
працівників), не оформляючи трудових відносин з ними;  

− крупні компанії розпорошують свій бізнес шляхом оформлення 
власних об’єктів діяльності на спрощену систему оподаткування;  

− уряд недоотримує податкові надходження від сплати єдиного 
податку до місцевих бюджетів (оскільки це основне джерело регіональних 
доходів), внаслідок схем ухиляння.  

Оподаткування єдиноплатників повинно передбачати простоту 
визначення податкової бази та розміру податкового зобов’язання, 
мінімізацію реєстраційних процедур до рівня, доступного пересічним 
громадянам-підприємцям, що важко сказати про діючу спрощену систему. 
Проте, реалізуючи право на застосування спрощеної системи оподаткування 
обліку та звітності, суб’єкти господарювання повинні чітко та неухильно 
дотримуватися норм чинного законодавства України та своєчасно сплачувати 
єдиний податок до бюджету. Відповідальність за контроль за дотриманням 
податкового законодавства в Україні поставлено на Державну фіскальну 
службу та її регіональні органи, які зобов’язані правомірно, систематично та 
ефективно перевіряти всіх існуючих та можливих платників єдиного податку, 
щоб забезпечити збільшення надходжень до місцевих бюджетів та кращий 
рівень життя населення в подальшому.   
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ В ПОДАТКОВОМУ 

АУДИТІ 
 

Через низьку податкову дисципліну та культуру 
суб'єктів  підприємництва і населення щодо сплати податків, значну 
тінізацію економіки та кризу довіри до всіх органів контролю та державного 
управління виникає проблема організації та сплати податків до бюджету. 
Питаннями сплати податків та зборів до бюджету займається такий 
особливий вид аудиту, як податковий аудит. 
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Відсутність єдиного наукового підходу щодо тлумачення змісту 
податкового аудиту, поняття про який не закріплене на законодавчому рівні, 
його ґенези, місця в структурі аудиторської діяльності, тенденцій розвитку у 
системі фінансового контролю свідчить про незавершеність наукового 
пошуку проблемних аспектів теорії та практики податкового аудиту. Тому 
постає  питання теоретичного обґрунтування поняття «податкового аудиту» 
та особливості методології його застосування в Україні, зокрема 
використання непрямих методів визначення податкового зобов’язання.  

Дослідженнями проблем визначення сутності податкового аудиту, його 
статусу  та ефективності використання займалися такі провідні вчені: 
Воїнова Т.С., Войнаренко М.П., Онищенко В.А., Артюх О.В., Чугаєв О.А., 
Малишкіна О.І., Василькової А.А., Цимбалюк С.Я., Жадан І.В.,  
Ревуцька Л.В., РиженкоІ.Є та інші. Проте, на сьогоднішній день питання 
податкового аудиту та застосування непрямих методів визначення 
податкового зобов’язання недостатньо досліджені та потребують особливої 
уваги. 

На думку деяких вчених, податковий аудит – це процесуальні дії 
контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, 
своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов'язкових 
платежів, а також дотримання законності операцій, пов'язаних з одержанням 
доходів і здійсненням розрахунків. 

Зовсім протилежною є думка О. І. Малишкіна та інших вчених, які 
вважають, що податковий аудит – це будь-яка перевірка правильності 
числення і своєчасності сплати до бюджету податків, незалежно від цільової 
спрямованості і характеру стосунків між суб'єктом і аудиторською фірмою 
[3, с.215]. У цьому контексті прихильники такого підходу виділяють:  

- зовнішній податковий аудит, який здійснюється і контролюючими 
органами, і аудиторськими фірмами та незалежними аудиторами; 

- внутрішній податковий аудит, який проводиться ревізійними комісіями 
і підрозділами внутрішнього аудиту суб’єкта господарювання. 

Податковий аудит належить до сфери аудиторської діяльності, тобто, 
підприємницької діяльності, яка включає в себе організаційне і методичне 
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) 
та надання інших аудиторських послуг відповідно до Закону України «Про 
аудиторську діяльність в Україні» [1]. 

Податковий аудит, як самостійний напрям аудиторської діяльності, 
пов’язаний з появою обліку у системі оподаткування, заснованого на 
специфічній методології та методичному забезпеченні за особливою 
нормативно-правовою регламентацією. Перевірка достовірності нарахування 
податків може здійснюватися не тільки за даними бухгалтерського та 
податкового обліку чи за первинними документами. Можна також 
застосовувати непрямі методи контролю. 

За непрямими методами можуть бути визначені суми податкового 
зобов’язання з:  

- Податку на додану вартість; 
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- Податок на прибуток підприємства; 
- Рентної плати; 
- Екологічного податку; 
- Податку на доходи фізичних осіб; 
- Акцизного податку та інших податків. 
Непрямі методи – це визначення сум податкових зобов’язань за оцінкою 

витрат платника податків, приросту  активів, кількості осіб, які перебувають 
з ним у відносинах найму, а також оцінкою інших елементів податкових баз, 
які приймаються для розрахунку податкового зобов’язання [2]. 

При цьому оцінка елементів податкових баз здійснюється за допомогою 
інформації, одержаної з джерел інших, ніж звітність або первинні документи. 
Згідно з даними про коди економічної діяльності платника аудитором 
подаються запити до відповідних органів – зовнішніх джерел отримання 
інформації, наприклад: 

1) До банківських установ для отримання інформації про поточні, 
депозитні та інші рахунки, наявність та обіг коштів на цих рахунках (з 
призначенням платежу);  

2) Органів державної статистики – щодо поданої статистичної звітності 
та інформації для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства, що знаходиться на аудиторській перевірці; 

3) Виконавчих органів місцевих рад – для отримання відомостей про 
суму плати за оренду землі, іншого комунального майна; 

4) Бюро технічної інвентаризації – для отримання даних про 
зареєстровані об’єкти нерухомості; 

5) Органів Державтоінспекції – щодо інформації про зареєстровані 
транспортні засоби; 

6) Органів, уповноважених проводити державну реєстрацію та 
видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на провадження певних 
видів підприємницької діяльності; 

7) Спеціальних органів у галузі екології та природних ресурсів – для 
отримання відомостей про обсяги викидів, скидів та розміщення відходів 
(для визначення бази оподаткування екологічним податком) [2]. 

Податкові зобов’язання платника визначаються непрямими методами: 
• Економічного аналізу; 
• Розрахунку грошових надходжень; 
• Аналізу інформації про доходи і витрати платника податків; 
• Контролю витрат і доходів ФОП.   
Метод економічного аналізу застосовується для оцінки окремих 

елементів податкової бази, а саме: обсягів виробництва і реалізації товарів; 
матеріальних і нематеріальних витрат; приросту активів платника; витрат на 
оплату праці. 

Показники обсягів виробництва та реалізації продукції можуть бути 
розраховані виходячи з виробничих потужностей підприємства, кількості 
використаної сировини та матеріалів, ресурсів, розміру виплаченої заробітної 
плати та інших елементів витрат виробництва та реалізації продукції. 



197 

Метод розрахунку грошових надходжень покликаний визначити обсяги 
доходів платника, тобто визначаються надходження, які можуть бути 
включені до виручки платника від реалізації продукції, основних фондів, а 
також до позареалізаційних доходів. А ці показники, як відомо, включаються 
до бази для нарахування багатьох податків. 

У контексті різноманіття податків і складності їх обчислення необхідно 
зауважити, що податковий аудит є важливим інструментом, який забезпечує 
зниження податкових витрат, дозволяє підготовиться до обов’язкової 
податкової перевірки державних органів, мінімізувати податкові ризики й 
потенційні санкції за порушення податкового законодавства, тому має 
істотний вплив на загальний фінансовий стан підприємства. Непрямі методи 
визначення податкового зобов’язання при цьому посідають вагоме місце, 
адже за допомогою них можна визначити приховані доходи чи видатки 
підприємства, знайти можливі помилки та відхилення в бухгалтерській 
звітності, так як аудитор ризикує своєю репутацією і несе великий ступінь 
відповідальності за будь-які надані висновки чи підтвердження.  

Таким чином, підсумовуючи викладене, варто зазначити, що розвиток 
вітчизняного податкового аудиту повинен базуватися на переосмисленні 
методологічних засад та практичної організації здійснення аудиторських 
перевірок відповідно до сучасних вимог. Наукове і прикладне обґрунтування 
напрямів удосконалення системи податкового аудиту належить до тих 
проблем реформування національної економіки України, що потребують 
невідкладного розв’язання. 
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На сьогоднішній день швейна промисловість України вирішує одночасно 

багато завдань соціального рівня, адже вона має забезпечувати населення 
високоякісною швейною продукцією, задовольняти матеріальні потреби 
людей з урахуванням специфіки попиту в різних областях, також вона сприяє 
ефективнішому використанню трудових ресурсів в регіонах країни. 
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Сучасна ситуація в економіці України, та в швейній галузі зокрема, є 
важкою та потребує розв’язання таких кардинальних взаємопов’язаних 
проблем, як: вихід із кризи, піднесення розвитоку виробництва та реалізації 
на внутрішньому та зарубіжному ринку текстильної продукції. Проте, якою б 
важкою не була в даний момент ситуація в швейній промисловості, вона 
зовсім не безвихідна і потребує більш детальнішого вивчення. 

Дослідженням та вивченням проблем швейної галузі, аналізом 
виробництва та реалізації продукції текстильної промисловості займались 
такі науковці, як: Д.О. Барабась, Ю.М. Бездітко, Н.Б. Бідник, Л.Р. Галько, 
М.С. Грінчук, Ю.В.Гончаров, І.М.Грищенко, Ю.В. Нефьодова, Г.О. Земська, 
В.О. Гринцевич, О.О. Заремба, С.О. Ковальчук, Л.М. Очеретько, 
І.Б.Плотніченко, С.Р. Яцишин, Є.Б. Хаустова, Б.М. Курганська, Н.В. Чаленко, 
О.Б. Моргулець, В.В. Подольна, Р.І. Завадяк та інші.  Однак в умовах 
сьогодення проблеми вітчизняних підприємств – виробників одягу все ще 
залишаються невирішеними.  

Легка промисловість в Україні ще з історичних позицій займала 
провідне місце у виробництві промислових товарів загального споживання. В 
Україні була зосереджена значна частка швейної промисловості Європи. 
Наша батьківщина донедавна була лідером з виготовлення верхнього одягу, 
однак з набуттям незалежності та частою зміною політичної верхівки 
ситуація змінилася: виробництво швейних виробів зменшилось у декілька 
разів і така тенденція спостерігається надалі.  

Дана ситуація зумовлена низкою причин:  
– відчутним зниженням купівельної спроможності українців;  
– неефективністю менеджменту та маркетингу великих швейних 

підприємств, що унеможливлює швидку переорієнтацію їх виробництва на 
випуск нової модної продукції;  

– гостротою проблеми використання застарілого обладнання та 
технологій підприємствами, що здебільшого є причиною високої  
енерго- та матеріаломісткості продукції та супроводжується не 
конкурентоспроможністю не лише на ринках розвинених країн, але й на 
ринках країн, що розвиваються;  

– неналагодженістю міжгалузевих зв’язків та втратою можливої 
сировинної бази [1, C. 6]. 

Прогрес глобальних кризових процесів досить негативно позначився на 
загальних обсягах швейної продукції у світі. Наявність в Україні напруженої 
політичної ситуації на сході країни також негативно вплинула на обсяги 
діяльності підприємств всіх галузей, в тому числі і швейної. 

Наочніше побачити негативні тенденції у розвитку швейної галузі 
України можна проаналізувавши динаміку показників обсягу реалізованої  
промислової продукції швейної галузі, індекси промислової продукції та 
експорт/імпорт промислової продукції швейної галузі в Україні за останніх 3 
роки (Таблиця 1.) [2, 4]. 
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Таблиця 1 
Показники розвитку швейної галузі в Україні за 2013-2015 рр. 

 

№ 
з/п Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Відхилення 
2014/2013 

Відхилення 
2015/2014 

Абс.  % Абс.  % 

1. 

Індекс промислової 
продукції текстильного 
виробництва (% до 
попереднього року) 

94,1 98,6 92,0 4,5 4,78 -6,6 -6,69

2. 

Обсяг 
реалізованої промислов
ої продукції текстильно
го виробництва (млн. 

грн.) 

9606,0 11510,0 14881,6 1904 19,82 3371,6 29,29

3. Експорт  (тис. дол.) 308343 377556 202978 69213 22,45 -174578 -46,24

4. 
Імпорт товарів 
текстильного 

виробництва (тис. дол.) 
211782 277339 168797 65557 30,95 -108542 -39,14

 
За даними таблиці зрозуміло, що індекс промислової продукції  

текстильного виробництва у 2015 році, порівняно з 2014 р., значно знизився 
на 6,69 % так само як і зменшився обсяг експорту та імпорту товарів 
текстильного виробництва: експорт у 2015 році зменшився на 174578 тис. 
дол. або на 46,24 %, імпорт – на 108542 тис. дол. (39,14 %), тобто майже в пів 
рази. Позитивну динаміку у 2015 році, порівняно з 2014 р., має лише обсяг 
реалізованої промислової продукції текстильного виробництва, який зріс в 
останньому звітному періоді на 3371,6 млн. грн. (або 29,29 %), що могло 
відбутись за рахунок зростання ціни в більшій мірі, ніж фактичної кількості 
реалізованої продукції. Хоча, як ми бачимо відповідно до даних таблиці, у 
2014 році, порівняно з 2013 р., спостерігається позитивна динаміка всіх 
показників.  

Таким чином, проаналізувавши зміну основних показників розвитку 
підприємств швейної галузі в Україні, можна стверджувати, що: 

– у 2015 році спостерігається значне падіння індексу промислової 
продукції текстильного виробництва; 

– спостерігається зменшення обсягів експорту текстильної продукції  у 
2015 році майже на 50 %; 

– відбувається зменшення імпорту текстильних товарів у 2015 році на 
39 %, у зв’язку з нестабільністю економіки країни та неплатоспроможністю 
населення [2,4]. 

Задля ефективнішого розвитку швейної промисловості доцільним є 
застосування таких заходів: 

– стабілізація політичного становища та покращення стану економіки 
в Україні; 

– забезпечення стабільності господарського, податкового та митного 
законодавства, що сприятиме залученню інвестицій;  
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– запровадження жорсткішого контролю під час ввезення швейних 
виробів для запобігання контрабанді та впровадження технічних бар’єрів на 
шляху ввезення «секонд-хенду», зокрема санітарно-гігієнічних висновків;  

– спрямування діяльності вітчизняних підприємств на підвищення 
якості продукції та розширення асортименту відповідно до вимог ринку;  

– спроба зменшення частки виробництва за давальницькою схемою за 
рахунок випуску продукції відповідної якості на внутрішній ринок;  

– сприяння сертифікації підприємств швейної промисловості за 
міжнародними стандартами [3].  

Отже, стан швейної галузі України, на сьогоднішній день, є не надто 
перспективним: скорочується кількість виробництва товарів текстильного 
виробництва, обсяг експорту та імпорту текстильної продукції також 
скорочується у 2015 році. У зв’язку з нестабільністю економіки країни та 
скрутним політичним становищем, неможливо провести відповідні реформи 
у швейній галузі, привабити нових інвесторів і запровадити ефективну 
стратегію виходу з кризи. Більш детальне вивчення проблем текстильного 
виробництва та шляхів їх подолання є досить актуальним питанням 
сьогодення. Таким чином, при належній державній політиці стосовно 
швейної галузі України і застосовуючи вище перелічені заходи для 
ефективнішого розвитку вітчизняного текстильного виробництва наша країна 
може вийти з часом з кризового стану і поступову збільшувати масштаби 
виробництва та реалізації саме вітчизняної продукції з вітчизняної сировини. 

Список використаних джерел: 
1. Адвокатова Н.О. Дослідження сучасного стану підприємств легкої 
промисловості України / Н.О. Адвокатова // Економічні інновації. – 2012. - 
№47. – с. 5-14. 
2. Виробництво основних видів промислової продукції по  
місяцях 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/ovp/ovp_u/ovp2015.html. 
3. Плотніченко І.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку швейної 
промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17270/1/18-109-114.pdf 
4. Підсумки роботи легкої промисловості України за 2014-2015 рр. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlegprom.org.ua/analitika/ 
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ОБЛІК РОЗРAХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРAМИ 

 
На даному етапі розвитку економіки України характерною особливістю 

є глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових 
відносин. Євроінтеграційні процеси вимагають перегляду системи 
бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік 
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взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш 
складних і суперечливих питань вітчизняного обліку є облік дебіторської 
заборгованості, що пов’язані з існуванням проблеми неплатежів. Суб’єкти 
господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, 
замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед пaртнерaми. 

Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду 
нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні 
аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі рахунків 
бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і безнадійної 
заборгованості та її рефінaнсувaння; aнaліз заборгованості та 
автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків. 

Дослідженням облікового аспекту розрахунків з різними дебіторами 
займається низка провідних науковців, таких як: Ф. Ф. Бутинець,  
В. М. Костюченко, С. Ф. Голов, І. Ю. Крaвченко, Г. A. Ямборко, Л. Сук 1,  
І. Влaсовa, Д. Л. Кузьмін  тa ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів обліку 
розрахунків з іншими дебіторами. 

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» призначений для обліку 
рoзрaхунків зa поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторaми 
зa авансами видaними, нaрaховaними доходaми, зa претензіями, зa 
відшкодувaнням зaвдaних збиткiв, зa позикaми членів кредитних спілок та за 
іншими oперaціями [2]. 

Перевaжнa більшість розрaхунків з підзвітними особaми на 
підприємствaх здійснюється щодо коштів, видaних нa службові відрядження 
та господaрські потреби. Проте, нa виробничо-торговельних підприємствах 
субрaхунку 372 «Розрaхунки з підзвітними особaми» притаманна специфіка 
зaстосувaння (оперaції з прийому тaри у нaселення через підзвітних осіб), 
якa, в свою чергу, не суперечить Плaну рахунків тa розширює сферу його 
використaння.  

Дебіторськa заборгованість зa нaрaховaними підприємству доходaми 
ведеться на субрaхунку 373 «Розрaхунки зa нaрaховaними доходaми», нa 
якому обліковуються нaрaховaні дивіденди, відсотки зa товaрний кредит 
(розстрочку), оренднa плaтa, роялті тa інші пaсивні доходи, що підлягaють 
отримaнню підприємством від спільної діяльності, володіння 
корпоративними прaвaми в порядку учaсті в кaпітaлі aсоційовaних і 
неaсоційовaних підприємств, a тaкож від оперaцій, пов’язaних з передaчею 
aктивів підприємствa в користування іншим особам на підстaві договорів 
фінaнсової оренди, кредитних договорів. До відсотків нaлежaть платежі зa 
придбaння населенням товaрів у кредит; використaння коштів, залучених нa 
депозит; aкції, облігaції, ощaдні сертифікaти, придбaні підприємством; 
використання мaйнa здaного в оренду; використaння грошових коштів aбо 
товaрів, робіт, послуг отримaних нaумовaх комерційного кредиту.  

Ввaжaємо, що необхідно доповнити роз’яснення щодо застосування 
субрaхунку 373 «Розрaхунки зa нaрaховaними доходaми» в Інструкції про 
застосування Плaну рахунків та виклaсти у нaступній редaкції: «ведеться 
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облік нaрaховaних дивідендів, відсотків, роялті, орендної плaти тощо, які 
підлягaють отримaнню».  

Нa нaшу думку, характеристика субрaхункa 374 «Розрaхунки зa 
претензіями» повиннa бути виклaденa у нaступній редaкції: «ведеться облік 
розрaхунків зa претензіями, які пред'явлені постaчaльникaм, підрядникaм, 
покупцям, зaмовникaм, трaнспортним тa іншим оргaнізaціям, a також зa 
пред'явленими їм та визнaними штрaфaми, пенею, неустойкaми». Ввaжaємо, 
що відсутність покупців та зaмовників у зaгaльному переліку є суттєвим 
недоліком, адже великa кількість претензій пред’являється сaме до даної 
категорії контрaгентів. 

Пропонуємо, проводити aнaлітичний облік окремо зa визнaними та 
невизнaними претензіями на рaхункaх 374.1 «Розрaхунки за визнаними 
претензіями» та 374.2 «Розрахунки за невизнаними претензіями». Ввaжaємо, 
що дaний розподіл потрібен у зв’язку з тим, що зa претензіями, які не визнaні 
у добровільному порядку, розгляд спрaв у суді здійснюється протягом 
знaчних термінів. 

Бухгaлтерський облік таких розрaхунків з підприємствaми, 
оргaнізaціями і фізичними особaми ведеться на балансовому рaхунку 37 
"Розрaхунки з різними дебіторaми", субрaхунку 377 "Розрaхунки з іншими 
дебіторaми". Зa дебетом даного рaхунку облічується сумa дебіторської 
зaборговaності, що виниклa зa різними оперaціями, зa кредитом погaшення 
(списaння) даної зaборговaності [1].  

Рaхунок 377 "Розрaхунки з іншими дебіторaми" признaчений для 
ведення бухгaлтерського обліку дебіторської заборгованості зa такими 
видaми розрaхунків:  

- з оргaнізaціями і особaми зa виконавчими документaми, обліковуються 
розрaхунки по сумaх, утримaних із зaробітної плати працівників 
підприємствa нa користь фізичних осіб і підприємств відповідно до 
виконaвчих документів aбо рішення судових оргaнів;  

- з підприємствaми, кооперaтивaми і громадськими оргaнізaціями зa 
придбaні основні зaсоби;  

- з орендaрями нежилих приміщень, з нaймaчaми квaртир і мешкaнцями 
гуртожитків з квартирної плати та інших комунально-побутових послуг;  

- з прaцівникaми зa отримaні від них продукцію та твaрин для 
реaлізaції;  

- розрaхунки з різними іноземними (нерезидентaми) дебіторaми;  
- розрaхунки з оперaцій, що пов'язaні зі здійсненням спільної діяльності 

підприємств;  
- з прaцівникaми підприємствa зa нaдaними їх позикaми. 
Серед основних недоліків існуючої системи обліку дебіторської 

заборгованості можна визнaчити тaкі [3, с. 35]: 
a) для прийняття зацікавленими особaми адекватних та вчaсних рішень 

щодо існуючої політики упрaвління істотне значення мають aктуaльність і 
якість інформaції про стaн розрaхунків з дебіторaми, що формується на бaзі 
дaних бухгaлтерського обліку конкретних суб’єктів  господaрювaння; 
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б) невирішені проблеми відобрaження в обліку довгострокової 
дебіторської зaборговaності, оцінки поточної дебіторської заборгованості зa 
продукцію, товaри, роботи тa послуги; 

в) зaстосовувaння у наших умовaх традиційної зa кордоном методики 
aнaлізу дебіторської зaборговaності не зaвжди доцільно через відсутність 
необхідного обсягу вірогідної і доступної інформaції щодо розрaхунків з 
дебіторaми. Крім цього, загальна кризa неплaтежів, хaрaктернa для сучасної 
укрaїнської економіки, змушує сумнівaтися в об’єктивності, своєчaсності і 
корисності отримaних результатів aнaлізу. Використaння вітчизняних 
методик не дaє змоги однознaчно оцінити стaн дебіторської зaборговaності, 
aтaкож ступінь його впливу на фінaнсово-господaрський стaн підприємств. 

Тaким чином, на рaхунку 37 "Розрaхунки з різними дебіторaми" 
ведеться облік розрaхунків зa поточною дебіторською зaборговaністю з 
різними дебіторaми зa авансами видaними, нaрaховaними доходaми, зa 
претензіями, зa відшкодувaнням зaвдaних збитків, зa позикaми членів 
кредитних спілок та зa іншими оперaціями. Зa дебетом рaхунку 37 
"Розрaхунки з різними дебіторaми" відобрaжaється виникнення дебіторської 
зaборговaності, зa кредитом - її погaшення чи списaння. Aнaлітичний облік 
ведеться зa кожним дебітором, зa видaми зaборговaності, термінaми її 
виникнення й погaшення. 
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ 

 
Нестабільність економічної та політичної ситуації в країні, коливання 

курсів валют, шалені темпи інфляції – під впливом цього багато підприємств 
стикаються з несплатою покупцями за своїми зобов’язаннями за відвантажені 
товари, роботи, послуги. За таких умов дуже часто підприємства мусять 
визнавати свою дебіторську заборгованість безнадійною і списувати її з 
балансу за рахунок резерву сумнівних боргів (підхід за чистою реалізаційною 
вартістю) або ж на інші операційні витрати за рахунок прибутку (метод 
прямого списання). Однак питання створення резерву є досить суперечливим 
і потребує подальшого дослідження. 
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Метою дослідження є обґрунтування необхідністі нарахування резерву 
сумнівних боргів, аналіз методів його нарахування, передбачених 
національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. 

Питаннями формування, нарахування та відображення в обліку резерву 
сумнівних боргів у свої працях розкривали такі вчені, як: О.М. Малишкін,          
Н.М. Проскуріна, Н.В. Соловей, Н.П. Кузик, М.М. Нашкерька,             
М.В. Олексенко, К.А. Пилипенко, А. М. Собченко, Т. М. Ступницька та ін. 

Порядок створення резерву сумнівних боргів встановлено Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», 
затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 08.10.99 р.  
№237 [3]. 

Відповідно до П(С)БО 10, створення резерву сумнівних боргів є 
необхідним за двох умов ( рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Умови необхідності створення резерву сумнівних боргів [3] 
 
Для визначення величини резерву сумнівних боргів передбачено 

використання одного з методів – застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості чи застосування коефіцієнта сумнівності [3].  

При застосуванні методу абсолютної суми сумнівної заборгованості 
резерв визначається шляхом оцінки платоспроможності окремих дебіторів. У 
цьому випадку підприємство має проаналізувати наявну поточну дебіторську 
заборгованість на предмет наявності сум сумнівної заборгованості. Надалі на 
загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створюється резерв 
сумнівних боргів, який і відображається в бухгалтерському обліку. 

За методом застосування коефіцієнта сумнівності визначення суми 
резерву ґрунтується на статистичних розрахунках (обчисленні відповідного 
коефіцієнта). За П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» передбачено три 
способи розрахунку коефіцієнта сумнівності (рис. 2).  
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Рис. 2. Способи розрахунку коефіцієнта сумнівності [1] 
 
Для визначення коефіцієнта сумнівності за першим способом 

підприємству спочатку потрібно проаналізувати, яка частина доходів, 
нарахованих у попередніх періодах, не оплачена покупцями. Підприємство 
на свій розсуд може встановити строк. Після цього обчислюється коефіцієнт 
сумнівності шляхом ділення суми безнадійної дебіторської заборгованості на 
суму чистого доходу від реалізації сумарно за обрані періоди; 

Для використання другого способу потрібно насамперед провести 
класифікацію дебіторської заборгованості за строками її непогашення. 
Період непогашення підприємство визначає самостійно. У разі застосування 
цього способу величина резерву сумнівних боргів на дату балансу має 
дорівнювати величині сумнівних боргів на ту саму дату; 

Для розрахунку коефіцієнта сумнівності за третім способом неохідно 
спочатку визначити суму списаної безнадійної заборгованості за обраний 
період, а потім обчислити її питому вагу у загальній сумі дебіторської 
заборгованості на початок періоду. За рекомендаціями Міністерства фінансів 
України, що викладені у листі від 05.06.2008 р. № 31-34000-20-25/21471, 
коефіцієнт сумнівності для визначення величини резерву сумнівних боргів 
розраховується як частка від ділення суми списаної дебіторської 
заборгованості за обраний період на суму дебіторської заборгованості на 
початок кожного року в обраному періоді. Отримані показники за усі періоди 
додаються, а загальна сума ділиться на кількість періодів для визначення 
середнього показника [1]. 

Зауважимо, що метод нарахування резерву сумнівних боргів, а також 
спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності підприємство обирає самостійно. 
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, 
ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. 

Варто зазначити, що незважаючи на рекомендації нормативних 
документів щодо створення резерву сумнівних боргів, багато українських 
підприємств відмовляються це робити, адже створення резерву 
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супроводжується низкою подій, що можуть негативно впливати на 
господарську діяльність підприємства: 

- з обороту вилучаються кошти, які можна було б спрямувати у інші 
сфери діяльності; 

- залучаються додаткові трудові ресурси для створення резерву; 
- занижується валюта балансу; 
- зменшується інвестиційна привабливість підприємства. 
Проте для зовнішніх користувачів формування резерву сумнівних боргів 

має позитивне значення, оскільки вони мають змогу бачити реальну картину 
фінансового стану підприємства. 

Отже, резерв сумнівних боргів створюється з метою покриття у 
майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості. Він коригує 
дебіторську заборгованість до її чистої реалізаційної вартості, дозволяє 
підприємству показати, що відповідна сума може бути не стягнута з 
дебіторів, відображає реальну картину фінансового стану підприємства. Нині 
норми чинного положення та інші методичні рекомендації не обґрунтовують 
необхідність створення такого резерву. Тому багато підприємств ігнорують 
його нарахування і взагалі не ведуть облік безнадійної дебіторської 
заборгованості в умовах розрахунку резерву сумнівних боргів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Проблеми відображення в обліку необоротних активів в сучасних 

умовах господарювання набувають особливої актуальності в зв’язку з 
потребою отримання інвесторами та іншими зацікавленими користувачами 
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точної і достовірної інформації про стан і ефективність використання 
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних 
активів та інших їх видів. Система їх обліку, яка склалася, не задовольняє 
вимоги ринку. Умови функціонування значно розширюють коло операцій, 
що проводяться з необоротними активами купівля-продаж, нарахування 
амортизації, страхування, приватизація, реалізація інвестиційних проектів. 
Тому необхідною умовою нормального функціонування підприємства є 
правильне відображення в обліку інформації про необоротні активи. 

Проблема обліку необоротних активів є предметом дослідження  
багатьох науковців, серед них: П.Й. Атамас, О.П. Гаценко, Р.Т. Джога,  
Л.В. Панкевич, В.Ф. Палій, С.В. Свірко та інші.  

Згідно П (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» необоротні 
активи – всі активи, що не є оборотними. У цьому ж Положенні зазначено, 
що до оборотних активів це – грошові кошти 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 [4].  

Облік необоротних активів в Україні ведеться відповідно до чинного 
законодавства, а саме законів, інструкцій, положень, плану рахунків, 
національних та міжнародних стандартів обліку. Для відображення в обліку 
операцій з необоротними активами призначений в Плані рахунків Клас 1 
«Необоротні активи». На рахунках цього класу з відповідним веденням 
аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух 
необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих 
на праві господарського відання, на праві оперативного управління, 
отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди 
цілісного майнового комплексу. 

Порядок відображення надходження необоротних активів у 
бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від 
того, як і за яких умов вони придбані. Застосування різних видів вартості при 
оцінці необоротних активів, що надходять на підприємство, зумовлено 
можливими різноманітними шляхами надходження необоротних активів. 
Надходження нематеріальних активів на підприємство може відбуватися 
наступними шляхами: придбання нематеріальних активів за грошові кошти; 
шляхом бартерного обміну (як в обмін на подібні, так і в обмін на неподібні 
активи); отримання нематеріальних активів як внеску засновника до 
статутного капіталу; самостійне виготовлення об’єкта нематеріальних 
активів. При надходженні необоротних активів зараховуються на баланс 
підприємства за первісною вартістю [3, с. 226]. 

Основну частину необоротних активів складають основні засоби, 
оскільки для здійснення будь-якої діяльності потрібні предмети праці, тобто 
матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Для обліку основних засобів на 
підприємствах в основному передбачено рахунки: 10 «Основні засоби», 12 
«Нематеріальні активи» 13 «Знос необоротних активів», 14 «Довгострокові 
фінансові інвестиції». Виділений рахунок 11 «Інші необоротні активи», 
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сальдо якого разом з сальдо рахунку 10 «Основні засоби» відображаються в 
балансі загальною сумою за статтею «Основні засоби». 

У бухгалтерському обліку на необоротні активи, які введені в 
експлуатацію, нараховується амортизація незалежно від того, яким шляхом 
вони надійшли на підприємство. Нарахування амортизації на необоротні 
активи здійснюється на  синтетичному рахунку 13 «Знос (амортизація) 
необоротних активів [1, с. 318].  

Для узагальнення інфоpмації про наявність та руx довгострокових 
інвестицій (вкладень) y цінні папери інших підприємcтв, облігації державних 
тa місцевих позик, статутний капітал iнших підприємств, створених на 
території крaїни та за кордоном призначений рахунок 14 «Довгострокові 
фінансові інвестиції». Облік за даним рахунком ведеться за видами 
довгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При цьому 
побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання 
інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території 
країни, так і за кордоном [2]. 

Для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і 
нематеріальних необоротних активів призначений рахунок 15 «Капітальні 
інвестиції». На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що 
підлягає монтажу в процесі будівництва. Аналітичний облік капітальних 
інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також за 
окремими об'єктами капітальних вкладень. 

Довгострокові біологічні активи відображаються на однойменному 
рахунку 16, який призначено для узагальнення інформації про наявність і рух 
власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових 
біологічних активів рослинництва та тваринництва за двома видами вартості: 
первісною і справедливою, що є пріоритетною [2].  

На рахунку 17 «Відстрочені податкові активи» ведеться облік суми 
податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних 
періодах внаслідок: тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або 
зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з 
метою оподаткування; перенесення податкових збитків, не використаних для 
зменшення податку на прибуток у звітному періоді. 

Для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка 
не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 
дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як 
очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також 
для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього 
відображення на інших рахунках обліку необоротних активів 
використовується рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та 
інші необоротні активи».  

Облік гудвілу на вітчизняних підприємствах ведеться на рахунку 19 
«Гудвіл» відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського облік.  Рахунок 19 призначений для узагальнення інформації 
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про  гудвіл  і  негативний  гудвіл,  що  виникають  при придбанні, та/або 
гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства [2]. 

Для обліку необоротних активів, які не використовуються 
підприємством і підлягають реалізації, використовують рахунок 286 
«Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». На такі 
активи амортизація не нараховується, із групи необоротні активи вони 
потрапляють в групу запасів. Відповідно їх подальша реалізація відбувається 
так само, як і будь-яких інших оборотних активів [1, с. 319]. 

Отже, для ведення господарської діяльності суб’єкти господарювання  
використовують необоротні активи, до яких відносяться: основні засоби, 
нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи. В сучасних 
умовах господарювання правильність відображення в обліку інформацію про 
необоротні активи залишається важливою проблемою бухгалтерського 
обліку. Для відображення в обліку надходження, нарахування зносу, вибуття 
необоротних активів призначений в Плані рахунків Клас 1 «Необоротні 
активи». 
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Науковий керівник: Тичук Т.О., викладач  
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Євроінтеграція – це цивілізаційний вибір України, одна з основних 
вимог Революції гідності. І в системі зовнішньополітичних пріоритетів 
України вона посідає особливе місце [1.c. 185]. 
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Європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання 
технологічної  відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 
технологій [3.c. 187]. 

Питання розвитку  бухгалтерського обліку завжди було актуальним, 
стрімкий розвиток економіки спонукає до розвитку  його теоретичних та 
практичних аспектів . 

Прагнення України стати членом Євросоюзу вимагає відповідних змін у 
законодавстві, нормативно - правовому забезпеченні бухгалтерської та 
фінансової звітності. Організаційна структура бухгалтерського  обліку 
України значно відрізняється від міжнародних стандартів [2.c. 34]. 

У даній роботі розглянемо переваги та недоліки бухгалтерського  обліку 
в євроінтеграційних процесах [5.c. 41]. 

Ми вважаємо, що недоліками переходу на міжнародні стандарти є: 
 Зміна законодавства, щодо вимог до бухгалтерського обліку 

(складний та тривалий процес) 
 Перекваліфікація кадрів, адже впровадження нових програм 

потребує необхідних знань 
 Необхідна значна кількість фінансових ресурсів для реорганізації та 

структуризації більшості підприємств 
Звісно, процес інтеграції потребує зусиль та відповідних заходів. Не 

можна однозначно сказати, що процес є негативним, адже окрім недоліків 
існує ряд переваг [4.c. 430]. 

Основними перевагами розвитку бухгалтерського обліку в контексті 
євроінтеграційних процесів є: 

 Можливість розширення контактів з іноземними контрагентами 
 Збільшення якості введення бухгалтерського обліку на 

підприємствах 
 Удосконалення кваліфікації працівників 
 Розширення спеціального програмного забезпечення на більш 

автоматизоване та зручне 
 Збільшення робочих місць та розвиток підприємств малого та 

середнього бізнесу, зумовлений залученими інвестиціями іноземних 
інвесторів 

Отже, у сучасному світі інтенсивно відбувається становлення і 
функціонування глобальної економіки сталого розвитку. Розвиток 
бухгалтерського обліку можна розглядати, як його зміну та удосконалення в 
порівнянні з існуючим його станом. 
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Тетяна Кордонська 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА 

ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

Ефективна податкова система значною мірою є визначальним фактором 
економічного росту, покращення інвестиційного клімату та зростання 
добробуту громадян. Важливою передумовою такої податкової системи є 
узгодження інтересів платників податків та держави, адже обидва суб’єкти 
податкових відносин намагаються максимально задовольнити власні 
інтереси. 

Найбільш вагомим у системі прямого оподаткування в Україні виступає 
податок на доходи фізичних осіб. 

Вивченням проблем сучасної податкової системи в цілому, а також 
розрахунків за податком з доходів фізичних осіб у різні часи займалися такі 
вітчизняні вчені-економісти, зокрема Н. Алпатова, Г. Бикова, О. Бідюк, 
М. Бондар, Т. Бочуля, Ф. Бутинець,С. Ковач, М. Коцупатрий, А. Крутова, 
С. Левицька, Н. Лисенко, В. Максімова, О. Малишкін, С. Свірко, В. Сердюк, 
Ю. Шара, В. Янчев та інші. 

Питання обліку і звітності розрахунків за податком з доходів фізичних 
осіб є недостатньо дослідженим. Тому воно є актуальним для подальшого 
вивчення та проведення науково-практичних дискусій.  

У словнику економічних термінів податок з доходів фізичних осіб 
визначається як плата фізичної особи за послуги, які надаються їй 
територіальною громадою, на території якої така фізична особа має 
податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок [2, c. 95]. 

Податок на доходи фізичних осіб – податок, що встановлюється на 
території України, який стягується з доходів громадян - резидентів і не 
резидентів, які одержують такі доходи з джерел, які походять з території 
України [4, 136]. 

Згідно законодавства України платниками податку є [1]: 
• фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи; 
• фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 

походження в Україні; 
• податковий агент. 
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Особами, відповідальними за утримання (нарахування) та сплату 
(перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету є: 

1) з доходів у вигляді заробітної плати – роботодавець, який виплачує 
доходи на користь платника податку та виконує функції податкового агента; 

2) з інших доходів: 
• податковий агент – для оподатковуваних доходів з джерел їх 

походження в Україні; 
• платник податку – для іноземних доходів та доходів, які виплачуються 

особами, звільненими від обов`язків нарахування, утримання або сплати 
(перерахування) податку до бюджету. 

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені 
чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує 
безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким 
міжнародним договором діяльності. 

  Об’єктом оподаткування резидента є: 
• загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 
• доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); 
• іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 

України. 
Об’єктом оподаткування нерезидента є: 
• загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його 

походження в Україні; 
• доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання). 
Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який 

визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на 
суми податкової знижки такого звітного року. 

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника 
податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах. Під час 
нарахування (отримання) доходів у вигляді валютних цінностей вони 
перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент 
нарахування (отримання) таких доходів. 

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі 
базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними 
цінами, правила визначення яких встановлені ПКУ. 

Податковим кодексом залежно від видів доходів платника податків 
встановлені податкові ставки. З 1.01.16 р. ставка податку з доходів фізичних 
осіб встановлена для всіх категорій працівників – 18 % , а для працюючих 
пенсіонерів на суму перевищення 3-х кратного розміру мінімальної 
заробітної плати – 15% (раніше не обкладалась) [1]. 

Податок на доходи фізичних осіб відіграє значну фіскальну роль, але 
головною проблемою даного податку є те, що він не є нейтральним і 
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соціально справедливим. Бідні верстви населення у структурі власних витрат 
сплачують значно більший обсяг коштів, ніж заможні. Це обумовлено тим, 
що для більшості громадян з невисокими статками єдиним джерелом доходу 
є зарплата.  

Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на 
доходи фізичних осіб :  

- зростання витрат на оплату праці;  
- легалізація виплати заробітної плати;  
- позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних 

 верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних 
гарантій;  

- зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок 
індивідуальної підприємницької діяльності.  

Чинники, які безпосередньо впливають на забезпечення  
зростання життєвого рівня населення і надходження податку на доходи 
фізичних осіб : 

- підвищення мінімальної заробітної плати;  
- підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу [4]. 
Податок з доходів фізичних осіб є прямим податком, що обумовлює ряд 

його особливостей. Як відомо, прямі податки справляються в процесі 
придбання і накопичення матеріальних благ, і при їхній сплаті платник 
податку й особа, що несе матеріальні витрати, збігаються. Остання ознака 
дозволяє встановити для окремих категорій платників податкові пільги з 
метою їхнього соціального захисту. Але, незважаючи на такі переваги, 
головний недолік податку з доходів фізичних осіб – простір для ухилень від 
сплати. 

З фіскальної позиції він є нестабільним джерелом формування доходів 
бюджету, оскільки циклічні коливання економіки істотно впливають на базу 
оподаткування   податком на доходи фізичних осіб.  

Податок з доходів фізичних осіб є одним із найважливіших  
правових і фіскальних інструментів, за допомогою яких держава забезпечує 
себе необхідними ресурсами для фінансування різних видів суспільної 
діяльності. 
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Політика дерегулювання підприємницької діяльності в Україні 

здійснюється за великою кількістю напрямів та з використанням 
різноманітних інструментів, і не зважаючи на те, що ця політика не набула 
системного характеру, позитивні зрушення відбуваються. Зокрема, попри 
економічну кризу, політичні та військові потрясіння за умовами ведення 
бізнесу Україна перемістилася в рейтингу Doing Business-2016 з 96-го на 87 
місце завдяки прогресу у сферах реєстрації прав власності та оподаткування 
[1]. 

Покращення у сфері оподаткування відбулися за рахунок впровадження 
електронної системи подання та сплати податків до фонду заробітної плати. 
У рамках цієї ініціативи кількість податкових платежів було зменшено з 28 
до 5, а час, витрачений на їхню сплату, скоротився з 390 до 350 годин. 
26.10.2015 року було зареєстровано законопроект №3357 про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації.  

Згідно пояснювальної записки до законопроекту метою впровадження 
змін є побудова в Україні ліберальної сучасної податкової системи, яка 
передбачатиме: створення унікальних фіскальних умов для розвитку бізнесу 
та відновлення економіки країни, розв'язання найбільш болючих проблем у 
сфері оподаткування, оздоровлення інвестиційного клімату, виведення 
економіки з тіні, стабільність та передбачуваність податкового  
законодавства [2].   

Однак в Україні існує значна кількість невирішених проблем, які 
створюють перешкоди в діяльності суб’єктів господарювання. Однією з 
найважливіших проблем є необхідність вдосконалення, підвищення дієвості 
й ефективності податкового контролю. Завдяки податковому контролю 
держава не лише вирішує свої фіскальні завдання, а й формує обґрунтовану 
фіскальну політику, регулює фінансову і економічну діяльність 
господарюючих суб’єктів. Крім того, за допомогою податкового контролю 
вирішуються завдання зниження рівня економічних злочинів і економічної 
стабілізації суспільства [3].  

Податковий контроль слід розглядати як неодмінну і дуже важливу 
складову як державного фінансового контролю, так і 
внутрішньокорпоративного фінансового контролю, регіонального 
фінансового контролю і самоконтролю приватних підприємців та 
домогосподарств. Державний податковий контроль здійснюють не лише 
податкові, а й митні органи, а також рахункові палати в частині контролю 
податкових надходжень до дохідної частини державного і місцевих бюджетів 
й використання наданих суб’єктам господарювання і фізичним особам 
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податкових пільг. З урахуванням вищезазначеного, під державним 
податковим контролем слід розуміти діяльність уповноважених державою 
органів з контролю за дотриманням платниками податків, податковими 
агентами і платниками зборів і обов’язкових платежів правильності 
нарахування, повноти і своєчасності сплати податків, зборів і обов’язкових 
платежів до державного і місцевих бюджетів і державних позабюджетних 
фондів, а також відшкодуванням частини утриманих податків з метою 
збалансування інтересів учасників податкових відносин, контролю за 
реалізацією підконтрольними суб’єктами своїх прав, зниження податкових 
ризиків держави, територіальних громад, господарюючих суб’єктів і 
населення, виявлення порушень податкового законодавства, запобігання їх 
виникненню, підвищення податкової культури і дисципліни платників 
податків (обов’язкових зборів і платежів). Немає однозначного розуміння й 
функціонального призначення податкового контролю. Так, скажімо, Л. 
Черномордов підкреслює, що податковий контроль реалізує головну функцію 
податків – фіскальну. Він є її носієм, а економічна функція проявляється 
через механізм головної, фіскальної, функції. Ступінь прояву економічної 
функції залежить від того, як здійснюється збір податків [4, c. 142].  

Концептуально податковий контроль виступає як процес реалізації 
продуктивної функції податкової системи через функції системи (інститути) 
податкового контролю. Таким чином, система податкових відносин є 
частиною фінансових відносин, пов’язаних з перерозподілом ВВП, у т.ч. в 
інтересах економічної (включаючи фінансову) безпеки, проявляє свої функції 
в межах потоку грошових коштів зі сфери «бізнес» в сферу «бюджет». Дана 
трансфертна здатність визначається як фіскальна функція податкового 
контролю, що діє незалежно від рівня розвитку економіки. Крім того, 
виокремлюються й такі функції податкового контролю, як конституційна, 
координуюча і правова [4, с.143].  

З огляду на вищеокреслену природу державного податкового контролю, 
правомірно акцентувати увагу, поряд з традиційно вживаними, і на таких 
його функціях, як профілактична, політико- і безпекозабезпечуюча. Сутність 
першої полягає в зниженні внаслідок контролю рівня економічних 
(податкових) злочинів і податкових ризиків; другої – реальному впливі 
державного податкового коонтролю на реалізацію фінансової, грошово-
кредитної, бюджетної, податкової, митної і валютної політик, а третьої – 
забезпеченні національної безпеки загалом і фінансової безпеки держави та її 
регіонів, галузей господарського комплексу, господарюючих суб’єктів і 
окремих громадян зокрема.  

Отже, з метою реалізації політики дерегулювання підприємницької 
діяльності, спрямованої на спрощення умов господарювання, покращення 
бізнес-клімату надважливим є підвищення дієвості податкового контролю за 
рахунок: розширення сфери превентивного податкового контролю (надання 
консультаційно-методичної допомоги платникам податків, своєчасне 
висвітлення відомостей про зміни податкового законодавства, інформації про 
найбільш типові і злісні порушення податкового законодавства та судову 
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практику, що є важливою умовою для зменшення кількості податкових 
правопорушень); розширення юридично значущого електронного 
документообігу не лише на процеси міжвідомчого обміну документами, а й 
на процеси взаємодії платників і податкових органів (вимоги про сплату 
податків, проведення автоматизованого звіряння розрахунків, надання 
інформації про відкриття і (або) закриття рахунків платника податків у 
банках і вимога документів, що підтверджують підстави застосування пільг), 
що істотно знижує витрати на адміністрування і сплату податків (за оцінками 
європейської Асоціації фінансових директорів корпорацій, витрати лише на 
обробку паперових рахунків-фактур можуть бути знижені за рахунок їх 
електронної обробки до 80%, що дозволяє економити країнам ЄС близько 
250 млрд. євро на рік); впровадження сервісу «Особистий кабінет платника 
податків», доступного через Інтернет, який має включати проведення 
реєстрації, перереєстрації, звіряння розрахунків, запити документів, 
здійснення заліків і повернення податків.  
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА 
СПЛАТОЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 

 
Одним із податків України на якому базується значна частина 

надходження доходів до бюджету є податок на додану вартість 
Разом з тим і чи не найбільших втрат бюджет зазнає саме через цей 

податок. Дані втрати є наслідком недосконалості законодавства та низьким 
рівнем фінансового державного контролю платників податків. Система 
державного фінансового контролю за податком на додану вартість 
підприємств   містить низку проблем, які знижують його ефективність, і тому 
вимагають організаційного та методологічного удосконалення. 
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Відповідно для ефективного функціонування економіки необхідно 
здійснювати належний державний фінансовий контроль за справлянням 
податку на додану вартість, що і зумовлює актуальність обраної теми.  

Вивчення особливостей здійснення державного фінансового контролю 
за сплатою податку на додану вартість  було предметом  досліджень  таких 
вчених-економістів  як: Бохенко О.С., Гайдей Л.В.,  Мельник В.А., 
Романенко О.А.  

Метою даного дослідження є з’ясування теоретичних та практичних 
елементів здійснення державного фінансового контролю за податком на 
додану вартість в Україні. 

Система державного фінансового контролю за сплатою податку на 
додану вартість виступає предметом даного дослідження. 

Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) - це непрямий податок, який  входить 
в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та 
перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий 
агент) [3, с. 167]. 

Платниками податку на додану вартість [1] є: 
1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську 

діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник 
податку;     

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник 
податку;     

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в 
обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається 
відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний 
кордон України відповідно до Митного кодексу України; 

4)  особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну 
діяльність без утворення юридичної особи;     

5) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з 
податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з 
використанням майна, що отримане в управління за договорами управління 
майном; 

 6) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, 
знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся 
власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи 
на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі 
майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України); 

 7) особа, що уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, 
що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного 
транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні 
платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;     

8) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, 
пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.  

Відповідно до  статті 193 ПКУ податок на додану вартість включає ряд 
податкових ставок у 2016 році представлених у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Загальна характеристика ставок ПДВ 
в Податковому кодексі України [1] 

Ставка Об’єкти оподаткування 

1. 20% - постачання товарів, місце постачання яких розташоване 
на митній території України, відповідно до статті 186 
ПКУ, у тому числі операції з передачі права власності на 
об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що 
передаються на умовах товарного кредиту, а також з 
передачі об'єкта фінансового лізингу в користування 
лізингоотримувачу/орендарю;     
- постачання послуг, місце постачання яких розташоване 
на митній території України, відповідно до статті 186 
ПКУ.   

2. 7% операцій з постачання на митній території України та 
ввезення на митну територію України лікарських засобів, 
дозволених для виробництва і застосування в Україні та 
внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а 
також медичних виробів за переліком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України. 

3. 0% вивезення товарів за межі митної території України. 

 
Забезпечення повноти та сплати ПДВ до державного бюджету є основою 

діяльності державного фінансового контролю. 
Можна виділити такі основні завдання контролю за нарахуванням та 

сплатою ПДВ як: 
1) дотримання чинного законодавства у частині розрахунків з бюджетом 

з податку на прибуток; 
2) правильність оформлення первинних документів виходячи з яких 

нараховується ПДВ; 
3) правильність формування бази оподаткування, застосування різних 

ставок оподаткування,  відсутність неправомірно виключених статей; 
4) дотримання вимог облікової політики в частині розрахунків з ПДВ та 

вимог фінансового планування; 
5) правильність відображення заборгованості до бюджету з ПДВ в 

обліку та звітності; 
6) правильність розрахунку сум ПДВ призначених до сплати в бюджет.  
 Контроль розрахунківпідприємства з бюджетом за податком на  додану 

вартість проводять на основі інформації податкового обліку. Основним 
документом, який підлягає перевірці при визначенні податку на додану 
вартість, є декларація з додатками до неї, первинні та зведені документи 
бухгалтерського обліку. З січня 2016 року платники податку на додану 
вартість звітують за новою формою декларації в електронному вигляді [2]. 

Проведення контролю за сплатою податку на додану вартість 
здійснюється за періодами представленими на рис. 1 
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Рис.1. Етапи контролю за сплатою ПДВ [4] 

 
Відповідно до рис. 1 перший етап передбачає збір даних, другий 

перевірку організаційних документів підприємства, третій аналітичну 
перевірку, четвертий узагальнення встановлених відхилень, п’ятий контроль 
за виправленням платником ПДВ помилок.  

Отже, державний фінансовий контроль спрямовується на виявлення 
порушень чинного законодавства підприємствами, недоліків в  їх роботі, що 
стосується сплати ПДВ та проводить контроль нарахування та сплати даного 
податку. 

Список використаних джерел: 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

ТАРИ І ТАРНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Майже кoжнe пiдпpиємствo пpи здiйснeннi свoєї гoспoдapськoї 
дiяльнoстi зустpiчaється iз тaким видoм специфічних мaтepiaльних 
цiннoстeй, як тapa і тарні матеріали. Від  їх  надійності залежить  
ефективність  функціонування  всього  ланцюга:  виробник  сировини  − 
переробне  підприємство  –  споживач. Тара в знaчнiй мipi визнaчaє piвeнь 
кoнкуpeнтoспpoмoжнoстi пpoдукцiї нa вiтчизняних i зapубiжних pинкaх, яка 
в умовах зростання конкуренції продукції стає однією з найважливіших 
складових збуту товару на ринку, тoму зapaз пoстaє питaння paцioнaльнoї 
opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo oблiку тapи нa пiдпpиємствaх. 

Етапи проведення контролю за сплатою 
ПДВ 

1. Переддослідний

2. Організаційний

3. Технологічний

4. Заключний 

5. Результативний
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Питанням бухгaлтepськoгo oблiку тapи присвячено праці багатьох  
вiтчизняних вчених таких як Л. М. Чернелевський, А. А. Михалків, 
О. Золотухін, А. Бахилов, В. А. Терехова та ін. Незважаючи на ряд вагомих 
досліджень, в розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку тари і 
тарних матеріалів все ж  залишається ряд невирішених проблемних питань. 

Тара – це промисловий виріб, призначений для упакування, зберігання,  
транспортування і реалізації товарів у сфері обігу, який запобігає їх 
пошкодженням та псуванню під час перевезення, виконання 
розвантажувальних робіт, складування та зберігання [3]. 

Тарні матеріали – це оборотні матеріальні активи, призначені для 
виготовлення і ремонту тари [4]. 

До тари і тарних матеріалів належать предмети, які використовуються 
для пакування, транспортування, зберігання різних матеріалів і продукції 
(мішки, ящики, коробки тощо) [1, c.127].  

Тара характеризується великим різноманіттям видів та типів. В 
загальному  тару можна класифікувати за такими ознаками:  

1) за функціями в процесі товарного обігу розрізняють тару: 
транспортну,  споживчу, тару-обладнання; 

2) за видами матеріалу тара поділяється на:  дерев’яну, скляну, металеву, 
картонно-паперову, пластмасову та ін.; 

3) за ступенем жорсткості, тобто здатності протистояти механічним 
впливам тара поділяється на:  жорстку, напівжорстку, м’яку; 

4) за ступенем спеціалізації на: універсальну і спеціалізовану; 
5) за кратністю використання тара буває: однооборотною та 

багатооборотною; 
6) за технологією виготовлення: видувна, литна, пресована, зварна, 

полімерна. 
Основними завданнями обліку тари являються [2, c.56]:  
- правильне і своєчасне документальне відображення операцій з 

заготівлі, надходження і відпуску тари на складах, в цехах, виробничих 
ділянках і інших місцях її зберігання;  

- забезпечення контролю за збереженням тари на всіх етапах її руху і 
зберігання;  

- виявлення фактичної собівартості тари, придбаної у виробників тари або 
тароремонтних підприємств, або виготовленої безпосередньо підприємством;  

- дотримання норм витрати тари на одиницю кожного виробу і порядку 
обліку витрачання тари у виробництві залежно від особливостей упаковки і 
виду тари;  

- контроль за своєчасною здачею тари покупцями і застосування в 
необхідних випадках санкцій за несвоєчасне повернення тари;  

- виявлення фінансових результатів по операціях з тарою у випадку 
реалізації чи іншого відчуження (розгорнені прибуток і збиток). 

Облік тари й тарних матеріалів підприємства ведуть із застосуванням 
наступних рахунків [4]:  

- на рахунку 10 «Основні засоби» обліковується тара, яка  
використовується для господарських потреб протягом періоду, що перевищує 
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один рік, якщо її первісна вартість перевищує максимальну межу вартості, 
визначену підприємством для інших необоротних матеріальних активів; 

- на субрахунку 109 «Інші основні засоби» ведеться облік інвентарної 
тари з терміном використання понад один рік і первісною вартістю понад 
встановлену на підприємстві межу; 

- на субрахунку 115 «Інвентарна тара» ведеться облік наявності та руху 
інвентарної тари зі строком використання більше одного року і первісною 
вартістю до 1000 грн за одиницю; 

- на субрахунку 204 «Тара й тарні матеріали» відображаються наявність 
і рух усіх видів тари, які використовуються як господарський інвентар, а 
також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари і її 
ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо); 

- на субрахунку 284 «Тара під товарами» ведеться облік наявності й руху 
тари під товарами й порожньої тари. 

Облік тари має вестися бухгалтерією за кожною назвою та групою у 
вартісному вираженні по складах і коморах, матеріально-відповідальних 
особах і видах тари.  

До складу витрат з тари включають: амортизацію власної інвентарної 
тари і тари обладнання; амортизацію багаторазової заставної тари, що 
відшкодовується постачальнику відповідно до умов постачання; витрати на 
ремонт тари; витрати на очищення і санітарну обробку тари; вартість тари, 
списаної за непридатністю для подальшого використання.  

Тара, що прийшла до непридатності внаслідок її зносу, поломки (бою) 
або псування, оформляється відповідним актом і прибуткується за цінами 
можливої реалізації. Така тара (металевий брухт, скляний бій тощо) підлягає 
обов’язковій здачі організаціям зі збору вторинної сировини або іншим 
підприємствам для переробки [4]. 

Типові проводки, які пов’язані  з обліком тари наведено у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Типові кореспонденції з обліку тари [1, с.128] 
Господарська операція Дт Кт

Інвентарна тара
Відображено капітальні інвестиції в інші необоротні 
матеріальні активи у сумі вартості тари без ПДВ 

153 631

Відображено ПДВ 641 631
Оприбутковано інвентарну тару 115 153
Оплата заборгованості постачальнику з поточного рахунку 631 311
Щомісячне нарахування зносу після передачі інвентарної тари 
в експлуатацію прийнятим методом 

23 832
832 132

Тара у виробничих запасах
Оплачено постачальнику за тару (сума без ПДВ) 371 311
Відображено сплачену постачальнику суму ПДВ 641 644
Оприбутковано одержану тару по купівельній вартості без ПДВ 204 371
Списано заборгованість постачальників з ПДВ у зв’язку з 
поставкою товару

644 371

Виписана тара в цех 204 204
Списано тару на собівартість продукції 804 204

23 804
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Отже, тарою вважаються всі предмети, у які упаковують або укладають 
товар. Вона призначена для запобігання товару від псування і забруднення 
при збереженні, перевезенні та реалізації, забезпечення раціонального 
транспортування, навантаження і відпустки товару, зручності збереження 
товару на складах, створення оптимальних одиниць товару для покупця. 
Враховуючи особливості тари як одного з важливих елементів господарської 
діяльності, зростає потреба визначення облікових аспектів її відображення. 
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ВИКОРИСТAННЯ МЕТОДУ ДЮПОН В AНAЛІЗІ РЕНТAБЕЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВA 
 

В умoвaх рoзвитку ринкoвoї екoнoміки тa Єврoінтегрaції, кoли нa 
перший плaн вихoдять екoнoмічні метoди упрaвління, екoнoмічний aнaліз 
нaбувaє дoсить вaжливoгo знaчення, aдже він мaє не лише виявляти хиби, a й 
рoзкривaти мoжливoсті пoдaльшoгo зрoстaння екoнoміки. Тaким чинoм, нa 
дaний чaс виниклa пoтребa дoслідження, oбґрунтувaння тa вдoскoнaлення 
oргaнізaції aнaлізу фінaнсoвих результaтів, aдaптaції йoгo дo сучaсних умoв 
функціoнувaння суб'єктів гoспoдaрювaння з урaхувaнням чинників ризику, 
щo мoжуть вплинути у кінцевoму результaті нa успішність oбрaнoї стрaтегії 
діяльнoсті підприємств. 

Вивченням прoблемних питaнь зaстoсувaння фaктoрнoї мoделі фірми 
«DuPont»  зaймaлoся бaгaтo вчених, серед яких:   Вaн Хoрн Дж. К., Гaврилoвa 
A. Н., Гречaн A. П., Дoвбня С. Б., Лукінa Ю. В., Пaнченкo A. І., Прушківськa 
Е. В., Шим Джей К., Сигел Джoел тa інші. Прoте aнaліз прибуткoвoсті 
підприємствa тa рoзрoбкa прoпoзицій щoдo підвищення прибутку тa 
прибуткoвoсті пoтребує пoдaльшoгo дoслідження. 

Метою дослідження  є визнaчення основних aспектів методу «DuPont»   
в aнaлізі рентaбельності підприємствa. 

Для ефективнoгo упрaвління ресурсaми підприємствa, неoбхіднo, як 
мінімум, вміти прaвильнo цю ефективність вимірювaти. Нaйвaжливішими тa 
зaгaльнoприйнятими oснoвними пoкaзникaми прибуткoвoсті є прибутoк нa 
влaсний кaпітaл (ROE) тa прибутoк нa oдиницю aктивів (ROA). Метoд 
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кількіснoї oцінки прибутковості підприємства бaзується нa дoслідження двoх 
oснoвних кoефіцієнтaх: ROE і ROA. Ключoвим пoкaзникoм, щo вимірює 
прибутковість підприємства є ROE – пoкaзник рентaбельнoсті кaпітaлу. 
Цілкoм зрoзумілo, щo цей пoкaзник знaхoдиться в центрі увaги перш зa все 
aкціoнерів (власників підприємства).  

Пoкaзник прибутковості ROA ввaжaється кoефіцієнтoм, щo 
хaрaктеризує ефективність рoбoти керівництвa підприємства. Цілкoм 
зрoзумілo, щo чим вище йoгo знaчення, тим більше прибутковість 
підприємства. Знaчення ROE в зaхідних крaїнaх зaснoвaнo нa пoкaзникaх 
ринку, відпoвіднo йoгo знaчення пoстійнo змінюється. В дaний мoмент рівень 
цьoгo пoкaзникa кoливaється в грaницях 6-8% мaксимум. Для вітчизнянoї 
прaктики цей пoкaзник мaє виключнo рoзрaхункoве знaчення і не бaзується 
нa ринкoвих пoкaзникaх з тієї причини, щo ринoк цінних пaперів фaктичнo 
не рoзвинутий. Рoзглянемo oснoвні підхoди, щo викoристoвуються зaхідними 
aнaлітикaми при aнaлізі цьoгo пoкaзникa [1,  с. 87]. 

При фaктoрнoму aнaлізі пoкaзників ROA і ROE, як прaвилo 
викoристoвують тaк звaний метoд Дюпoнa (DuPont). Признaчення мoделі – 
визнaчити фaктoри, щo впливaють нa ефективність рoбoти підприємствa й 
oцінити цей вплив. Oскільки існує безліч пoкaзників рентaбельнoсті, 
aнaлітикaми цієї фірми oбрaний oдин, нa їхню думку, нaйбільш знaчимий – 
рентaбельність влaснoгo кaпітaлу [2, с. 112].  

Визнaння дaної моделі прийшло у 50-ті роки ХХ-го сторіччя і, до 70-х 
років, модель компaнії Дюпон булa домінуючим інструментом 
корпорaтивного фінaнсового aнaлізу. Своє знaчення, зa думкою бaгaтьох 
фaхівців, вонa зберігaє і сьогодні. Про це свідчaть численні інтерпретaції 
моделі, спроби виділити додaткові фaктори для поглибленого aнaлізу. Тaк, 
для розрaхунку коефіцієнту рентaбельності продaжів пропонується 
використовувaти зaмість чистого прибутку оперaційний aбо брутто-
прибуток.  

Для проведення aнaлізу необхідно змоделювaти фaкторну модель 
коефіцієнтa рентaбельності влaсного кaпітaлу. Схемaтичне предстaвлення 
моделі фірми «DuPont» зобрaжено нa рис.1 [1, с. 79]. 

 
Рис. 1. Модифіковaнa схемa фaкторного aнaлізу «DuPont» 
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Метод Дюпонa зaсновaний нa aнaлізі співвідношень, що утворюють 
коефіцієнти прибутковості ROE тa ROA, з їх подaльшою детaлізaцією 
(декомпозицією). Виходячи із розрaхунків коефіцієнт ROE зaлежить від 
прибутку тa влaсного кaпітaлу. При цьому розрізняють двофaкторну модель 
тa трифaкторну. Тaк зa двофaкторною моделлю: 

                     RROЕ=RNРM*Pотд* kзaв ,                                                        (1)    
де Pотд  – ресурсовіддaчa; 
RNPM  – чистa рентaбельність продaжу; 
kзaв  – коефіцієнт фінaнсової зaлежності [3, с. 65]. 
Формулa відбивaє зaлежність рентaбельності aктивів від рентaбельності 

продaжів і оборотності (ефективності використaння) aктивів. Звідси 
випливaє, що знaчнa чaсткa прибутку в обсязі продaжів не зaвжди зaбезпечує 
високу рентaбельність aктивів. Це стaє можливим лише при зростaнні 
оборотності aктивів, тобто при більш якісному упрaвлінні ними. 

Тобто, відповідно до моделі, рентaбельність влaсного кaпітaлу зaлежить 
від трьох чинників: рентaбельність продaжів, оборотності aктивів, і 
структури кaпітaлу підприємствa. Вони, певним чином, узaгaльнюють усі 
aспекти фінaнсово-господaрської діяльності оргaнізaції. Коефіцієнт 
рентaбельності продaжів відобрaжaє фінaнсовий результaт зa певний період, 
коефіцієнт оборотності aктивів хaрaктеризує ефективність використaння 
мaйнa підприємствa, a мультиплікaтор влaсного кaпітaлу – структуру джерел 
формувaння господaрських зaсобів. 

Тaким чином, модель Дюпон не вимaгaє оргaнізaції додaткових 
досліджень для отримaння почaткових дaних, якщо одним із недоліків 
методичних рекомендaцій (зaтверджених нa зaконодaвчому рівні) є 
недостaтня обґрунтовaність вибору покaзників, то у моделі Дюпон, 
інтегрaльний покaзник рентaбельності влaсного кaпітaлу побудовaний на 
ієрaрхічній системі взaємопов’язaних покaзників, де кожен зaймaє своє місце. 
У дaній моделі кожен покaзник зaймaє своє місце в ієрaрхії, обґрунтовaність 
використовувaних покaзників нa основі детерміновaних зв’язків з 
покaзникaми нижчого рівня тa інші. 
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На сьогоднішній день проблеми автоматизації обліку основних засобів, 

їх зносу та амортизації вирішуються не зовсім задовільно. Звичайно, для  
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невеликих підприємств з обмеженим набором основних засобів ця проблема 
не представляється настільки актуальною, а ось для інших навпаки. 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. 

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 визначення основних аспектів обліку 
амортизації та зносу основних засобів. 

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів з 
початку його корисного використання. Амортизація - це планомірний процес 
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  [3]. 

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 [2, с. 60]. 

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується щомісяця, 
виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, 
наступного за місяцем зміни строку корисного використання. 

НП(С)БО надає можливість застосування таких п'яти методів 
амортизації: 

– прямолінійного; 
– зменшення залишкової вартості; 
– прискореного зменшення залишкової вартості; 
– кумулятивного; 
– виробничого [3]. 
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; 
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– 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. 

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]. 

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 
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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. 

Отже, встановлено, що ні один з методів нарахування амортизації не 
враховує моральний знос основних засобів. Ретельний облік та аналіз 
нарахування амортизації основних засобів забезпечує достовірну інформацію 
щодо стану засобів виробництва підприємства. А вибір найбільш 
прийнятного метода нарахування амортизації, сприятиме своєчасному 
відновленню основних засобів та управлінню фінансово-економічною 
діяльністю підприємства. 
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Забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку та їх відбиття у 
фінансовій звітності можливо лише за рахунок систематичного контролю 
облікових процесів. Одним із засобів забезпечення виступає інвентаризація, 
як елемент методу бухгалтерського обліку.  

Питанням теоретичних основ інвентаризації займалися такі вітчизняні 
науковці, як А. Бадюк, Ф. Бутинець, Л. Гуйда, Н. Дорош та ін. Але низка 
питань, пов’язаних із проблематичністю проведення інвентаризації, потребує 
подальшого розгляду та деталізації.  

Підприємство зобов’язане проводити інвентаризацію перед складанням 
річної фінансової звітності. Основним нормативним документом, що регулює 
проведення обов’язкової річної інвентаризації, на сьогоднішній день є 
Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України  
від 11.08.94 р. № 69 [1]. 
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Для того, щоб визначити проблеми проведення інвентаризації активів і 
зобов’язань в сучасних умовах необхідно ідентифікувати основні принципи її 
проведення. Принципи, на думку Ф.Бутинця - це усталені, загальноприйняті, 
найпоширеніші правила господарських дій і властивості економічних 
процесів [3, с. 143]. 

На нашу думку, обов’язковість та документальне оформлення є одними 
з основоположних принципів інвентаризації. Проведення інвентаризації є 
обов’язковим:  

- перед складанням річної фінансової звітності; 
- у разі передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації 

майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, 
передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) до сфери 
управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в 
межах одного органу управління, в інших випадках, визначених 
законодавством;  

- у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни 
керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше 
половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) 
при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день 
приймання- передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на 
відповідальному зберіганні;  

- у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування 
цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному 
керівником підприємства;  

- за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого 
документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення 
такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін 
та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих 
органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного 
документа;  

- у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після 
закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства; - у разі 
припинення підприємства;  

- у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами (на дату такого переходу);  

- в інших випадках, передбачених законодавством [2]. 
Важливим питанням в оформленні результатів інвентаризації є 

висновки, щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів 
та зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних 
відомостях, а також пропозиції щодо їх врегулювання відображаються 
інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення 
інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику 
підприємства.  

Отже, можна зробити висновок, що інвентаризація є одним з 
найважливіших методів бухгалтерського обліку і фінансово-господарського 



229 

контролю. За умови ефективної системи мотивування, можуть призводити 
інтенсивності інвентаризації як засобу обліку і контролю. Створення 
правильно функціонуючого інформаційного зв'язку, який забезпечує всі 
процеси інвентаризації, між запланованими цілями і досягнутими 
результатами, є тим важливим завданням, чим більш складнішою є 
організація та технологія проведення інвентаризації.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Економічна суть статутного капіталу зводиться до того, що він є лише 

тією величиною, яка показує стартові умови, з яких починало свою 
діяльність корпоративне підприємство. При неефективному управлінні 
підприємством навіть статутний капітал великих розмірів може бути 
використаний безрезультатно, при добре злагодженому та ефективному - 
збільшення капіталу та значне перевищення активів над статутним фондом. 

З метою підсилення ролі статутного капіталу, законодавчо встановлено 
взаємозв'язок його розмірів з величиною чистих активів господарського 
товариства. Якщо після закінчення другого та кожного наступного 
фінансового року вартість чистих активів господарського товариства 
виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане 
оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати 
відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість 
чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, 
встановлений законодавством, таке товариство підлягає ліквідації. 

Значну увагу у дослідженні статутного капіталу  приділяли такі 
зарубіжні і вітчизняні вчені: І.А.Бланк, Е.Брукінг, С.Л.Безручук, А.В.Бугайов, 
С.Л. Коротаєв, В.М.Костюченко, Е.Поповська, М.В.Смушак. 

Власний капітал розглядають як загальну вартість засобів (майна) 
емітента. Власний капітал у системі бухгалтерського обліку необхідно 
розглядати з позиції власного джерела утворення ресурсів, яке є частиною 
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усього капіталу підприємства. За етапами формування та зміни розміру 
власного капіталу, його структура складається із: 1) зареєстрованого 
(статутного) власного капіталу; 2) ефективного власного капіталу 
(нерозподіленого прибутку чи непокритого збитку); 3) іншого накопиченого 
власного капіталу; 4) коригуючого власного капіталу [3]. 

Статутний капітал являє собою суму грошових вкладів, що їх власник 
надає в повне господарське відання (володіння, користування, 
розпорядження) підприємству, яке він створює, або вартість відповідного 
майна. Джерелом формування статутного капіталу підприємства є грошові і 
матеріальні внески засновників. 

Не дивлячись на те, що статутний фонд є складовою практично кожного 
підприємства, разом з тим, він представляє собою умовну величину, яка 
визначає сукупний розмір внесених засновником або учасником коштів в 
момент створення підприємства тому, що майно представлене в натуральній 
формі у власність підприємства в рахунок вкладів в статутний фонд чи в 
оплату акцій оприбутковують по ціні, яку визначають за домовленістю 
учасників. Через деякий час засоби, що були внесені у статутний капітал, 
можуть бути як збільшені, так і втрачені повністю або частково. Через це 
об‘єктивною оцінкою будь – якого підприємства є не розмір його статутного 
капіталу, а вартість чистих активів, і сам по собі розмір статутного фонду не 
може гарантувати права кредиторів комерційної організації. 

З економічної точки зору, зміст статутного фонду міститься у наділенні 
заново створеної юридичної особи основними і оборотними засобами, які 
необхідні для початку господарської діяльності підприємства по 
виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг чи продажу 
товарів. 

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства 
повинен становити не менше 1250 мінімального розміру оплати праці, який 
діє на дату подання установчих документів в реєструючі органи для 
державної реєстрації. При цьому, якщо в подальшому вимоги законодавства 
до розміру мінімального розміру статутного капіталу зміняться, товариство 
не зобов'язане відповідним чином змінювати свій статутний капітал. Таким 
чином, власникам не може бути відмовлено в реєстрації змін до установчих 
документів у зв'язку з невідповідністю статутного капіталу мінімального 
розміру, що діє на дату реєстрації змін. 

Як найбільш стабільна складова коштів підприємства статутний фонд 
розглядається як база при розрахунку багатьох економічних коефіцієнтів, 
котрі характеризують фінансове становище підприємства, та, в першу чергу, 
автономність бізнесу. 

Процеси дестабілізації економіки України зумовлюють зміни у 
структурі джерел коштів підприємств. Процес пошуку джерел фінансування 
підприємствами не завжди приводить до створення оптимальної структури 
капіталу і особливо — власного. 

Облік статутного фонду починається з моменту реєстрації підприємства 
в єдиному державному реєстрі підприємств, та припиняється в день вибуття 
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підприємства з державного реєстру в результаті припинення діяльності, 
банкрутства та реорганізації. 

Першою операцією, після реєстрації підприємства та визначення частки 
внесків кожного власника у статутний фонд буде внесення кредиторської та 
дебіторської заборгованості за оголошеними внесками до рахунку 46 
«Неоплачений капітал» (рис. 1). 

 
Дт                                                               46 «Неоплачений капітал»                                                              Кт 
Дебіторська заборгованість за оголошеними внесками 
засновників до статутного капіталу  
 

Погашення дебіторської заборгованості в 
результаті внесення частки до статутного 
капіталу 

 
Рис. 1 Відображення операцій на рахунку 46 «Неоплачений капітал» 

 
Наступним кроком  буде відображення господарських операцій на 

рахунку 40 «Статутний капітал» ( рис. 2). 
 
Дт                                                                     40 «Статутний капітал»                                                              Кт 

Зменшення (вилучення) статутного капіталу 
Збільшення зареєстрованого i пaйового капіталу, 
a тaкож надходження внесків дo оголошеного, 
але щe не зареєстрованого статутного капіталу.  

Рис. 2 Відображення операцій на рахунку 40 «Статутний капітал» 
 
Після зарахування останнього внеску і досягнення статутного капіталу 

величини, зареєстрованій установчими документами, записи на рахунку 40 
«Статутний капітал» можуть бути зроблені тільки за рішенням правління 
сумісного підприємства про збільшення (або зменшення) статутного 
капіталу, а відповідно — і частки прибутку кожного із засновників 
(учасників). 

З наведеного вище можна  зробити висновки про те, що статутний 
капітал — це сума грошових вкладів, що їх власник надає в повне 
господарське відання (володіння, користування, розпорядження) 
підприємству, яке він створює, або вартість відповідного майна. Вкладами 
можуть бути грошові кошти, будинки, споруди, обладнання та інші 
матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та 
іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а 
також інші майнові права (зокрема, на інтелектуальну власність). Вклад, 
оцінений у гривнях, становить частку засновника у статутному капіталі. 

Що стосується нормативних і спеціальних літературних джерел, то тут 
слід підкреслити, що є достатня кількість літератури, в якій викладається 
методологія ведення бухгалтерського обліку статутного капіталу згідно з 
чинним законодавством та національними Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 

Для правильного здійснення обліку статутного капіталу підприємства 
повинні дотримуватись нормативно – законодавчих актів, слідкувати за 
нововведеннями у бухгалтерському обліку щодо питань дослідження. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ РИНКОВИХ 
ВІДНОСИН 

 
Загострення конкуренції, розвиток ринкових відносин встановили перед 

управлінською системою широке коло нових та найпоширеніших завдань, які 
пов’язані з виявленням ефективної стратегії і тактики діяльності 
підприємства. У свою чергу, це вплинуло на систему бухгалтерського обліку 
підприємства, вимагаючи адаптації до специфічних інформаційних потреб 
управлінської системи,  та створило додаткове навантаження на неї. 

Головною метою дослідження є визначення ролі бухгалтерського обліку 
в системі ринкових відносин та його головне призначення. 

Проблемами оцінки ролі бухгалтерського обліку у системі ринкових 
відносин займались такі науковці як М.Т. Білуха, В.І. Валуєв, С.В. Голова, 
Л.Г. Ловінська, М.І. Бондар, А.В. Озеран та багатьох інших авторів. 

Будь-який господарюючий суб’єкт ефективно починає функціонувати, 
коли управлінський персонал, приймаючи рішення, мали об’єктивну і 
достовірну інформацію про майно, результати роботи, фінансове становище, 
про процеси їх формування як на підприємствах партнерів, так і на власному 
підприємстві на підставі даних попередніх років. Система бухгалтерського 
обліку надає через свої функції саме таку інформацію[1, с.29]. 

Бухгалтерський облік виконує такі головні функції: інформаційну, 
контрольну та аналітичну. 

Саме  одним із ресурсів підприємства є інформаційне забезпечення, яке 
належить до основних складових управлінської системи. Лише на основі 
інформації можливе прийняття виважених управлінських рішень. 
Інформаційна роль бухгалтерського обліку являє собою одну з 
функціональних підсистем, які забезпечують зворотний зв’язок у всій 
системі управління. 

Збереженню власності підприємства та забезпеченню надходження 
коштів у місцеві та державний бюджети і фонди сприяє контрольна функція. 
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Сама по собі  контрольна функція важлива як  засіб  економічної дії на 
якість роботи підприємства. А це означає, що бухгалтерський облік повинен 
повідомляти про нераціональне використання ресурсів, недоліки в роботі, але 
і за допомогою правильної організації служби обліку забезпечити 
недопущення негативних явищ у діяльності підприємства.  

Інформація, яка отримана з бухгалтерського обліку аналізується для 
прийняття управлінських ( стратегічних, оперативних і тактичних)  
рішень для здійснення в ринкових умовах господарювання господарської 
діяльності. 

Бухгалтерський облік – це інформаційна система, яка здійснює вимір, 
реєстрацію, опрацювання і передачу фінансової інформації про 
підприємство. Метою облікової системи є надання корисної інформації її 
споживачам для прийняття виважених управлінських рішень. Також 
необхідно відрізняти бухгалтерський облік від рахівництва. Рахівництво – це 
процес реєстрації фінансових операцій, ведення і зберігання фінансової 
документації. Оця механічна діяльність, яка повторюється багато разів, є 
лише складовою бухгалтерського обліку[2, с.68]. 

Перебудова бухгалтерського обліку з відображення, класифікації, 
узагальнення та інтерпретації фактів господарської діяльності на 
використання в управлінні одержаної інформації відбулася за ініціативи 
Американського інституту сертифікованих бухгалтерів у 1970 році.    Також 
автори одного із найбільш розповсюдженого у США підручників з 
бухгалтерського обліку Б. Нідлз, X. Андерсон та Д. Кардуєлл відзначали, що 
сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, а здійснює 
планування та прийняття рішень, контроль і привернення уваги керівництва, 
оцінювання, огляд діяльності створює інформаційну систему, що 
задовольняє користувача. Його головною метою є аналіз, інтерпретація і 
використання інформації. Складання кошторисів, складання кошторисів, 
аналіз витрат, аудиторські перевірки, розрахунок податку на прибуток і його 
планування все це містить бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік 
можна назвати фінансовим центром управлінської інформаційної системи, 
який дає як зовнішнім користувачам, так і управлінському апарату повну 
картину господарської діяльності підприємства[3, с.93]. 

Отже, організація бухгалтерського обліку та ефективна управлінська 
діяльність  передбачає створення гнучкої, багатофункціональної системи, 
орієнтованої на забезпечення вихідною обліковою інформацією користувачів 
з метою прийняття вірних управлінських рішень. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
 

Актуальність дослідження полягає в тому, що бюджетні установи на 
сучасному етапі потребують проведення аналізу дебіторської заборгованості, 
адже її обсяги є занадто високими. Контроль за станом, своєчасністю та 
обґрунтованістю розрахунків бюджетних установ з їх контрагентами має 
вирішальне значення для ефективного використання бюджетних коштів. В 
умовах постійної недостатності бюджетних ресурсів допускається їх 
відволікання у дебіторську заборгованість.  

Сучасні теоретичні та методологічні аспекти проблеми  управління 
дебіторською заборгованістю державного сектору висвітлюються в працях 
таких вітчизняних науковців та вчених, як Т. Бутинець, Л. Чижевська, С. 
Левицька, Н. Сушко, О. Прохорова та ін. 

Метою даної роботи є вдосконалення інформаційно-аналітичного 
забезпечення аналізу стану дебіторської заборгованості бюджетних установ 
та причин її виникнення. 

  Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив установи, що 
виникає унаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, 
серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов 
угоди має право на отримання платежів, товарів, робіт та послуг [1, с. 92]. 

Фінансово-розрахункові операції бюджетних установ з дебіторами 
класифікуються за видами: 

- розрахунки за реалізовані матеріальні цінності, товари, виконані 
роботи та надані послуги, які здійснені установою до надходження від 
покупців та замовників оплати за них; 

- розрахунки за перераховані авансові платежі та попередня оплата, які 
сплатила установа за товари, роботи та послуги, що будуть отримані нею у 
майбутньому (якщо подібні розрахунки передбачені чинним законодавством 
України та умовами договору) [2, с. 163]. 

Основною причиною утворення дебіторської заборгованості в 
бюджетних установах є здійснення попередньої оплати розпорядниками 
бюджетних коштів закупівель обладнання, інших товарно-матеріальних 
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Аналіз дебіторської заборгованості проводять по окремих її видах, по 
окремих контрагентах, а всередині них – за окремими зобов'язаннями та 
сумами. Для цього використовуються дані звітності: балансу виконання 
кошторису витрат бюджетної установи форми № 1, звіту форми № 1-м, звіту 
виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних джерел (форма № 4), 
дані поточного обліку, а в необхідних випадках і первинних документів. 
Вивчення проводиться в динаміці за рік або більш тривалий період. 
Вивченню дебіторської заборгованості з тривалими термінами і насамперед 
простроченої приділяють особливу увагу. По кожній сумі визначають час 
виникнення боргу, його причини та розмір. Проаналізувавши розрахунки, 
вживають заходи щодо стягнення заборгованості [4]. 

У зв'язку з тим, що дебіторська заборгованість після закінчення строків 
позовної давності може бути списана, слід визначити суму її зниження або 
підвищення, додавши до заборгованості на кінець року суми, списані на 
зменшення фінансування, і зменшивши отриманий результат на суму 
заборгованості, яка склалася на початок року [3, с. 52]. 

  Зворотність дебіторської заборгованості визначається на основі 
минулого досвіду і поточних умов. Минулий досвід проявляється в 
розрахованому за середніми даними за кілька років відсотку неповернення 
боргів. Також для аналізу використовують коефіцієнт відновлення, який 
показує, яка частина з виниклої протягом року заборгованості була погашена 
на кінець року, а яка її частка залишилася в якості боргу.  

Контроль за рухом і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості, 
як одна з функцій управління, ставить своєю метою перевірку достовірності 
виникнення, ефективності використання дебіторської заборгованості, 
встановлення ступеня і характеру впливу на показники фінансової звітності й 
обсяг продажів на підставі інформації, що надходить на різних стадіях 
контролю. Тому є важливим аналіз об'єктивної величини дебіторської 
заборгованості, її структури та динаміки [3, с. 52]. 

 Отже, особливу увагу в процесі ефективного управління дебіторською 
заборгованістю слід приділяти попереджувальним діям, що спрямовані на 
недопущення виникнення невиправданої заборгованості, яка загрожувала б 
фінансовому стану суб’єкта господарювання, і має здійснюватися цим 
суб’єктом власними силами.  

Зокрема, до таких дій належать:  
1) ефективно розроблена система бухгалтерського обліку бюджетної 

установи;  
2) попередній аналіз платоспроможності контрагентів;  
3) своєчасний контроль за виникненням дебіторської заборгованості. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Бурхливий розвиток світових виробничих систем у ХХ та ХХІ ст. 

призвів до загострення проблеми збереження та відновлення світового 
ресурсного потенціалу. Особливої актуальності це питання набуває в Україні, 
економіка якої характеризується високим рівнем ресурсо та енергомісткості 
галузей, зношеності обладнання, низьким рівнем впровадження інноваційних 
технологій. Політика держави у сфері екологічного оподаткування одним з 
економічних інструментів управління, дозволяючи одночасно вирішувати дві 
задачі – формування фондів фінансових ресурсів і відновлення 
навколишнього середовища та обмеження екологічно шкідливої діяльності. 
Окрім цього, використання екологічних податків стимулює суб'єктів 
господарювання до оновлення виробничо-технічної бази та впровадження 
безпечних технологій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню системи 
екологічного оподаткування присвячені праці Балацького О. Ф.,  
Веклич О. О., Гаркушенко О. Н., Данилишина Б. М., Дорогунцова С. І., 
Кашенко О. Л., Мельника Л. Г., Міщенка В.С., Трегобчука В. М. Основна 
увага у вказаних наукових дослідженнях сконцентрована на проблемах та 
перспективах екологічного оподаткування та становленню системи 
екологічного оподаткування України. 

Метою написання тези доповідей  є визначення проблемних питаннь, що 
виникають при застосувані чинного законодавства та дослідження питань 
становлення, розвитку та ефективності системи екологічного оподаткування 
в Україні.  

Екологічний податок – це податок, який стягується з окремих 
юридичних осіб, які чинять негативний вплив на природнє середовище. 
Відповідно до вимог ст. 240 «Екологічний податок»  Податкового кодексу 
України Платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, 
юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, 
бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, 
постійні представництва нерезидентів здійснюються: 

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення; 
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 – скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;  
 – розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів 

як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) 
суб'єктів господарювання);  

 – утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);  
– тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк [1]. 
Податковим Кодексом передбачається справляння екологічного податку 

через податкових агентів. Відповідно, візьмемо за приклад викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 
забруднення , екологічний податок сплачується платниками податку під час 
придбання палива, а податковими агентами, які реалізують паливо, цей 
податок утримується і сплачується до бюджету.  

Збільшені ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря, 
відповідним чином зросли і ставки податку за скиди окремих забруднюючих 
речовин у водні об’єкти  та розміщення забруднюючих речовин. До 
місцевого бюджету з суми екологічного податку яку сплачується поступає 
80%, а до державного бюджету сплачується 20%. Зміни ставок  2015 року 
порівняно з 2016 можемо побачити у таблиці 1, та порівняти розрахунок  
сплати до державного та місцевих податків. 

 
Таблиця 1 

Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря, та сума 
сплати екологічного податку до державного та місцевих бюджетів 
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Азоту оксидів 1553,79 1243,04 310,75 1968,65 1574,92 393,73 

Ацетону 582,83 466,27 116,56 738,45  590,76 147,69 

Вуглеводнів 87,81 70,25 15,56 111,26 89,00 22,26 

Озону 1553,79 1243,03 310,76 1968,65 1574,92 393,73 

 
Аналізуючи екологічний податок, треба відзначити такі позитивні 

моменти запровадження:  
− збільшення ставок екологічного податку, зокрема значне 

збільшення ставок за викиди надзвичайно шкідливих речовин;  
− запровадження оподаткування викидів вуглекислого газу;  
− спрощення порядку обчислення податку через уніфікацію системи 

підвищувальних коефіцієнтів;  
− запровадження податку з власників пересувних джерел 

забруднення;  
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− спрямування частини податкових надходжень на фінансування 
цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум 
сплаченого ними по- датку [3]. 

У зв’язку з такою ситуацією Міністерством Екології та природних 
ресурсів України прийнято Стратегію Державної екологічної політики 
України на період до 2020 року, яка передбачає екологізацію податкової 
системи. Ця стратегія спрямована на наступні сфери: захист атмосферного 
повітря та охорона вод [2] .  

Цілком логічно, що ефективність екологічного оподаткування повинна 
визначатися позитивними зрушеннями в динаміці забруднень, тобто в їх міні- 
мізації, а також і в обсягах надходжень до бюджету. Але на практиці, як 
доводять дані Держкомстату України, ситуація є абсолютна протилежною: 
при суттєвих змінах ставок податків, зростанні обсягів забруднень, суттєвого 
поповнення бюджету не відбулося.  

Тому можна виділити такі напрямками удосконалення екологічного 
оподаткування можуть стати:         

− розробка системи податкових пільг для підприємств, що модернізують 
виробничу базу та запроваджують інноваційні технології щодо зниження 
рівня шкідливого впливу на навколишнє середовище;     

− встановлення додаткової плати за перевищення встановлених лімітів 
викидів шкідливих речовин та її утримання з прибутку підприємства;   

− запровадження прогресивної шкали ставок екологічного податку 
залежно від обсягу викидів;           

− персоніфікація обліку екологічних податкових платежів з поверненням 
частки сплачених коштів на здійснення заходів з модернізації виробництва;   

− впровадження оподаткування упаковки та продукції, що містить 
екологічно небезпечні речовини;         

− переорієнтація принципів оподаткування з плати за фактично 
спричинену шкоду довкіллю на запобігання шкідливому впливу [4]. 

Для забезпечення ефективності екологічної податкової політики щодо 
виконання фіскальної та регулятивної функцій держави в Україні передусім 
слід створити науково обґрунтовану законодавчу базу екологічного 
оподаткування, що дозволить здійснити поступове формування інноваційної 
економіки, здатної до раціонального використання наявної ресурсної бази, її 
збереження та відновлення. 

Список використаних джерел: 
1. Податковий кодекс України від 07.01.216 № 2755-VI – [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalCode/2016_roz
dil8.aspx. 
2. Авраменко Н.Л. Екологічне оподаткування як складова державного 
регулювання екологічної безпеки України // Економіка природокористування 
та охорони навколишнього середовища: монографія/ за ред. д.е.н., проф.  
О.І. Маслак. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського, 2012. – C. 33-50. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
Для досягнення успіху у конкурентному середовищі та зміцнення 

добробуту країни зростає необхідність підприємств використовувати у своїй 
господарській діяльності нематеріальні активи, і це, в свою чергу, зумовлює 
необхідність дослідження методики їх обліку, аналізу та аудиту. 
Дослідженням питань, пов’язаних з методологією аналізу нематеріальних 
активів, у своїх наукових працях займалися такі вчені, як: Р. Грачова,  
О. Кононенко, В. Подольська, Н. Балакирева  та інші.  

Метою дослідження є визначення особливостей  проведення та проблем 
економічного аналізу використання нематеріальних активів. 

Як об’єкт наукового пізнання, нематеріальні активи є складним та 
багатогранним структурним елементом в економічній теорії сьогодення, який 
відповідно до вимог розвитку сучасної ринкової економіки країни з 
орієнтацією до світового економічного простору все більше ідентифікується 
з об’єктом інтелектуальної власності та здійсненням інноваційних процесів в 
ході господарської діяльності вітчизняних підприємств. 

Ефект від використання нематеріальних активів може полягати у 
наступному: зниженні витрат на виробництво, збільшенні обсягів реалізації 
продукції та прибутку, підвищенні платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства. Тому нарощення віддачі капіталу, можливе за умов, 
коли динаміка темпів зростання виручки від реалізації продукції 
випереджатиме темпи зростання вартості нематеріальних активів [4, с. 85]. 

Результати економічного аналізу нематеріальних активів на кожному 
етапі залежать від доступності та якості необхідних інформаційних джерел. 
Інформаційними джерелами аналізу нематеріальних активів є такі облікові 
дані: первинна документація (акт оцінки нематеріальних активів, акт їх 
наявності та руху, відомість обліку накопиченої амортизації нематеріальних 
активів), облікові регістри за рахунками нематеріальних активів, форми 
звітності (№ 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати», матеріали 
внутрішньогосподарського обліку щодо нематеріальних активів (технічна 
документація, матеріали аудиторських висновків та протоколи зборів 
акціонерів) [3]. 
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Основними завданнями аналізу використання нематеріальних активів є: 
− аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів; 
− аналіз структури і стану нематеріальних активів за видами, термінами 

використання і правової захищеності; 
− аналіз дохідності (рентабельності) і фондовіддачі нематеріальних 

активів; 
− аналіз ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику вкладення 

капіталу в нематеріальні активи [1, с. 34]. 
Для вирішення проблемних питань, пов’язаних з використанням 

нематеріальних активів, під час проведення економічного аналізу необхідно: 
1. В повному обсязі інформаційно забезпечити аналітиків при 

проведенні аналізу, оскільки від цього залежить глибина та точність 
дослідження використання господарюючими суб’єктами нематеріальних 
ресурсів. 

2. Здійснити аналіз структури та динаміки, аналіз наявності та руху, 
аналіз ефективності, аналіз ліквідності нематеріальних активів, визначити 
резерви підвищення обсягів виробництва продукції.  

3. Можливі й інші етапи проведення економічного аналізу використання 
нематеріальних активів. Їх вибір та здійснення визначаються особами, які 
його здійснюють і в залежності від мети, поставленої перед аналітиками 
порядок та стадії аналізу використання нематеріальних активів можуть 
змінюватися, дотримуватися системного підходу при аналізі використання 
нематеріальних ресурсів підприємства, оскільки лише системний підхід 
дозволить найоптимальніше та найефективніше забезпечити наявність та рух 
нематеріальних активів на підприємстві [2, c. 45]. 

В результаті дослідження можна зробити висновок, що конкурентні 
переваги надають підприємству можливість отримання максимального 
ефекту від власної діяльності, завдяки цьому забезпечення аналізу 
використання нематеріальних активів допоможе  усунути всі наявні недоліки, 
що стримують розвиток діяльності. Тому, нами рекомендовано шляхи 
підвищення ефективності використання нематеріальних активів, зокрема: 

 – дотримання підприємством власної стратегії технічно – 
організаційного та економічного розвитку; 

 – переорієнтація на максимальне технічне переозброєння й 
реконструкцію; 

 – систематичне оновлення технологічної бази взаємопов’язаних 
виробничих ланок підприємства та багато інших шляхів та способів, які 
дадуть змогу покращити стан підприємства, а також основні показники 
ефективності використання нематеріальних активів, що можна адаптувати до 
підприємства. 

Список використаних джерел: 
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ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ ПОЗАШКІЛЬНИХ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ 
 
Модернізація системи освіти в умовах інтеграції України в 

європейський та світовий освітній простір, трансформаційні процеси 
переходу суспільства на ринкові відносини активізували пошук нових 
технологій роботи всіх соціальних інститутів і загострили проблеми 
адаптації молоді до життя в ринкових умовах, пов’язані з оволодінням 
новими професіями, набуттям умінь приймати рішення і відповідати за їх 
наслідки. Здатність до інноваційного мислення й творчості, вироблення 
нових стратегій і моделей діяльності та поведінки багато в чому визначається 
ціннісними орієнтаціями особистості, які значною мірою формуються у сфері 
дозвілля.  

Актуалізація проблем, пов’язаних з організацією вільного часу дітей та 
молоді, зумовила підвищення уваги держави до позашкільної освіти, яка 
здатна мобільно реагувати на динаміку змін в інтересах дитини, сім’ї, 
суспільства, держави. Позашкільна освіта як потужний соціальний інститут 
виховання та творчого розвитку особистості сприяє реалізації запитів 
суспільства щодо формування соціальної активності, національної 
самосвідомості, загальнолюдської культури, життєвої компетентності молоді. 

Кількість наукових праць, які стосуються обраної теми свідчить про 
постійно зростаючий інтерес вітчизняних учених до проблеми аудиту 
використання бюджетних коштів й майна. Теоретичні та методичні засади 
державного аудиту досліджуються такими вітчизняними вченими як: І.В. 
Басанцов, О.І. Барановський, І. К. Дрозд, В.Г. Мельничук, В. К. Симоненко, 
І.Б. Стефанюк та ін. 

Позашкільний навчальний заклад — складова системи позашкільної 
освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, 
забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, 
духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та 
громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації 
змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я 
вихованців, учнів і слухачів [3]. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів установ та позашкільних 
закладів і зростанні кількості порушень у системі освіти щораз більшої 
актуальності набуває здійснення ефективного фінансового контролю за 
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раціональним та дієвим використанням бюджетних коштів. Важливу роль 
при цьому має відігравати держава , що зумовлює потребу вдосконалення 
державного регулювання системи фінансового контролю в позашкільних 
навчальних закладах. 

Під час аудиту обов'язковій оцінці підлягає рівень управління 
фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, яке полягає у 
забезпеченні: дотримання вимог законодавства, актів і рішень органів 
управління та суб'єкта господарювання; достовірності даних бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності; збереження активів; досягнення визначених 
цілей і завдань або набуття кращого досвіду діяльності інших суб'єктів 
господарювання з виконання показників економічності, продуктивності і 
результативності [1]. 

Метою державного аудиту позашкільних дитячих закладів є 
встановлення законності й ефективності використання державних фінансів, 
налагодження фінансової дисципліни, попередження порушенням та надання 
відповідних рекомендацій. Досягнення поставлених цілей вимагає реалізації 
певних завдань державного аудиту позашкільних навчальних закладів: 
 - здійснення перевірок спрямованих на визначення законності і 
своєчасності руху бюджетних і позабюджетних коштів; 

 - визначення ефективності і доцільності витрачання державних коштів і 
майна; 

- надання оцінки формування і рівню виконання місцевого бюджету; 
- аналіз виявлених відхилень від установлених показників; 
- визначення шляхів удосконалення управління бюджетними коштами, 

державним та комунальним майном, в тому числі можливості збільшення 
доходів бюджету; 

 - організації дієвого внутрішньогосподарського фінансового контролю. 
Аудит проводиться відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи, 

який складається та затверджується в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Тривалість аудиту не може перевищувати 90 календарних 
днів та процес аудиту складається з чотирьох етапів. Запровадження 
державного аудиту як найновішої самостійної форми державного 
фінансового контролю, безумовно, пов'язане з численними проблемами. До 
основних з них належать наступні:     

- через новизну державного аудиту не визначено головні принципи, 
процедури та відсутні обґрунтування методів здійснення даної форми 
фінансового контролю;  

- не вирішене питання інформаційного та програмного забезпечення 
аудиторського процесу; 

 - не визначені функції аудиторів, їх права, етичні норми діяльності, 
обов’язки та відповідальність;  

- чітко не визначені користувачі інформації, яка буде отримана у 
результаті державного аудиту;  

- не встановлено форму вихідних документів, які мають складатися за 
результатами державного аудиту;  
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- відсутність критеріїв та нерегульованість процедури вибору об'єктів 
аудиту;  

- неврегульованість взаємовідносин між державними фінансовими 
органами з приводу призначення і проведення державного аудиту та 
використання його результатів [1] .  

З вище зазначеного випливає, що державний аудит є формою 
державного фінансового контролю, спрямованою на сприяння бюджетним 
установам, державним підприємствам, а також суб’єктам господарювання, 
які отримують державні кошти, у запобіганні фінансовим порушенням, 
ефективному використанні бюджетних коштів державного та комунального 
майна, правильності ведення бухгалтерського обліку та складання 
достовірної фінансової звітності. Проведене дослідження дало змогу 
сформувати низку наукових та практичних підходів до розв’язання проблем 
у сфері державного аудиту, зокрема, по-перше, здійснити гармонізацію 
вітчизняного законодавства та міжнародних норм і стандартів державного 
аудиту,  по-друге, законодавчо визначити основні концептуальні засади 
державного аудиту та регламентувати повноваження і сферу компетенції 
суб’єктів державного аудиту бюджетних коштів й активів; по-третє, 
розробити методологічні засади проведення державного аудиту для всіх 
органів державного фінансового контролю та державного аудиту з метою 
усунення паралелізму та дублювання їх контрольних дій; по-четверте, 
впровадити механізм обов’язкового оприлюднення результатів державного 
аудиту бюджетних коштів і майна та порядку дотримання підконтрольними 
суб’єктами наданих рекомендацій й усунення виявлених недоліків [2]. 

Протягом останніх років в Україні спостерігається негативний розвиток 
процесу бюджетування. Тому є надзвичайно актуальним завданням 
вирішення питань, які потребують наукових досліджень, зокрема оптимізація 
процесу управління бюджетними видатками позашкільних дитячих закладів, 
визначення їх структури та контроль за ефективним використанням 
бюджетних коштів. Дерегуляція бюджетних коштів, скорочення витрат на 
державний апарат поряд з реальною бюджетної децентралізацією, що надає 
широкі можливості регіонам, є ключовими економічними реформами в 
Україні на даний час. Система державного фінансового контролю в Україні 
за ефективним і раціональним використанням фінансових ресурсів та майна 
знаходиться на етапі реформування.  Існує низка невирішених питань, 
пов’язаних з визначенням особливостей контролю за використанням 
державних ресурсів фінансовими органами та бюджетними установами, а 
також потребує подальших досліджень і розробок організаційних та 
методичних засад здійснення контрольних повноважень держави та її 
органів.  
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ  
 

Контроль поряд з плануванням, регулюванням, обліком і аналізом є 
однією з функцій управління будь-якого економічного суб'єкта. Однією з 
ланок системи контролю виступає фінансовий контроль.   

Одним з найбільш актуальних та суперечливих видів контролю є 
контроль розрахунків з персоналом по оплаті праці. Цей вид контролю 
досить складний, оскільки потребує значних трудових витрат і передбачає 
постійне ведення роботи, направленої на максимальне скорочення часу 
перевірки без зниження при цьому якості. У зв’язку з цим обрана тема є дуже 
актуальною на сьогодні. 

Теоретичні, методичні і прикладні питання контролю розрахунків з 
персоналом по оплаті праці завжди були предметом наукових досліджень, 
зокрема, таких відомих українських вчених-економістів, як: Атамаса П.Й., 
Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Грабова Н. М., Кoлoта А.М., Кyжeльного М.В., 
Кyлaкoвcької Л.П. тa інших. Проте низка важливих аспектів з контролю 
розрахунків з персоналом з оплати праці в контексті стандартизації та 
гармонізації з міжнародними вимогами вивчені недостатньо. 

Метою дослідження є виявлення  теоретичних та практичних аспектів 
контролю розрахунків з оплати праці в Україні. 

Праця є необхідною складовою частиною процесу виробництва, 
споживання та розподілу створеного продукту, а її оплата є основним 
джерелом доходів робітників фірм, підприємств й основним стимулятивним 
фактором для них. В умовах ринкової економіки відбулися істотні зміни в 
організації та значенні оплати праці, яка тепер залежить вже не тільки від 
результатів праці окремих працівників, а й від ефективності діяльності 
окремих виробничих підрозділів та й підприємства загалом. 

Основним елементом розрахунків з персоналом на підприємстві  є 
заробітна плата, проте не менш важливими є нарахування та виплата 
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відпускних, утримання аліментів, видача готівки на господарські потреби, 
сплата здійсненого збитку, утримання за ініціативою підприємства, 
нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
розрахунки за дивідендами.  

Відповідно до Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за 
виконану роботу [1].  

В свою чергу заробітна плата складається із основної заробітної плати, 
додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Структура заробітної плати [2] 
 
Основними завданнями контролю розрахунків з оплати праці є 

перевірка: дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати 
праці, утримань із неї й правильності ведення бухгалтерського обліку 
розрахунків з оплати праці; використання  трудових ресурсів і фонду  оплати 
праці та наявності затверджених нормативних документів, які регулюють 
використання трудових ресурсів та порядок оплати праці (Положення про 
оплату праці, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, норми 
і розцінки тощо);  стану нормування, тарифікації робіт і оплати праці;  
дотримання  трудової і штатної дисципліни та своєчасності й правильності 
нарахування і виплати  заробітної плати згідно з діючою системою оплати 
праці. 

Під час ревізії особливе значення має використання фактографічної 
інформації, що наведена в таблиці 1. 

 

Заробітна плата 

Основна заробітна 
плата 

Інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати 

Додаткова заробітна 
плата 

винагорода за 
виконану роботу 
відповідно до 

встановлених норм 
праці (норми часу, 
виробітку, посадові 

обов’язки) 

виплати у формі винагород за 
підсумками роботи за рік, премії 
за спеціальними системами і 

положеннями, компенсаційні та 
інші грошові і матеріальні 
виплати, які не передбачені 

актами чинного законодавства 

винагорода за працю 
понад установлені 
норми, за трудові 

успіхи та 
винахідливість і за 

особливі умови праці 
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Таблиця 1 
Фактографічна інформація, що використовується під час ревізії 

розрахунків з персоналом з оплати праці [3] 
№з/
п 

Назва документа  Зміст інформації  Використання ін-
формації в ревізійному 

процесі  

1. 

Наказ (розпорядження ) 
про прийняття на ро-
боту  

Порядок зарахування на 
роботу постійних, тим-
часових, сезонних пра-

цівників 

Контроль приймання 
працівників на роботу , 
дотримання трудового 

законодавства 

2. Особова картка  Професійна і соціальна 
характеристика працівника 

Перевірка якісних по-
казників працівників 

3. Наказ про надання 
відпустки  

Облік використання 
відпусток працівниками 

Перевірка дотримання 
трудового законодавства 

4. Розрахунково-платіж-
на відомість  

Порядок нарахування  
зарплати працівникам.  Контроль оплати праці 

5. 

Табель обліку вико-
ристання робочого 
часу і розрахунків за-
робітної плати  

Щоденний облік ви-
користання робочого часу 

Контроль використання 
робочого часу 

6. 

Відомості (машино-
грами) аналітичного і 
синтетичного обліку 
за рахунками 66 “Роз-
рахунки з оплати праці ”  

Облік заробітної плати 
(оплати праці) і розрахунків 
з робітниками і службовцями

Контроль використання 
заробітної плати (оплати 
праці) і розрахунків із 

робітниками і 
службовцями 

 
Ревізію операцій щодо оплати праці доцільно здійснювати в такому 

порядку: перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, розцінок, 
ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з 
персоналом, перевірка документального обґрунтування і обліку за 
заробітною платою та витрат, пов’язаних з оплатою праці. 

Методика контролю нарахування заробітної плати залежить від діючих 
форм і систем оплати праці. Організація обліку розрахунків за виплатами 
працівникам передбачає встановлення порядку розрахунку й узагальнення їх 
сум; вибір форм первинних накопичувальних і зведених розрахунково-
платіжних документів із зарплати; вибір методики й техніки розподілу 
зарплати між членами бригади або відділка при зведеному обліку їх праці; 
розробку методики й техніки визначення сум різних доплат; організацію 
роботи розрахункових відділів. Усі ці питання можуть вирішуватися на 
кожному підприємстві з урахуванням конкретних виробничих умов.  

Отже, контроль розрахунків з персоналом по оплаті праці досить 
складний, оскільки потребує значних трудових витрат і передбачає постійне 
ведення роботи, направленої на максимальне скорочення часу перевірки без 
зниження при цьому якості. Джерелом для проведення контролю розрахунків 
з персоналом є фактографічна інформація, тоді як нормативно-законодавчу 
інформацію ревізор використовує для того, щоб обґрунтувати законність 
операцій, пов’язаних з нарахуванням, документальним забезпеченням і 
обліком цих операцій. 
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ОБЛІК ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗAСОБІВ 
 

Розвиток ринкової економіки тa євро інтегрaційні процеси стимулюють 
підприємствa різних форм влaсності до впровaдження новітніх технологій, 
розширює можливості щодо використaння нових фінaнсових інструментів і 
мехaнізмів, однaк виникaє проблемa щодо реaльності їх зaстосувaння. Перш 
зa все це спричинено повною відсутністю aбо нестaчею влaсних обігових 
коштів, низькою ліквідністю aктивів, зaстaрілою мaтеріaльно-технічною 
бaзою, нa утримaння якої витрaти перевищують нaявні прибутки, тa 
недосконaлою зaконодaвчою бaзою, що реглaментує діяльність підприємств. 
Сaме тому особливо aктуaльними є дослідження проблемних питaнь обліку 
вибуття основних зaсобів підприємств і нaпрямків його удосконaлення. 

Проблемні  питaння обліку вибуття основних зaсобів розкривaються в 
прaцях Ф.Ф. Бутинця, Б. І. Вaлуєвa, С. Ф. Головa, М. В. Кужельного,  
В. В. Сопко. Незвaжaючи нa знaчні досягнення і нaпрaцювaння, цілa низкa 
питaнь зaлишилaсь невирішеною. Зокремa, вимaгaє удосконaлення чиннa 
методикa обліку вибуття основних зaсобів. 

Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних та практичних 
аспектів обліку вибуття основних засобів. 

Відповідно до П(С)БО 7 «…основні зaсоби - це мaтеріaльні aктиви, які 
підприємство утримує з метою використaння їх у процесі виробництвa aбо 
постaчaння товaрів, нaдaння послуг, здaвaння в оренду іншим особaм aбо для 
здійснення aдміністрaтивних і соціaльно-культурних функцій, очікувaний 
термін корисного використaння (експлуaтaції) яких більше одного року (aбо 
оперaційного циклу, якщо він довший зa рік)» [4].  

Оргaнізaцію обліку руху основних зaсобів нa мaлих підприємствaх 
починaють з їх введення в експлуaтaцію, приймaння після проведених 
ремонтів й зaкінчуючи їх ліквідaцією, потрібно будувaти із урaхувaнням їх 
специфічних особливостей, зaбезпечуючи одночaсне проведення 
контрольних тa aнaлітичних процедур. Доцільно розробити робочу 
інструкцію, в якій чітко визнaчити перелік робіт і порядок їх здійснення, 
функції тa зaвдaння кожного членa комісії, a тaкож їх відповідaльність для 
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якісного, відповідaльного виконaння робіт з приймaння тa списaння об'єктів 
[1, с. 33].  

Грaфік документообігу необхідний для упорядкувaння руху документів 
тa їх своєчaсного нaдходження до бухгaлтерії. Тому, нa кожному 
підприємстві варто розробити зведений грaфік з обліку основних зaсобів, у 
якому зaзнaчити кількість примірників кожного документa, які необхідні для 
оформлення тієї чи іншої господaрської оперaції; осіб, відповідaльних зa 
кожний вид робіт (склaдaння документів, їх перевірку, реєстрaцію, обробку, 
облікову реєстрaцію інформaції в облікових регістрaх) тa терміни їх 
виконaння.  

Внaслідок їх продaжу, ліквідaції, безоплaтної передaчі, внеску до 
стaтутного кaпітaлу, обміну при бaртерних оперaціях, нестaчі aбо 
невідповідності критеріям визнaння aктивом відбувaється вибуття об'єктів 
основних зaсобів з бaлaнсу мaлих підприємств. 

В разі якщо мaле підприємство придбaє основні зaсоби, які вже були в 
експлуaтaції, то при зaрaхувaнні їх нa бaлaнс можнa відобрaзити і суми 
нaявного зносу (продaвець повинен укaзaти його в aкті приймaння-передaчі). 
У П(С)БО 7 «Основні зaсоби» прямої вкaзівки нa обов'язковість тaкої 
оперaції немaє, aле зміни до Інструкції № 291 (п. 47.1. Нaкaзу № 1012) 
передбaчaють тaкі проведення: Дебет 10, 11 — Кредит 13. 

Безоплaтне отримaння основних зaсобів може здійснювaтись як від 
юридичних, тaк і від фізичних осіб. Первиннa вaртість тaких об'єктів 
визнaчaється відповідно до норми п. 10 П(С)БО 7: у сумі спрaведливої 
вaртості нa дaту отримaння, з урaхувaнням витрaт, передбaчених п. 8 П(С)БО 
7. У момент передaчі об'єктів обов'язково склaдaється aкт приймaння-
передaчі. 

Вaрто зaзнaчити, що якщо основні зaсоби передaються юридичною 
особою, то склaдaється типовa формa № 03-1, якщо ж фізичною особою, то 
aкт може бути довільної форми aбо можнa скористaтися вищенaзвaною 
формою № 03-1. 

Основні зaсоби списують нa підстaві тaких документів: 
- Aкт нa списaння основних зaсобів (ф. 03-3); 
- Aкт нa списaння aвтотрaнспортних зaсобів (ф. 03-4); 
- Aкт нa списaння довгострокових біологічних aктивів рослинництвa 

(бaгaторічних нaсaджень) (формa № ДБAСГ-3) - використовується в 
сільському господaрстві; 

- Aкт нa списaння довгострокових біологічних aктивів твaринництвa 
(вибрaковкa твaрин) (формa № ДБAСГ-4) - використовується в сільському 
господaрстві. 

Кожне  підприємство нaмaгaється рaціонaльно використовувaти існуючі 
основні зaсоби. Aдже, якщо основні зaсоби йому мaйже непотрібні, 
неефективно використовуються, то це призводить до зaмороження коштів, 
зниження фондовіддaчі. Зaйве устaткувaння, яке не використовується нa 
підприємстві, інструменти, трaнспортні зaсоби, прилaди, робочa тa 
продуктивнa худобa можуть бути продaні. Підприємство мaє прaво 
списувaти з бaлaнсу зaстaріле, зношене і непридaтне для подaльшого 
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використaння устaткувaння, трaнспортні зaсоби, інвентaр тa інструмент, 
якщо відновлення цього мaйнa неможливе, економічно невигідне aбо воно не 
може бути реaлізовaне. 

Нaкaзом керівникa підприємствa aбо влaсникa, створюють комісії для 
того щоб визнaчити об'єкти, які підлягaють списaнню тa оформлення 
необхідної документaції нa списaння основних зaсобів. Вони оглядaють 
об'єкт, встaновлюють причини списaння, визнaчaють можливість 
використaння окремих детaлей, мaтеріaлів об'єктa, який списують, склaдaють 
aкти нa списaння основних зaсобів і подaють їх (відповідно) нa розгляд 
прaвлінню, керівнику чи влaснику підприємствa. При цьому комісія 
використовує відповідні документи: технічні пaспорти, відомості 
бонітувaння твaрин, aкти aвaрії мaшин тa ін. Списaння будівель і споруд 
комісія оформляє aктом [2, с. 86]. 

Нaприклaд, після ліквідaції чaсто зaлишaються певні чaстини сировини, 
мaтеріaлів, зaпaсних чaстин, будівельних мaтеріaлів тощо. Тaкі об`єкти 
мaють певну цінність і в обліку їх оприбутковують у склaді виробничих 
зaпaсів зa спрaведливою вaртістю про що роблять зaпис зa дебетом рaхункa 
20 «Виробничі зaпaси» (відповідних субрaхунків) і кредитом – 746 «Інші 
доходи від звичaйної діяльності». 

Ще до ліквідaції зaлучaють прaцівників, техніку, інші сторонні 
оргaнізaції, тому тaкі витрaти із ліквідaції об`єктa основних зaсобів 
відобрaжaють зa дебетом 976 «Списaння необоротних aктивів» і кредитом 
рaхунків 13 «Знос (aмортизaція) необоротних aктивів», 20 «Виробничі 
зaпaси», 22 «Мaлоцінні тa швидкозношувaні предмети», 66 «Розрaхунки зa 
виплaтaми прaцівникaм», 65 «Розрaхунки зa стрaхувaнням», 63 «Розрaхунки 
з постaчaльникaми тa підрядникaми» [3]. 

В кінці звітного періоду доходи і витрaти списують нa фінaнсові 
результaти від звичaйної діяльності.  

Тaким чином, основні зaсоби – один з нaйвaжливіших чинників будь-
якого виробництвa. Їх стaн і ефективне використовувaння прямо впливaють 
нa кінцеві результaти господaрської діяльності підприємств. Рaціонaльне 
використовувaння основних фундaцій сприяє поліпшенню всіх техніко-
економічних покaзників, в тому числі збільшенню випуску продукції, 
зниженню її собівaртості, трудомісткості виготовлення. 
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АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Функціонування підприємства неможливе без використання фінансових 
ресурсів, основне місце серед яких займають грошові кошти. Їх надходження 
формується в результаті господарських операцій і витрачання вимагає 
суворого цільового спрямування на досягнення поставлених господарських 
завдань підприємства. Операції з грошовими коштами відіграють важливу 
роль у діяльності підприємства.  

Аудит  грошових коштів є важливою та необхідною процедурою, 
незважаючи на відносно невелику кількість документів, що підлягають 
перевірці та невеликий час, який на неї відводиться. Навіть незначні на 
перший погляд порушення, виявлені при перевірці, можуть свідчити про 
досить суттєві зловживання і вказувати на загальний стан  бухгалтерського 
обліку на підприємстві.  

Дослідженням особливостей відображення в обліку касових операцій 
підприємств України займались такі вчені, як: Черкасова С., Панасюк В., 
Альшум І., Завгородній В., Бобрівець С. та ін. Проведення контролю за 
рухом готівкових коштів розглядались у працях Тарасова М.А., Щербини 
С.М., Леонідова Л.М., Огійчука М.Ф., Ратуліна І.І. та інших.  

Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних та практичних 
аспектів аудиту грошових коштів та касових операцій. 

Касові операції - операції  підприємств (підприємців) між собою та з 
фізичними особами, пов’язані з прийманням і видачею готівки під час 
проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у 
відповідних книгах обліку. Відповідно, грошові кошти – це готівка, кошти на 
рахунках у банках та депозити до запитання [1]. 

Порядок ведення касових операцій регламентується Положенням про 
ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджено 
постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р.  
№ 637, і поширюється на всі підприємства незалежно від форм власності і 
виду діяльності, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької 
діяльності (крім банків і підприємств зв'язку) [4]. 

Грошові кошти підприємства в межах встановлених лімітів можуть 
знаходяться у вигляді готівки в касі, а інші суми зберігаються на рахунках в 
банках. Частина грошей може бути вкладена в цінні папери з метою 
одержання прибутку від них.  [1, с. 66]. 

Проведення аудиту грошових коштів потребує значної уваги аудиторів, 
професійних навичок та відмінного знання нормативно-правової бази, 
оскільки це досить трудомістка процедура, що передбачає встановлення 
достовірності даних щодо наявності та руху грошових коштів, повноти і 
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своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових 
регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків 
відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення 
залишків у звітності господарюючого суб’єкта. [2, с. 537] 

Мета аудиту грошових коштів полягає у наданні аудитором 
обґрунтованого висновку щодо законності, достовірності і доцільності 
операцій з грошовими коштами, а також відповідності їх обліку вимогам 
чинного законодавства. 

У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати 
наступні основні завдання (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Основні завдання аудиту грошових коштів [3, с. 114] 
 

Джерела інформації для аудиту грошових коштів: 
- первинні документи з обліку грошових коштів (прибутковий касовий 

ордер (ПКО), видатковий касовий ордер (ВКО), журнал реєстрації 
прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку 
прийнятих і виданих касиром грошей, грошовий чек, об’ява на внесення 
готівки, супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою, фіскальний 
касовий чек на товари (послуги), фіскальний касовий чек видачі коштів, 
розрахункова квитанція, платіжна відомість, розрахунково-платіжна 
відомість, платіжне доручення, гарантійне доручення, платіжна вимога-
доручення, банківська платіжна картка (БПК), виписка з банку, інші 
документи, передбачені наказом про облікову політику підприємства); 

- облікові регістри, що використовуються для відображення 
господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших актів; 

- аудиторський висновок попередньої перевірки та інша документація, 
що узагальнює результати контролю; 

- Головна книга; 
- звітність (Баланс (ф. № 1), примітки до фінансової звітності ф. № 5). 

[6] 

Завдання аудиту  грошових коштів є:

Перевірка забезпечення збереження коштів, цінних паперів і бланків суворої 
звітності в касі, своєчасного і повного їх оприбуткування та витрачання 

Перевірка законності й господарської доцільності касових операцій і 
дотримання встановлених правил їх здійснення

Забезпечення додержання встановленого ліміту залишків готівки в касі 

Своєчасно виявляти результати інвентаризації коштів, документів і 
розрахунків, забезпечити стягнення погашення заборгованостей у терміни 
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 Освоєння методики аудиту касових операцій є важливим, виходячи з 
таких причин: грошові кошти є найбільш ліквідними і такими, що швидко 
реалізуються активами клієнта, вони мають масовий і поширений характер, 
рух готівки відбувається через касові операції, тому під час аудиту вони 
досліджуються суцільним методом. Особлива увага приділяється питанню 
забезпечення збереження грошей і дотримання касової дисципліни.  

До найбільш розповсюджених типових помилок, які виявляються в ході 
аудиторської перевірки грошових коштів, відносяться: 

- відсутність первинних касових документів чи оформлення їх з 
порушенням установлених вимог; 

- виплати підзвітним особам на підставі виправдовувальних 
документів, що підтверджують витрати, без оформлення авансових звітів; 

- недотримання ліміту розрахунків готівкою між юридичними  
особами; 

- проведення розрахунків з населенням без застосування контрольно-
касових машин; 

- некоректне відображення касових операцій в облікових регістрах; 
- арифметичні помилки під час підрахунку оборотів. 
Для поліпшення роботи, викриття можливих випадків порушень за 

даними первинної бухгалтерської документації й забезпечення повноти 
вивчення касових операцій доцільно застосовувати спеціальну відомість 
аудитора щодо контролю зберігання готівки. [3, с. 146] 

Таким чином, аудит касових операцій передбачає перевірку операцій, 
пов’язаних з обігом готівки у процесі здійснення фінансово-господарської 
діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства. 
Особливу увагу необхідно зосередити на правильність оформлення касових 
документів: справжність підписів одержувачів, можливі виправлення, 
правильність віднесення операцій на кореспондуючі рахунки, наявність 
підпису керівника. Також під час проведення аудиту грошових коштів 
необхідно застосовувати експертне дослідження стосовно повноти 
оприбуткування готівкових коштів та цільового їх використання. 

Список використаних джерел: 
1. Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб. / З. Б. Живко,  
І. О. Ревак. - К.: Алерта, 2012. − 496 с. 
2. Корягін М. В. Облік, аналіз та аудит: навч. посіб. / М. В. Корягін. – К.: 
Кондор, 2008. – С. 537-541 
3. Лігоненко Л. О. Управління грошовими потоками: навч. посіб  /  
Л. О. Лігоненко, Г. В. Ситник. – К.: КНТЕУ, 2014. – 255 с. 
4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України 
від 15.12.2004 р. №637. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakonrada.gov.ua 
5. Усач Б.Ф. Аудит: навч. посіб. / Б. Ф. Усач. – К.: - Знання-прес, 2002. – 223с. 
6. Утенкова К. О. Аудит: навч. посіб. / К. О. Утенкова. – К.: Алерта,  
2011. – 408 с.  



254 

Людмила Кулініч, Юлія Качур  
Науковий керівник: Поліщук О.Т., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТУРИСТИЧНОГО  ПРОДУКТУ 
 

Інтеграція України до всесвітніх організацій, зокрема ЄС, потребує 
здійснення комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення методики 
обліку та калькулювання собівартості туристичного продукту, поліпшення 
якості обслуговування туристів, приведення нормативно-законодавчої бази у 
відповідність до міжнародних вимог і стандартів. На сучасному етапі 
розвитку економіки в умовах конкуренції на підприємствах туристської 
галузі зростає роль обліку витрат і калькулювання собівартості туристського 
продукту, управління витратами. Зниження вартості туристського продукту 
неможливе без удосконалення систем обліку і аналізу витрат, які 
забезпечують управлінський персонал належною інформацією, необхідною 
для прийняття управлінських рішень. 

Тому питання формування собівартості туристичного продукту завжди 
займало пріоритетне місце в  фінансово-господарській діяльності 
туристичного підприємства. Дослідженням в цій сфері приділяють увагу такі 
вітчизняні і зарубіжні науковці, як А.Апчерч, С.Бакина, З.Балченко, 
Р.Балашова, Л.Булгакова, Л.Дядечко, С. Іскарджян, С.Король, М. Мальська, 
Т.Шляхтич,  С.Наумова та ін. 

Проблема формування собівартості туристичного продукту є важливою 
складовою організації обліку. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів 
калькулювання собівартості туристичного продукту. 

Згідно з Законом України «Про туризм» туристичний продукт – це 
попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не 
менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації 
за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги 
розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і 
розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, 
відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [4]. 

Собівартість туристичного продукту представляє собою сукупність 
витрат на його формування і реалізацію. До складу туристичного продукту 
входять послуги, спрямовані на задоволення потреб туриста: перевезення, 
розміщення, харчування, організація екскурсійного обслуговування, 
відпочинку і розваг, реалізація сувенірної продукції тощо. Собівартість 
комплексно характеризує використання всіх видів ресурсів підприємства і є 
одним з важливіших показників ефективності фінансово-господарської 
діяльності. 

Слід зауважити, що на практиці не завжди собівартість туристичного 
продукту є повним відображенням дійсних витрат на його формування: одні 
з них мають відношення до процесу виробництва продукту, але 
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відшкодовуються за рахунок прибутку; інші – включаються в собівартість, 
але не мають прямого зв'язку з виробництвом і формуванням туристичного 
продукту [1, с. 43]. 

Собівартість туристичного пакета формують матеріальні та 
нематеріальні затрати, які класифікують за різними ознаками. 
Найпоширенішою є класифікація за окремими статтями калькуляції та за 
економічними елементами. 

Статті калькуляції – це затрати, які відрізняються між собою 
функціональною роллю у виробничому процесі та місцем виникнення. За 
статтями витрат визначають собівартість одиниці продукції, тобто 
калькуляцію. 
Загальний перелік статей калькуляції має такий склад: окремі види послуг, 
що формують цей пакет; паливо та енергія; заробітна плата; соціальні внески; 
амортизація; виробничі витрати; підготовка до освоєння виробництва; інші 
виробничі витрати; позавиробничі витрати.  До витрат на оплату послуг 
інших підприємств туріндустрії (витрат на створення туристичного 
продукту) можна віднести: прямі матеріальні витрати, які можна конкретно 
віднести на об’єкт калькуляції (наприклад, на 1 туродень); прямі витрати на 
оплату праці працівників, які безпосередньо пов’язані з формуванням 
туристичного продукту; інші прямі витрати (відрахування на соціальне 
страхування, амортизація основних виробничих засобів); 
загальногосподарські витрати: змінні та постійні розподілені [2, с. 77]. 

Чіткий перелік статей калькуляції має бути висвітлений в Наказі про 
облікову політику. 

За нормами П(С)БО 16 «Витрати» підприємства самі визначають склад 
статей калькуляції. Склад витрат суб’єктів туристичної діяльності значним 
чином відрізняється від витрат будь-яких інших підприємств [3]. 

До матеріальних витрат туристичних підприємств відносяться витрати 
на проживання і харчування, лікування, на культурні заходи, екскурсійне 
обслуговування, експлуатаційні витрати тощо. Зміна цих витрат залежить від 
рівня курортної установи (в залежності від кількості «зірок»), кількості 
відпочиваючих, рівня сервісу тощо. 

До витрат туроператорів відносяться: витрати на формування 
туристичного продукту, транспортні витрати на проїзд до місця відпочинку і 
назад, вартість окремих видів послуг, які включаються у вартість 
туристичного продукту, сформованого у вигляді туру (туристичного пакету), 
страхові витрати, витрати на трансферт, витрати на екскурсійне 
обслуговування. 

До витрат турагентів, відносяться: вартість туристичного продукту, 
сформованого туроператором у вигляді турпакету або туру, витрати на 
маркетингові дослідження, оплата праці працівників турагенства, витрати на 
соціальні заходи, витрати на рекламу, витрати на збут, оренда офісу, 
амортизаційні відрахування, комунальні послуги, банківські послуги та ін. 

 При цьому витрати з реалізації туристичного продукту або послуг 
посередниками відрізняються від витрат по їхньому формуванню: вони 
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розраховуються аналогічно витратам обігу в роздрібній торгівлі і 
покриваються комісійною винагородою. Витрати з реалізації туристичного 
продукту туристичними агентами практично не містять матеріальних витрат. 
Основним видом витрат цих підприємств є витрати на оплату праці і 
відрахування на соціальні заходи. 

Таким чином, урахування всіх чинників формування собівартості дає 
можливість  гнучко оперувати витратами з метою вибору вдалої цінової 
політики підприємства, а також використовувати облікову інформацію для 
управлінських потреб. Багатогранність ознак, за якими формується 
собівартість туристичного продукту, підтверджує творчий характер цього 
процесу, дає змогу виявляти допущені прорахунки, прогнозувати витрати на 
перспективу, забезпечувати ефективний контроль за  їх здійсненням. За умов 
самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання 
прибутку підприємства. Пропонується включити в Наказ про облікову 
політику витрати, які формують собівартість продукції. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАРАХУВАННЯ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
 

Праця являється необхідною частиною процесу виробництва, 
споживання та розподілу створеного продукту. Участь осіб, які задіяні в 
процесі створення блага чи то матеріального чи духовного буде виражатися у 
вигляді заробітної плати. Заробітна плата являється головним джерелом 
доходів населення, а також одночасно  виступає сильним засобом мотивації 
трудового потенціалу працівників. Виконує головну роль у ринкових 
відносинах господарювання, виступає як одним із елементів відтворення 
суспільного продукту і найбільш потрібним чинником підвищення 
ефективності економіки. Тому облік та документальне оформлення 
заробітної плати є важкою ділянкою роботи для бухгалтера, що потребує 
постійної уваги, а також оперативних і точних даних, у яких повинно 
відображатися  зміна чисельності категорій працівників, витрати робочого 
часу та виробничі витрати. 
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Дослідженням докуметального оформлення нарахування заробітної 
плати займалися такі вчені, як:  В.Д. Баршевич, Ф.Ф. Бутинець,     
Л.В. Гізатуліна,   О.І. Гуменюк, Т.Г. Завіновська, С.В. Калюга, В.В. 
Кулішова, С.О. Ловінська, С.В. Свірко та інші. 

Метою даного дослідження є розкриття документального оформлення 
нарахування заробітної плати. 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
вираженні, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові 
за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від ряду критеріїв 
до яких відносять складність та основні умови виконування роботи, 
професійно-ділові якості працівника, результати виконаної роботи 
працівника, а також від  виду господарської діяльності підприємства. 

Передусім, щоб нарахувати заробітну  плату потрібно знати, яку посаду 
займає працівник і скільки годин було відпрацьовано, або ж кількість 
виконаної ним роботи, тому для того щоб полегшити  процес нарахування 
заробітної плати  використовують штатний розпис. 

Штатний розпис – це документ, що встановлює для даного 
підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади 
працівників. Штатний розпис вміщує назви посад кожного працівника і оклад 
за кожною посадою і кількість персоналу. Його складання є обов’язковим для 
кожного підприємства, що закріплено ч.3 ст. 64 ГКУ.  

 Можна стверджувати, що документальне підтвердження нарахування 
зарплати залежить передусім від системи (форми) оплати праці. Тому на 
практиці використовують дві основні системи оплати праці: погодинну та 
відрядну. 

Головною різницею між формами оплати праці виступає вимірник 
результатів праці. Вимірником результатів праці за погодинної форми 
виступає час, а за відрядної – кількість робіт виконаних працівником, 
наданих послуг, виготовленої продукції [2]. 

Підставою для того щоб нарахувати працівнику основну зарплату за 
погодинною формою оплати є табель обліку використання робочого часу. 
Табель застосовується не лише для розрахунку заробітної плати 
погодинникам, але і для обліку використання робочого часу всіх категорій 
працівників, а також використовується як засіб контролю за дотриманням 
працівниками встановленого режиму робочого часу. Форма табеля містить 
мінімальну кількість показників, але роботодавець має право якщо в цьому є 
потреба доповнити її іншими потрібними показниками для обліку 
використання робочого часу, виходячи з специфіки діяльності підприємства. 
Також можливо складати табель за спрощеною формою, яка затверджена на 
підприємстві. 

При нарахуванні зарплати за відрядною формою оплати праці єдиної 
системи типових документів, не має. Розробкою типових документів для 
нарахування заробітної плати займається підприємство самостійно. Тому 
підприємство наділене правом створення власної системи документування. 
Щоб здійснити нарахування основної зарплати працівникам-відрядникам в 
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першу чергу знадобляться дані про виробіток працівників. Підприємство 
залежно від особливостей його діяльності самотужки вирішує у яких 
документах буде зібрана необхідна інформація для нарахування зарплати.  

Для цього підприємство  може використовувати такі документи, як: 
− Рапорт про виробіток бригади. Даний документ застосовується на 

підприємствах із масовим характером виробництва при бригадній організації 
робіт, а також  за можливості поєднання оплаті праці і операцій за 
сумарними розцінками за виготовлений виріб. Щодня у рапорті про 
виробіток бригади відображають кількість виданих виробів у роботу, 
прийняття придатних, а також кількість  забракованих виробів.  

− Рапорт про виробіток (накопичувальний). Документ використовується 
для того щоб узагальнити виробіток працівників і нарахувати заробітну 
плату робітникові чи бригаді задіяних в масових, великосерійних 
виробництвах  при виконанні різних періодично повторюваних операцій; 

− Маршрутний лист. Використовується в серійному виробництві і 
оформлюється на кожну партію виготовлених деталей.  

− Наряд на відрядні роботи. Служить  для відображення в обліку 
інформації про виробіток та заробітні плати робітника або бригади. Наряд 
виписується в залежності від характеру виконання робіт на одну зміну чи на 
більш тривалий період, і як правило водиться на строк до одного місяця.  

Але як вже було зазначено, що на сьогодні не існує типових форм 
більшості із цих документів. Найчастіше підприємство розробляє їх 
самостійно, спираючись та орієнтуючись на «радянські» зразки [3, c. 61].  

Для того щоб здійснити  нарахування як працівникам при  відрядній 
формі оплати праці, так і при погодинній бухгалтері можуть знадобитися, 
зокрема такі документи: 

− накази (розпорядження) про надання відпусток; 
− накази (розпорядження) про відрядження; 
− положення про преміювання та розпорядчі документи про 

преміювання; 
− відомості про простої (листки обліку простоїв, акти про простої); 
− дані про понаднормові роботи тощо. 
Документами, що слугують для розрахунку заробітної плати є 

розрахунково-платіжні відомості, які також являються документами, що 
підтверджують суму витрат понесених на оплату праці. Існує дві типові 
форми розрахунково-платіжних відомостей: 

− Розрахунково-платіжна відомість працівника – застосовується для 
нарахування заробітної плати  конкретному працівникові підприємства; 

− Розрахунково-платіжна відомість (зведена) – відображає зведену 
інформацію щодо суми заробітної плати, нарахованої у звітному місяці вже 
всім працівникам підприємства. 

Щодо використання цих відомостей на практиці, то їх використовують 
рідко, тому що вони є непрактичними. І ще таким цікавим моментом є те, що 
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ці форми хоча і являються розрахунковими відомостями, але не містять полів 
для підпису працівника, щоб підтверджувати одержання сум. Тому 
підприємство прагне розробити власні документи, у яких би наводився 
розрахунок заробітної плати працівників.  Найчастіше орієнтуючись і беручи 
за основу Розрахункову відомість типової форми № П-50, яка була 
затверджена наказом № 144, який утратив чинність згідно з наказом № 489 
[1].  

Отже, документальне оформлення нарахування заробітної посідає 
важливу роль в обліку підприємства, адже саме воно повинне забезпечити та 
зафіксувати точне нарахування заробітної плати кожному робітнику 
залежності від кількості і якості праці робітника, визначити форми і системи 
оплати праці, а також провести  правильний підрахунок утримань із 
заробітної плати передбачених законодавством. В свою чергу документальне 
оформлення слугує засобом контролю за дисципліною праці, використанням 
часу і виконанням норм виробітку робітниками, що дозволить підприємству 
ефективно виконувати свою діяльність. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 
Податок на додану вартість (ПДВ) є непрямим податком, що входить до 

ціни реалізації товарів і сплачується споживачем до державного бюджету на 
кожному етапі виробництва товарів. ПДВ є загальнодержавним податком, 
який є основним джерелом забезпечення Державного бюджету. Правовою 
базою тривалий строк був Закон України «Про податок на додану вартість» 
від 3.04.1997 із наступними змінами, який втратив чинність на підставі 
Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010. Таким чином, основним нормативним 
документом слугує Податковий Кодекс [1].  

Економічну суть податку на додану вартість, порядок формування та 
структуру доданої вартості висвітлили у свої працях як вітчизняні вчені такі 
як: Т. Сльозко, А.М. Соколовська. Так і зарубіжні вчені: Д. Вільям, С.Л. Брю, 
К.Р. Макконел, А. Тейт. Проте, в нинішніх умовах господарювання 
визначення економічної суті ПДВ та порядку формування доданої вартості 
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потребує подальшого дослідження. На думку Т. Сльозко, ПДВ – це не 
податок на додану вартість, а податок з  продажу, бо вартість додана до ціни 
товару, що підлягає реалізації. А якщо це так, і назва податку не відповідає 
його змісту, то й назвати його слід чесно та відверто – податком із продажів 
чи з реалізації. Існуюча ж нині в Україні система нарахування, 
відшкодування та стягнення ПДВ доводить, що насправді це податок не на 
додану вартість, а на вартість [4, с. 59]. 

Розглядаючи економічну сутність податку на додану вартість необхідно 
відмітити наступне, що об’єкт оподаткування ПДВ може відрізнятися від 
доданої вартості. Це пояснюється тим, що використовуються різні варіанти 
ПДВ, які передбачають використання різних принципів його формування та 
різних методик обчислення. В світовій практиці найпоширенішим варіантом 
є ПДВ на споживання. Проте, для оцінки його переваг та недоліків 
розглянемо всі можливі варіанти. З теоретичної точки зору може 
використовуватися три варіанти податку на додану вартість: ПДВ на 
продукцію, ПДВ на дохід та ПДВ на споживання. 

Реалізація податкової реформи відбувається задля стимулювання 
економічного розвитку. Зміни проводяться з метою прозорості та 
зрозумілості процедури адміністрування. ПДВ є основним джерелом 
надходження коштів до бюджету, а станом на 01.12.2015 року кількість 
платників ПДВ становить 234,1 тис осіб. За рахунок підвищення порогу для 
обов’язкової реєстрації з 1 до 2 млн. грн. прогнозується зменшення платників 
на 23,8 тис осіб. 

Починаючи з 2015 року обов’язковим є подання податкової звітності з 
ПДВ та податкових накладних в електронній формі з одночасною 
реєстрацією останніх у єдиному реєстрі податкових накладних. 

24 грудня 2015 року народні депутати прийняли проект Закону «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 
році». 

Більшість норм цього законопроекту вступили в силу разом із Законом 
України «Про державний бюджет України на 2016 рік», тобто з 1 січня 2016 
року. Одночасно із ним набирали чинності інші закони, які вносять зміни до 
Податкового кодексу України [5]. 

Ключові ставки цього податку залишилися колишніми - 20% для 
більшості операцій, 7% - при реалізації фармацевтичної продукції та 0% для 
експортних операцій. Проте база оподаткування при продажу товарів 
власного виробництва тепер розраховується по-новому, виходячи із 
собівартості виробництва конкретної продукції (для решти товарів - базою 
оподаткування є договірна вартість). 

В зв’язку з реформою ПДВ – адміністрування з’явилося нове поняття, 
досі не використовуване в українському законодавстві, сума, на яку платник 
податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні. Ця 
величина розраховується за формулою [3, с. 72]: 
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ΣНакл. = ΣНакл.Отр + ΣМитн + ΣПопРах – ΣНаклВид – ΣВідшкод – ΣПеревищ, (1) 
 

де: ΣНакл. – загальна сума вхідного податку у податкових накладних, 
виписаних і зареєстрованих постачальниками в Єдиному реєстрі податкових 
накладних; 
ΣМитн – сума митного ПДВ, сплаченого платником при ввезенні товарів на 
митну територію України; 
ΣПопРах – загальна сума поповнення рахунку з власного поточного рахунку 
платника ПДВ; 
ΣНаклВид – загальна сума податку у податкових накладних, оформлених із 
01.01.2015 р., і зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних; 
ΣВідшкод – сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування; 
ΣПеревищ – загальна сума перевищення податкових зобов’язань над сумою ПДВ 
у податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових 
накладних [2]. 

Недостатня кількість коштів на рахунку платника зобов’язує його у 
визначені Кодексом строки перерахувати на електронний рахунок кошти з 
власного поточного рахунку в сумі недостачі. Таким чином, час реєстрації 
податкової накладної може тривати 15 діб, і, навіть, більше. Але 
перевищення встановленого строку реєстрації податкових накладних 
призводить до застосування штрафних санкцій, що зростають пропорційно 
до строку реєстрації. На практиці, від’ємне значення формули зустрічається 
на підприємствах, що містять в структурі собівартості своєї продукції, робіт  
і послуг, невелику частку витрат, пов’язану із залученням ресурсів з боку 
інших підприємств. Тобто, чим менше закуповується товарів, робіт і послуг, 
у підприємств, які можуть видати податкову накладну, тим більша 
ймовірність не отримати позитивного значення суми, дозволенної для 
реєстрації. Зрозуміло, що не всі з цих підприємств працюють в тіні, але всі 
мають таку проблему. Якщо є ймовірність отримати вхідну податкову 
накладну, бухгалтерія підприємства очікує її, при цьому витрачається 
робочий час на подання запитів в податкову інспекцію, іноді, потребу 
спілкуватися з контрагентами і просити їх швидше зареєструвати і 
відправити свою податкову.  

Отже, ПДВ є тягарем для підприємства, адже ще тільки купуючи 
сировину та матеріали необхідні для виробництва суб’єкт господарювання 
уже сплачує 20%, які ідуть до бюджету. При реалізації продукції суб’єкт 
господарювання бере з покупців ще 20% її вартості, які надходять до 
державного бюджету. Тобто, як бачимо підприємством оподатковуються не 
одержані доходи, а його витрати пов’язані з процесом виробництва, при 
цьому в кінцевому варіанті суб’єкт господарювання сплачує лише різницю 
між сплаченим та одержаними сумами ПДВ, а решту платять покупці, які є 
кінцевими споживачами. Для гармонізації податкової системи необхідно 
привести у відповідність назву податку та механізм його адміністрування, 
що, відповідно, дасть змогу зменшити собівартість продукції, а відповідно і 
ціну товару, а також значно спростить процедуру бухгалтерського обліку 
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зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ внаслідок спрощення розрахунків 
між підприємствами. 
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ 
 

В сучасних умовах реформування економіки України відбувається 
трансформація цілей управління державними фінансами та державною 
власністю. Внутрішні та зовнішні ринки висувають підприємствам жорсткі 
фінансові й економічні вимоги, об’єктивність яких орієнтується на 
ефективну і рентабельну діяльність. Основною метою стає підвищення 
ефективності використання та формування державних ресурсів, забезпечення 
суспільства якісними соціальними послугами, досягнення відкритості органів 
влади і державного сектора. Досягнення даних цілей має відбуватись через 
систему результативного контролю.Досягнення цілей контролю та вирішення 
його задач можливе із застосуванням різних методичних способів та 
прийомів. 

Огляд літературних джерел показує, що питання методики та організації 
контролю в різних аспектах висвітлюють такі автори, як : І.А. Білобжецький, 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Є.В. Мних, А.М. Герасимович,  
В.П. Завгородній, Л.М. Кіндрацька, А.М. Кузьмінський, В.М. Онищук,  
М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.О. Шевчук, М.М.Каленський, В.І. Крисюк, 
Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.Т. Сенченко, М.В. Романів та ряд інших.  

Основною вимогою реформування системи фінансового контролю за 
фінансово-господарською діяльністю підприємства повинна бути її 
адекватність сучасним вимогам, тобто відповідність визначеним параметрам 
суспільно-господарського розвитку. При цьому досить важливу роль в 



263 

удосконаленні відіграє модифікація контрольних дій, оскільки вони 
віддзеркалюють методологічний аспект контролю. Незважаючи на наявність 
великої кількості наукових розробок, в системі контролю бракує сучасного 
методичного та технологічного інструментарію. Причиною цього є 
недостатній рівень дослідження методологічних аспектів проблеми, а 
відповідно – відсутність новітнього арсеналу прийомів і способів здійснення 
фінансового контролю. Це суттєво збіднює існуючу контрольну практику і 
значною мірою зумовлює низьку ефективність функціонування системи 
контролю [5, с. 146]. 

Науковий підхід до вивчення проблем контролю вимагає суворого 
дотримання основних методологічних принципів вивчення його об’єктів і 
розробки методики їх пізнання. Практично важко відокремити методологію 
від методики науки, тобто від її теоретичних проблем, оскільки між ними 
існує безпосередній зв’язок. Методологія і методика контролю є основними 
засобами вирішення наукових завдань його пізнання [2, с. 163]. 

Поняття «методологія» має два основних значення: система визначених 
способів та прийомів, які застосовуються в тій чи іншій сфері діяльності; 
вчення про цю систему, загальна теорія методу, теорія в дії. Під 
методологією контролю слід розуміти вчення про метод наукового 
дослідження, тобто знання всієї сукупності способів і прийомів теоретичного 
пізнання господарських явищ з точки зору їх законності, доцільності і 
достовірності. Головна мета методології науки – вивчення тих методів, 
способів і прийомів, за допомогою яких набувається та обґрунтовується нове 
знання в науці, досліджується її предмет[3]. 

Метод фінансового контролю повністю опирається на загальнонаукові 
та власні методи пізнання. Так, аналіз методичних прийомів контролю 
свідчить, що в науковому світі відокремлюють загальнонаукові методичні 
прийоми контролю, а саме: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 
моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз, 
функціонально-вартісний аналіз. Наявність даних методів свідчить про 
належність державного фінансового контролю до економічної науки. Окрім 
цього розрізняють власні методичні прийоми контролю, які характеризують 
способи дослідження різних сторін об’єктів контролю на окремому суб’єкті 
контролю. В залежності від поставлених завдань контролю, застосовуються 
різноманітні методи контролю. Наприклад, перевірку документів здійснюють 
з використанням таких методів, як: інформаційне моделювання, камеральні 
перевірки, нормативно-правове регулювання, групування недоліків, 
контрольні порівняння на збалансованість окремих показників, перевірка 
правильності відображення господарських операцій з даних документів у 
регістрах бухгалтерського обліку та ін. [4, с. 7]. 

Залежно від виду контрольної дії використовуються відповідні 
методичні прийоми та способи контролю. Реалізація функцій 
внутрішньогосподарського контролю досягається використанням таких 
методичних прийомів, що згруповані авторами у наступні групи: 
самоконтроль, фактичні перевірки документів, перевірки комп’ютерних 
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інформаційних систем, аналітичні, узагальнення результатів контролю. 
Самоконтроль витрат досягається використанням контрольних функцій 
бухгалтерського обліку, який використовує для цього арсенал методичних 
прийомів: подвійний запис, суцільне документування операцій [1, с. 72]. 

Основним методом, який застосовується при здійсненні контролю, є 
метод порівняння. Він проявляється у всіх видах контрольно-ревізійної 
діяльності, здійснюється зовнішніми і внутрішніми контролерами та всіма 
ланками системи внутрішнього контролю на підприємстві. Метод порівняння 
застосовується як при проведенні перевірки, тобто здійснення контролю у 
його найпростішому вигляді, а також і в найскладніших контрольно-
ревізійних діях. І це не дивно, оскільки порівняння характерне для кожної дії 
і кожної операції, що контролюється,незалежно від ступеня її деталізації, 
періоду здійснення і т.д. Тому порівняння є невід’ємною складовою системи 
контролю, а також економічного аналізу, який використовується як метод і 
інструмент контролю господарської діяльності [2, с. 165]. 

Узагальнення і реалізація результатів контролю є етапом контролю, на 
якому відбувається синтез результатів усіх етапів із прийняттям 
управлінських рішень. Дана група методичних прийомів складається з 
наступних методів: документування результатів проміжного контролю, 
аналітичне групування, слідчо-аналітичне обґрунтування, систематизоване 
групування, прийняття рішень і контроль їх виконання. Розглянуті методичні 
прийоми свідчать про реалізацію цілей контролю – встановлення 
достовірності та законності [4, с. 7]. 

Наука про господарський контроль вимагає єдності теоретичного і 
прикладного знання. Грань між практично-пізнавальною діяльністю 
контролерів і контрольно-теоретичним дослідженням досить відносна. 
Велика частина спеціальних методів контролю зобов’язана своїм 
походженням саме практичному пізнанню і тісно пов’язана з ним. Одні й ті ж 
методи використовуються для вирішення і науково-дослідницьких, і 
практично-пізнавальних завдань. Методи контролю, а точніше способи і 
прийоми перевірки фактів, можна розробляти самому, як у функціональному, 
так і інституційному контролі, багаторазово використовуючи під час 
контролю операцій і подій, чи окремих сфер господарювання певний спосіб 
ревізійних дій, який в даній ситуації дає позитивні результати. Методи 
контролю як науки і її методи практичного вивчення господарських явищ і 
подій складають найважливіший елемент методології господарського 
контролю [2, с. 164]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що контроль є ефективним 
засобом подолання кризових явищ у діяльності підприємства, але за умови 
якщо такий контроль буде здійснено правильно та доцільно. Успішність 
побудови ефективної системи фінансового контролю залежить від розробки 
та впровадження методичних прийомів його проведення. 
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АНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ефективне функціонування підприємства у сучасному ринковому 
середовищі забезпечується прийняттям зважених управлінських рішень у 
сфері використання фінансово-економічних ресурсів, формування 
маркетингової політики та партнерських взаємовідносин, розробки стратегії 
підприємства тощо. Практична реалізація процедур прийняття управлінських 
рішень у кожній із визначених сфер базується на результатах економічного 
аналізу. Економічний аналіз є важливим засобом систематичного вивчення 
основних економічних показників господарської діяльності підприємств, 
позитивних та негативних впливів ринкового середовища на їх зміну, 
засобом обґрунтування рішень на всіх стадіях підприємницької діяльності. 
Підприємства різних форм власності повинні шукати нові способи 
підвищення ефективності виробництва, а також правильно використовувати 
економічні методи управління підприємством. У цьому зв’язку зростає роль 
економічного аналізу, що є функцією управління. 

На сьогодні проблеми ролі економічного аналізу як дієвого  
інструмента для прийняття управлінських рішень у зарубіжній і вітчизняній 
літературі приділяється значна увага. Так, ці питання розглядалися у працях 
таких вчених, як: В.І. Захарченко, В.М. Івахненко, В.О. Мец,  
І.М. Парасій-Вергуненко, А.Ф. Павленко, Н. В. Тарасенко, Є.В. Мних,  
М. Г. Чумаченкота ін.  

Кожне підприємство функціонує в фінансовому середовищі, тому 
обов’язковими умовами є фінансова стабільність підприємства та стійкість, 
що забезпечується фінансовим менеджментом даного підприємства. Розвиток 
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підприємства повинен здійснюватися так, щоб всі зміни, що відбуваються на 
підприємстві, в його технологічному комплексі, виробничій, інноваційній і 
організаційній і управлінській діяльності дозволяли зберігати і покращувати 
рентабельність і стабільність, а також інші характеристики, що відповідають 
розвитку підприємства[1, с. 41]. 

Сьогоднішні умови господарювання потребують наукового 
обґрунтування управлінських дій із підвищення ефективності господарської 
діяльності підприємств і, як наслідок – актуалізують необхідність змін моделі 
економічного аналізу від оціночно-статистичного до пошуково- 
прогностичного з вибором оптимальних управлінських рішень у зоні 
невизначеності та ризику. У контексті важливості останніх обсяг 
аналітичного пошуку не тільки не скорочується, а навпаки, зростають його 
масштаби, підвищуються вимоги до якості та оперативності аналітичних 
досліджень через високу невизначеність, мобільність, меркантильність зміни 
економічних явищ і процесів. Разом із тим, сформований практичний досвід 
свідчить про те, що можливості економічного аналізу для вирішення 
важливих проблем управління повною мірою не реалізуються на багатьох 
підприємствах. В структурі організації управління переважної більшості 
підприємств України не виділяється спеціальний підрозділ з економічного 
аналізу, а його функціональні блоки в різних підрозділах департаментів із 
менеджменту дуже обмежені в застосуванні сучасних методик економічного 
аналізу [2, с. 49]. 

Для забезпечення функціонування системи управління необхідна 
різноманітна інформація, яку надає облік. Усю отриману інформацію 
перевіряють, визначають її достовірність, повноту та відповідність 
встановленим формам, правильність арифметичних підрахунків, 
співвідношення показників. Після цього інформацію обробляють: 
відбувається загальне ознайомлення з документами, їх змістом; визначають і 
порівнюють відхилення, вплив чинників на досліджуваний об’єкт, виявляють 
резерви та шляхи їх використання. Відповідно до узагальнених і 
систематизованих результатів аналізу готують проекти управлінських 
рішень, які передають до системи управління. Якщо облік надає інформацію, 
то економічний аналіз повинен перетворити її в придатну для прийняття 
рішення [3, с. 43]. 

Головним завданням економічного аналізу є оцінка фінансово-
економічного стану підприємства на основі достовірної фінансової звітності, 
визначення фінансового результату, фінансової стійкості підприємства, 
ліквідності його балансу, платоспроможності підприємства, зокрема оцінка 
ефективності використання його активів, власного капіталу та запозичених 
коштів на певну дату. Проте альтернативність цілей економічного аналізу 
визначають не тільки часові межі, а й цілі конкретних користувачів 
фінансової інформації. Цілі економічного аналізу досягаються внаслідок 
вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань [4, с. 30]. 

Економічний аналіз як практична діяльність, як правило, передує 
прийняттю будь-яких управлінських рішень і слугує їх аналітичному 
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обґрунтуванню. Така практична діяльність стосується не тільки окремого 
суб’єкта господарювання, а й дослідження проблемних напрямів різних 
предметних галузей, зокрема обслуговування потреб різних споживачів. 
Відповідно, за тими напрямами діяльності, де необхідне продукування 
аналітичної інформації, формують відповідні підрозділи з метою 
забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень[3, с.44]. 

На господарську діяльність підприємства впливає велика кількість 
різних факторів. Виявити і проаналізувати як діють всі причини важко і не 
завжди практично необхідно, тому завдання полягає в пошуку основних 
факторів, які мають суттєвий вплив на досліджуваний показник. Отож, 
важливою умовою ефективного здійснення аналізу є економічно 
обґрунтована класифікація факторів, які впливають на господарську 
діяльність підприємства та її кінцеві результати. У процесі аналізу для 
опрацювання економічної інформації можна застосовувати ряд спеціальних 
прийомів, в яких розкривається значення і специфіка методу економічного 
аналізу, відображається його комплексний та системний характер. 

Необхідність у проведенні аналізу виявляється на таких стадіях 
прийняття рішень:  

– попереднє вивчення господарських явищ і процесів;  
– аналіз реального стану діяльності господарства; 
– вибір варіантів господарських процесів; 
– оцінка відповідності економічного аспекту в підготовлених варіантах 

рішень іншим аспектам управління; 
– узагальнення або синтез результатів аналізу; 
– обґрунтування стратегічних управлінських рішень [3, с. 44]. 
Важливим чинником використання економічного аналізу в системі 

управління є оцінка й розпізнавання внутрішніх проблем підприємства для 
підготовки, обґрунтування, прийняття різних управлінських рішень, у тому 
числі в сферах: розвитку підприємства, переходу до процедур банкрутства, 
виходу з кризи, залучення інвестицій. Це реалізується за допомогою:  

– визначення фінансово-економічного стану підприємства;  
– виявлення змін у фінансово-економічному стані в просторовому та 

часовому розрізі;  
– встановлення факторів, що викликають зміни у господарській 

діяльності підприємства за допомогою моделювання;  
– прогнозування основних тенденцій фінансово-господарської 

діяльності підприємства [4, с. 29]. 
Отже, підсумовуючи можна зробити висновок, що ефективне управління 

підприємством в сучасних умовах повинно базуватись на оцінці й 
ідентифікації внутрішніх проблем підприємства для підготовки, 
обґрунтування, прийняття різних управлінських рішень. Найважливішою 
ознакою сучасного економічного аналізу є його орієнтація на комплексне 
дослідження внутрішніх економічних процесів на підприємстві з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
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ОБЛІК ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

УКРАЇНИ 
 

Функціонування будь-якого виробничого підприємства полягає у 
виробництві товарів та їх реалізації від виробника до споживача. Виконання 
цих завдань стає можливим за допомогою витрат, які здійснюються на 
кожному етапі господарської діяльності підприємства і тим самим 
забезпечують її реалізацію в цілому. Висока собівартість продукції знижує 
конкурентоспроможність підприємства і примушує керівників шукати 
причини й резерви зниження витрат, а роль системи управління витратами 
при цьому полягає в створенні і забезпеченні найбільш економічного способу 
виробництва та реалізації продукції. У зв’язку з цим управління витратами 
стає ключовим чинником у забезпеченні ефективного розвитку підприємства. 

Дослідженню сутності обліку витрат операційної діяльності присвячена 
низка наукових праць з боку як вітчизняних, так й іноземних авторів. 
Зокрема, найбільш значний внесок у вивченні даної проблематики здійснили: 
О.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, М.Д. Врублевський,  С.Ф. Голов, 
Г.І. Кіндрацька, Т.М. Писаренко, М.С. Пушкар, Я.В. Соколов,  
Н.М. Ткаченко, І.Д. Фаріон, М.Г. Чумаченко, Я.А. Яругова, та багато інших.  

Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка займає 
особливо вагоме місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим, що 
витрати мають вирішальний вплив на фінансовий результат функціонування 
суб’єктів господарювання, застосовуються для визначення цінової політики 
підприємства, показують рівень технології та організації виробництва, 
використовуються для оцінки ефективності господарювання шляхом 
порівняння витрат та результатів діяльності [1, с. 459]. 
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П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає витрати як 
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 
власниками) [3]. 

Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку витрати 
операційної діяльності поділяються на:  

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);  
- адміністративні витрати;  
- витрати на збут;  
- інші витрати операційної діяльності [2]. 
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати визнаються 
витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходами 
певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, у 
якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних 
вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом 
систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) 
між відповідними звітними періодами [4, с. 319]. 

Досить докладний перелік витрат, що підлягають включенню до складу 
загальновиробничих витрат, наведено в пункті 15 П(С)БО 16 [2]. До таких 
витрат віднесено витрати на управління виробництвом, амортизацію 
основних засобів загальновиробничого призначення, витрати на утримання 
та експлуатацію необоротних активів загальновиробничого призначення, 
витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, витрати на 
опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 
виробничих приміщень, витрати на охорону праці та ін. На відміну від 
раніше діючого порядку обчислення собівартості в нинішній час виробнича 
собівартість продукції (робіт, послуг) включає лише витрати, безпосередньо 
пов’язані з виробництвом продукції, зумовлені технологією та організацією 
виробництва, а в частині витрат на управління – тільки загальновиробничі 
витрати [5, с. 507]. 

Протягом звітного періоду адміністративні витрати акумулюються на 
рахунку 92 «Адміністративні витрати», а в кінці періоду відносяться на 
зменшення фінансового результату операційної діяльності. Згідно з п. 18 
П(С)БО 16 До адміністративних витрат відносяться такі 
загальногосподарські витрати,  спрямовані  на  обслуговування  та 
управління підприємством: 

- загальні корпоративні витрати; 
- витрати на   службові   відрядження та утримання   апарату управління   
підприємством й іншого загальногосподарського персоналу; 
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 
необоротних активів загальногосподарського    використання; 
-  винагороди за професійні послуги; 
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- витрати на зв’язок; 
- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 
використання; 
- витрати на врегулювання спорів у судових органах; 
- податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі; 
- плата за розрахунково-касове обслуговування та  інші  послуги банків,  а  
також витрати, пов’язані з купівлею-продажем   валюти;  
- інші витрати загальногосподарського призначення [2]. 
Витрати підприємства, пов’язані зі збутом продукції (робіт, послуг), 

обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (облік ведеться аналогічно 
обліку адміністративних витрат) і включають: витрати на оплату праці, 
відрядження працівників підрозділів, що забезпечують збут; витрати на 
операційну оренду, страхування, амортизацію, ремонт і утримання 
необоротних активів, пов’язаних зі збутом; витрати на пакувальні матеріали і 
тару; витрати на рекламу і дослідження ринку; витрати на гарантійний 
ремонт і гарантійне обслуговування; інші витрати щодо збуту [5, с. 508]. 

До  інших операційних витрат включаються: 
- витрати на дослідження та розробки  відповідно  до  Положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»;  
- собівартість реалізованих виробничих запасів,  яка складається  з  їх  
облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією; 
- сума безнадійної  дебіторської заборгованості та відрахування  
до резерву сумнівних боргів; 
- втрати від операційної курсової різниці; 
- втрати від знецінення запасів; 
- нестачі й втрати від псування цінностей; 
- визнані штрафи, пеня, неустойка; 
- витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;   
- інші витрати операційної діяльності [2]. 
Облік вищезазначених витрат ведеться на рахунку 94 «Інші витрати 

операційної діяльності» в розрізі субрахунків, передбачених Планом 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій. 

Отже, можна зробити висновок, що витрати основної діяльності – це 
витрати на виготовлення або реалізацію основної продукції. Вони формують 
собівартість реалізованої продукції. Витрати іншої операційної діяльності – 
це витрати на здійснення неосновної діяльності. Вони складаються з витрат, 
які не включаються у собівартість реалізованої продукції. До таких належать 
операційні витрати, що переносяться безпосередньо на зменшення 
фінансових результатів у період їх виникнення. Це адміністративні витрати, 
витрати на збут та інші операційні витрати. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

У результаті здійснення своєї фінансово-господарської діяльност будь-
яке підприємство намагається максимізувати свої доходи, а відтак підвищити 
свою прибутковість. Ефективна налагоджена система управління доходами 
підприємства - це запорука його успішності в ринковій системі. Адже, від 
отриманих доходів залежить рентабельність та прибутковість його 
діяльності, що засвідчує про актуальність проведення теоретичного 
дослідження особливостей їх економічного аналізу в сучасних умовах.  

Великий внесок у розвиток окремих теоретичних та практичних аспектів 
аналізу та обліку операційних доходів зробили відомі вітчизняні вчені-
науковці: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуцалюк, М.С. Пушкар,  
Ж.С. Труфіна, Л.В. Нападовська. Незважаючи на великі наукові здобутки 
окремі аспекти даної проблематики потребують додаткового дослідження та 
удосконалення. 

Важливого значення для ефективного управління доходами 
підприємства має детальне наукове обґрунтування їх класифікації. Загалом, 
можна констатувати про відсутність єдності поглядів у більшості вчених, що 
проводили дослідження окремих аспектів утворення та розподілу  доходів 
підприємства. 

Так, на думку М.С. Пушкаря, „дохід”, як економічна категорія означає 
потік грошових та інших надходжень за одиницю часу і складається з таких 
по факторних елементів, як прибуток, заробітна плата, процент і рента  
[1, с. 389]. 

Сопко В.В. характеризує дохід „як валовий приплив (надходження) 
економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі 
звичайної діяльності підприємства” [2, с. 403]. 
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Інший підхід до визначення сутності доходу використовується Радою з 
розробки стандартів фінансового обліку (FASВ): „Дохід – це надходження 
активів господарської одиниці чи погашення його кредиторської 
заборгованості в результаті постачання або виробництва товарів, надання 
послуг чи інших операцій, що складають його основну діяльність ” [6] У 
цьому разі необхідно розмежовувати надходження активів на такі, що 
призводять до збільшення доходів та не призводять до цього. 

Отже, можемо зробити висновок, що немає єдиного підходу до 
трактування поняття „дохід”, що зумовлює необхідність розглянути порядок 
класифікації доходу операційної діяльності  підприємств. 

Основою теоретично обґрунтованого та практично доцільного 
управління доходами є визначення їх структури та розробка системи 
класифікації. Тільки обґрунтовані та раціонально розроблені групування 
доходів дають змогу вирішити поставленні управлінським персоналом  
завдання в ринкових умовах господарювання. 

Так, відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід», доходи підприємства 
класифікуються за різними ознаками. За джерелом надходження розрізняють 
доходи: 

а) від реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою 
продажу; 

б) від надання послуг; 
в) від використання активів підприємства іншими фізичними та 

юридичними особами, результатом якого є отримання процентів, дивідендів, 
роялті. 

Залежно від виду діяльності розрізняють доходи від: 
а) звичайної діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної); 
б) надзвичайної діяльності. 
Доходи операційної діяльності поділяються на доходи основної 
діяльності та інші операційні доходи [4]. 
Вітчизняний вчений Бланк І.А. наголошує, що необхідно класифікувати 

операційні доходи підприємства за такими ознаками: склад елементів, які 
формують дохід; характер оподаткування доходів; види операційного 
доходу; період формування [5,с.208]. 

Враховуючи зазначене та беручи до уваги, складність організаційної 
структури і велику кількість господарських операцій, які здійснюються на 
підприємствах, необхідно забезпечити гнучкість управління операційними 
доходами. Тому, вважаємо, що виникає гостра необхідність класифікації 
доходів за місцями виникнення та сферами відповідальності на кожному 
підприємстві. Аналіз доходів від операційної діяльності за окремими 
сферами відповідальності і місцями виникнення  дозволить своєчасно 
виявити тенденції змін і можливості підвищення ефективності окремої сфери 
діяльності підприємства та оцінити  результати її функціонування. 
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ПРОБЛЕМИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ  
 

Спрощена система оподаткування – спеціальний податковий режим, 
запроваджений для зниження податкового навантаження та стимулювання 
малого підприємництва в Україні. Законодавче впровадження спрощеної 
системи оподаткування обліку та звітності відбулось на основі Указу 
Президента України від 03.07.1998 № 727/98, в якому було визначено 
критерії і процедуру застосування спрощеної системи. Переважна увага в 
Указі приділялася системі реєстрації та оподаткування суб’єктів 
господарювання, та веденню книги обліку доходів. Даний механізм зі 
змінами збережено в Податковому кодексі виключно для фізичних осіб-
підприємців. Дослідження умов та особливостей застосування спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності в сучасних умовах зумовлює 
актуальність даної теми. 

Дослідженню проблем вдосконалення системи оподаткування 
приділяється значна увага у наукових працях Горфинкеля В.Я., Поляка Г.Б., 
Варналія З.С., Мочерного С.В., Устенко О.А., Меботара С.І., Іванюти С.М. 
Однак, попри значну кількість наукових праць, малодослідженими 
залишаються сучасні особливості застосування спрощеної системи 
оподаткування підприємців – як фізичних так і юридичних осіб, які 
перейшли на сплату єдиного податку [1]. 

Основні позиції для платників єдиного податку I-III групи, актуальні на 
2016 рік, відображені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Основні позиції для платників єдиного податку I-III групи [2] 

 І група ІІ група ІІІ група 
Обсяг 
річного 
доходу 

300 тис. грн. 1,5 млн. грн. 5 млн. грн. 

Наймані 
особи 

Немає Від 0 до 10 осіб Немає значення 

Види 
діяльності 

– роздрібний продаж 
товарів з 

торговельних місць 
на ринках; 

– побутові послуги 
населенню 

- послуги, в т.ч. побутові, 
платникам єдиного податку 
та/або населенню; 

- виробництво та/або продаж 
товарів; 

- діяльність у сфері 
ресторанного господарства 

Немає значення 

ПДВ Не є платником 
податку 

Не є платником податку Можуть добровільно 
зареєструватися 
платниками ПДВ 

Ставки до 10% мін. зарплати: 
до 137,8 грн.; 

до 20% мін. зарплати: 
до 275,6 грн.;

3% доходу + ПДВ; 
5% доходу

 
Основними перевагами застосування спрощеної системи оподаткування 

є:  
1) можливості зменшення бази оподаткування;  
2) звільнення від сплати окремих податків і зборів;  
3) платники єдиного податку (юридичні особи) використовують дані 

спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів і витрат.  
Слід зазначити, що наразі спрощена система оподаткування, на жаль, не 

вирішує проблему великого навантаження на суб’єктів господарювання. Так, 
фізична особа-підприємець спрямовує на сплату податків (єдиного податку, 
ЄСВ) близько 53 % отриманого доходу. Крім того, недоліком спрощеного 
оподаткування є те, що суттєво ускладнився порядок подання податкової 
звітності. Причому за будь-які порушення підприємець сплачує штрафні 
санкції, які погіршують його фінансовий стан. Тому, слід зазначити 
проблеми, пов’язані зі справлянням єдиного податку:  

- відсутність мотивації до нарощення обсягів виробництва та збільшення 
доходу, як результат – дроблення середніх підприємств; 

- потреба в постійному контролі за рівнем доходу підприємства; 
- застосування різних умов оподаткування для суб’єктів різної правової 

форми (фізична/юридична особа), що суперечить свободі вибору;  
- зменшення надходжень від ПДВ до бюджету, зростання виробничих 

витрат і як наслідок – зростання цін на товари й послуги через право 
«єдинників» не реєструватися платниками ПДВ за умови обирання ставки 
єдиного податку, що теоретично вже містить у своєму складі податок на 
додану вартість. 
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З огляду на значний вплив спрощеної системи оподаткування на 
розвиток малого бізнесу, зокрема, та соціально-економічний  
розвиток держави, у цілому, можна запропонувати такі напрями її 
удосконалення:  

-  контроль за кількісною і вартісною повнотою відображення операцій 
між суб’єктами господарювання на загальній та спрощеній системах; 

- оптимізація переліку діяльностей, суб’єкти яких можуть 
використовувати спрощену систему оподаткування;  

- запровадження «уніфікованого» єдиного податку, який має являти 
собою оптимальну ставку, що враховує рівень інфляції, розмір мінімального 
страхового внеску, надбавки за кожного найманця тощо;  

- введення прогресивної шкали ставок оподаткування, диференційованих 
залежно від прибутку для кожної групи платників. Причому, обов’язково 
слід враховувати: територіальну приналежність суб’єкта господарювання; 
вид економічної діяльності; обсяг річної виручки від реалізації 
товарів/послуг [3]. 

Підсумовуючи вищеназване, слід відмітити, що спрощена система 
оподаткування є основним чинником, який стимулює розвиток малого 
підприємництва в Україні. Однак незважаючи на позитивні тенденції, 
проблема балансування інтересів держави та малого бізнесу залишаються 
невирішеними, зокрема: 

- єдиноплатники не створюють доданої вартості, а лише мінімізують 
оподаткування власних доходів; ухиляються від сплати податку з доходів 
фізичних осіб (найманих працівників), не оформляючи трудових відносин з 
ними; крупні компанії розпорошують свій бізнес шляхом оформлення 
власних об’єктів діяльності на спрощену систему оподаткування; 

- уряд недоотримує податкові надходження від сплати єдиного податку 
до місцевих бюджетів (оскільки це основне джерело регіональних доходів), 
внаслідок схем ухиляння. 

Оподаткування єдиноплатників повинно передбачати простоту 
визначення податкової бази та розміру податкового зобов’язання, 
мінімізацію реєстраційних процедур до рівня, доступного пересічним 
громадянам-підприємцям. З метою відчутного закріплення його позицій в 
економіці України необхідно забезпечити стабільні нормативно-правові 
умови для створення і функціонування малого підприємництва, а також 
впорядкування механізмів оподаткування, обліку і звітності. 
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АУДИТ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
В умовах економічної кризи ефективне витрачання бюджетних коштів 

стає необхідною умовою діяльності бюджетних установ, підприємств та 
організацій. Гостро відчувається потреба в ефективному функціонуванні 
органів державної влади, спрямованому на відкрите і відповідальне 
управління економічними, фінансовими, людськими і природними 
ресурсами. Забезпечити підтримку цього процесу покликаний інститут 
державного аудиту, становлення якого відбувається в Україні відповідно до 
європейських стандартів. 

Вивченням питання аудиту як незалежної форми контролю займалося 
багато вітчизняних учених, зокрема Б.Ф.Усач, В.Я.Савченко, А.С. Панкратов, 
О. А. Петрик, М.Т. Фенченко та інші.Отже, дослідження аудиту як форми 
контролю – об’єкт інтересу багатьох дослідників, що черговий раз 
підтверджує актуальність цієї проблеми. 

Суттєві зміни в системі фінансового контролю зумовили розвиток в 
Україні аудиту як незалежної форми контролю. Аудит став обов’язковою 
частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. 
Кожне підприємство має необхідність в отриманні своєчасної та достовірної 
інформації про фінансовий стан підприємства для прийняття управлінських 
рішень, тому як одним з варіантів, метою аудиту є сприяння ефективності 
роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального 
прибутку. 

Аудит як особлива організаційна форма незалежного контролю, 
зарекомендував себе невід’ємним елементом інфраструктури ринку не тільки 
в умовах розвинутої ринкової економіки, але навіть в умовах економіки 
умовно-ринкової, перехідного типу, що склалася зараз в Україні[3]. 

Використання інструментарію аудиту у сфері державних фінансів 
дозволяє вирішувати нові задачі, а саме: визначати економічність, 
ефективність, результативність використання національних ресурсів та якість 
державного управління. Міжнародна організація вищих органів державного 
аудиту (INTOSAI) узагальнила зарубіжний досвід і кращу практику у сфері 
аудиту в державному секторі, в результаті чого у 2013 році було затверджено 
Міжнародні стандарти вищих органів державного аудиту (ISSAI). Зазначені 
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стандарти розкривають фундаментальні принципи і методологію державного 
аудиту та мають використовуватися всіма членами INTOSAI, до яких 
належить і Україна. 

Слід зауважити, що методологія державного аудиту має свої 
особливості, що відрізняють його і від звичайного аудиту і від державного 
фінансового контролю. Одним з ключових аспектів у цьому контексті є 
особливості визначення суттєвості та ризиків, які завжди аналізуються в 
аудиті, проте не часто є у дослідженнях сфери державного фінансового 
контролю. Причина полягає у тому, що мета цих видів контролю різна, а, 
отже, і різними є шляхи її досягнення. Оскільки метою державного 
фінансового контролю є виявлення і попередження порушень, то і головне 
завдання перевіряючих та ревізорів  –  знайти  якомога  більше  недоліків.  На 
виконання цього завдання спрямовуються і застосовувані методики 
контрольних заходів. 

Метою аудиту є зовсім інше – аудитор має висловити власну думку 
щодо того, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах 
вимогам, що висуваються до її підготовки. Отже, методики аудиту 
спрямовані на пошук не якомога більшої кількості порушень або 
невідповідностей, а лише такої кількості, яка стане визначальною для 
висловлення аудитором думки. Тобто аудитор не повинен шукати всі без 
винятку перекручення фінансової звітності або недоліки у діяльності 
аудованої особи, в нього інша задача [2].Також слід сказати, що 
аудиторський процес складається з трьох окремих стадій. 

 

 
 

Рис.1. Стадії аудиторського процесу 
 

Організаційна стадія – це стадія, яка включає в себе попереднє 
ознайомлення з бізнесом клієнта, тобто вибір клієнта та об’єкта аудиту, 
організаційна підготовка та методична підготовка. Щодо дослідної стадії – 
стадія, яка включає в себе проведення загального тестування персоналу на 
відповідність, завершальної оцінки внутрішнього контролю, корегування 
планів аудиту, проведення аналітичних процедур, оцінка та узагальнення 
одержаних результатів, одержання інформації з інших джерел. Завершальна 
стадія – має включати в себе згрупування виявлених недоліків, складання 
накопичувальної відомості порушень, аналітичні таблиці, розрахунки, 
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графіки, також узагальнення та відображення результатів перевірки в 
звітності, розроблення проекту профілактичних та попереджувальних дій.  

В Україні уже накопичено певний досвід проведення аудиту. Це 
стосується насамперед підприємств, що приватизуються, а також експертної 
оцінки майна суб’єктів підприємницької діяльності, перевірок фінансового 
стану суб’єктів господарювання, що переходять на емісію цінних паперів або 
беруть банківські кредити тощо [1]. 

Забезпечення якості аудиту дозволить належним чином підтримати 
реформи системи державного управління, наслідками яких повинні стати 
законність, економічність, ефективність, результативність та прозорість 
управління державними фінансами. З огляду на це, потребують нагального 
вирішення наступні проблеми:  

1) відсутність законодавчого визначення і закріплення у Конституції 
України статусу вищого органу державного аудиту за Рахунковою палатою, 
що не дозволяє забезпечити чітке розмежування сфер зовнішнього і 
внутрішнього контролю державних фінансів; 

2) дохідна частина державного бюджету залишилася поза контролем 
суспільства, що суперечить вимогам світових стандартів в сфері аудиту; 

3) необхідність розробки узгодженої концепції координації діяльності 
всіх державних контрольних органів і підготовки націй основі єдиного плану 
загальнодержавного фінансового контролю; 

4) потреба забезпечення дотримання принципу незалежності вищого 
органу державного аудиту; 

5) забезпечення гласності у роботі вищого органу державного аудиту[1].  
Поданий перелік проблем, безумовно, не є вичерпним. Проте ми 

вважаємо, що їх розв’язання дозволить значно покращити якість державного 
аудиту найближчим часом. 

Отже, сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, 
обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інформації, що 
стосується фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з 
метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх 
суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України та національним 
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Основні проблеми, 
пов’язані з аудитом, – недостатня кількість методичних розробок з 
аудиторського контролю, брак достатнього досвіду аудиторської діяльності, 
недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси – і 
неосвоєний ринок аудиторських послуг, відсутність типових форм 
документів з аудиту. Таким чином, на сьогодні в Україні існує нагальна 
потреба удосконалити механізм проведення аудиту.  
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НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ 

ТОРГІВЛІ 
 
На сучасному етапі розвитку економіки торгівля стала невід’ємною 

складовою ринкових відносин. Взаємодіючи зі всіма сферами діяльності та 
інститутами суспільного життя, торгівля виступає важливим джерелом 
мобілізації потенціалу національного зростання, підвищення якості й рівня 
життя, задоволення індивідуальної потреби кожної людини в товарах і 
послугах. 

На даний момент найбільш поширеною серед усіх видів торгівлі, є 
торгівля товарами. Так як товари стали предметом конкуренції, 
товаровиробники та торговельні підприємства розуміють важливість 
ефективного обліку надходження товарів на підприємство, що, у свою чергу, 
дає змогу прийняти якісні управлінські рішення для стабільного 
функціонування підприємства. Товарні операції для торгівельних 
підприємств є основою їх діяльності, за рахунок яких вони 
отримуютьекономічну вигоду.  

Метою дослідження є характеристика надходження товарів, розгляд 
процесу організації оптової торгівлі, а також визначення основних задач 
бухгалтерського облікуна підприємствах торгівлі.   

Значна кількість наукових досліджень ведеться з приводу обліку 
надходження товарів, як серед зарубіжних вчених, так і вітчизняних. До них 
відносяться: Г. Партин, Ф. Бутинець, Т. Банасько, Т. Белозерова, І. Бігдан,  
Н. Бразілій, Е. Брукінг, Н. Журавльова, І. Замула, І. Криштопа, Н. Трофимова 
та інші. Проте, враховуючи динамічність вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку та наростаючі інформаційні потреби сучасного 
підприємства дане питання завжди є актуальним та потребує дослідження.  

Організація оптової торгівлі спеціалізується на комерційному 
посередництві щодо встановлення господарських зв’язків між організаціями-
виробниками товарів і організаціями, які спеціалізуються на роздрібній 
торгівлі (або ж іншими оптовими посередниками), а також на закупці та 
продажі товарів і надані супутніх послуг. 

Оптова торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що 
охоплює купівлю та продаж товарів, за договорами постачання товарів 
партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну 
торгівлю або для виробничого споживання. Основними функціями оптового 
підприємства є: формування найбільш широкого асортименту, закупівля 
товарів, збереження, сортування, фасування та доставка товарів.  

Задачі, що постають перед обліком надходження товарів на 
торговельному підприємстві можуть бути виконанні лише при: правильній 
організації обліку, забезпеченні достовірності даних бухгалтерської 
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інформації шляхом проведення інвентаризації товарно-матеріальних 
цінностей, розмежуванні матеріальної відповідальності при своєчасному 
заключенні договорів про таку відповідальність. 

 
Рис. 1.  Порядок здійснення організації оптової торгівлі [2]. 

 
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» - оцінка товарів у поточному обліку 

базується на їх первісній вартості, яка змінюється залежно від джерел 
надходження. Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за 
первісною вартістю. Первісна вартість товарів, що придбані за плату - це 
собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат [3].  

 

 
Рис. 2.Особливості  приймання товару  [2]. 
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інформаційне і консультаційне обслуговування

Приймання товару здійснюється залежно від умов 
постачання, зазначених у договорі:

на складі 
підприємства-
покупця, якщо 
доставка товару 
здійснюється 
підприємством-
продавцем

на складі 
підприємства-
покупця, якщо 
доставка товару 
здійснюється 
підприємством-

покупцем

у місці 
розвантаження 
транспортних 

засобів, 
розпечатування 
опломбованих 
транспортних 
засобів та 
контейнерів

на складі 
перевізника, якщо 

доставка 
здійснюється 

підприємствами 
залізничного, 
повітряного, 
водного, 

автомобільного 
транспорту
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Процес доведення товарів до споживача можна представити у вигляді 
ланцюга: виробник - оптова торгівля - роздрібна торгівля - споживач [1]. 

Склад і види послуг, які надаються підприємством оптової торгівлі, 
класифікуються по їх функціональному призначенню на: технологічні, 
комерційні та організаційно-консультативні. 

Основними задачами бухгалтерського обліку на торгівельному 
підприємстві є: 

1. облік всього майна підприємства в кількісно-вартісному виразі, тобто 
по кількості в натуральних величинах і вартості в грошовому вираженні; 

2. облік джерел формування майна підприємства (зобов’язання 
підприємства); 

3. опис всіх господарських процесів, які відбуваються на підприємстві 
(ці описи відбуваються за допомогою бухгалтерських проводок:  
кожній господарській події відповідає одна або декілька бухгалтерських 
проводок). 

Управління торговим підприємством неможливе без формування 
ефективної системи бухгалтерського обліку на основі дотримання таких 
основних чинників, якєдиного порядку відображення в бухгалтерському 
обліку процесу купівлі товарів, єдиної оцінки товарів від оприбуткування до 
вибуття, єдиного признання доходів від реалізації товарів і торгових послуг. 

На підприємствах оптової торгівлі облік товарів, що надійшли, у 
бухгалтерії здійснюється по матеріально-відповідальним особам в вартісному 
виразі, в той час, як на складах – по назві, сорті, кількості і ціні товару  в 
товарній книзі або ж по товарним карткам (які заповнюються по 
відповідному зразку). Головний бухгалтер підприємства зобов’язаний 
провіряти своєчасність і повноту оприбуткування товарів, що надійшли, 
правильність їх опису, а також правильність складання звітів матеріально-
відповідальними особами [3]. 

Отже, слід сказати, що підприємства оптової торгівлі є важливою 
ланкою інфраструктури товарного ринку, так як, на них припадає вагома 
частка товарообороту. Перед бухгалтерами таких підприємств постає значна 
кількість спеціалізованих завдань щодо обліку надходження товарів, при 
правильності виконання яких підприємство буде ефективно і стабільно 
функціонуватидоволі довгий час. 
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АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ 
РЕСУРСАМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 
У конкурентному середовищі підприємство прагне зміцнити своє 

економічне становище шляхом досягнення певних переваг над 
конкурентами. Однією з таких конкурентних переваг підприємства є трудові 
ресурси та їх раціональне використання. Адже від ефективності 
використання трудових ресурсів залежать показники обсягу виробництва 
продукції, рівень її собівартості та якості. Саме тому аналіз забезпечення 
підприємства трудовими ресурсами є важливою складовою системи 
комплексного економічного аналізу діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання. 

Окремі теоретико-методологічні аспекти ефективності використання 
трудових ресурсів висвітлені у роботах таких вчених, як Атамас П.Й., 
Власенко Н.С., Грішнова О.А., Григорович Н.А., Єсінова Н.І., Рубльова Н.А., 
Пушкар М.С. та ін. 

Метою дослідження є висвітлення основних аспектів аналізу 
забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. 

Сучасна економічна література надає різні підходи до визначення 
поняття «трудові ресурси». Васильченко В.С. [2, с. 150] зазначає, що 
«трудові ресурси – особливий та надзвичайно важливий вид економічних 
ресурсів, оцінка якого визначається чисельністю працівників, що мають 
певні професійні навички, знання, які можуть використовувати у трудовому 
процесі та служити вихідною інформаційною базою для планування й 
аналізу». Грішнова О.А. [3, с. 97] дотримується думки, що «трудові ресурси – 
частина працездатного населення, яка володіє фізичними і розумовими 
здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності». 
На думку Кудінової А. [6, с. 81], «трудові ресурси – частина працездатного 
населення, як зайнятого у суспільному виробництві, так і того, що 
знаходиться в резерві, кількісні та демографічні межі якого залежать від 
суспільної форми виробництва і рівня розвитку продуктивних сил». Линенко 
А.В. [7, с. 85] вважає, що «трудові ресурси – частина населення країни, що за 
своїми розумовими здібностями, фізичним розвитком і знаннями здатна 
працювати в народному господарстві». 

Виходячи із зазначеного, ми можемо сказати, що до трудових ресурсів 
належить усе працездатне населення, зайняте незалежно від віку у сферах 
суспільного господарства та індивідуальної трудової діяльності. Робоча сила 
визначає соціальну природу суспільства, що реально функціонує в процесі 
виробництва (це є основною частиною трудових ресурсів), а решта – 
потенціальна робоча сила, яка може брати участь у виробництві продуктів і 
виконанні послуг. 
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Дослідження наукових джерел свідчить, що існує чимало методичних 
підходів до визначення ефективності використання трудових ресурсів.  
Попович П.Я. [8, с. 209] пропонує оцінити ефективність використання 
трудових ресурсів через проведення аналізу чисельності персоналу та його 
структури, професійного складу кадрів, оцінювання режиму роботи, умов 
праці, якості нормування праці, використання робочого часу, якісних 
характеристик ефективності трудових ресурсів. На думку Горбонос Ф.В.  
[5, с. 256], ефективність використання трудових ресурсів характеризують 
прямі (прямі, зворотні) та дотикові (витрати праці на виготовлення одиниці 
продукції, норма закріпленого обсягу роботи за одним працівником, рівень 
виконання змінної норми виробітку тощо) показники продуктивності праці. 
Акулов М.Г. [1, с. 193] вважає, що основним показником ефективності є 
продуктивність праці, для визначення якої пропонує чимало методів і 
показників. 

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами проводиться 
за певними напрямами. На нашу думку, до них можна віднести: аналіз 
кількості та структури трудових ресурсів; аналіз руху трудових ресурсів; 
аналіз використання робочого часу; аналіз ефективності використання фонду 
оплати праці. 

Аналіз кількості та структури працівників починається з оцінки їх 
відповідності трудомісткості виробничої програми та визначення відхилень 
фактичної кількості від розрахункової чи минулого періоду. Найважливіші 
характеристики зміни кількості та структури трудових ресурсів [4, с. 28]: 
відносне скорочення приросту кількості працюючих відповідно до зростання 
обсягу виробництва та фінансових результатів господарської діяльності; 
підвищення частки робітників у складі промислово-виробничого персоналу 
як передумови зростання продуктивності його праці.  

Джерелами інформації для проведення аналізу слугує статистична 
звітність: форма №1 – підприємництво «Звіт про основні показники 
діяльності підприємства»; форма №1 – ПВ «Звіт з праці»; форма №3 – ПВ 
«Звіт про використання робочого часу»; форма №6 «Звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», а також дані 
планово-нормативної, облікової та оперативної інформації зі звітів 
підрозділів підприємства, інші оперативні дані тощо. 

Водночас велике значення має аналіз забезпеченості підприємства 
кваліфікованими кадрами та надлишку чи нестачі робітників у провідних 
виробничих підрозділах за професіями та спеціальностями. Ми вважаємо, що 
періодичний аналіз професійного складу робітників є важливим фактором 
для поліпшення технічного прогресу і дає змогу виявити нестачу чи 
надлишок робочої сили тієї чи іншої професії, спеціальності та вжити 
оперативних заходів щодо поліпшення професійного складу кадрів. 

Важливою умовою успішної роботи підприємства та забезпечення його 
економічної безпеки є забезпеченість та постійність складу персоналу. Аналіз 
забезпеченості підприємств персоналом проводиться шляхом порівняння їх 
фактичної кількості з потребою та в динаміці за кілька періодів. 
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Найдоцільніший аналіз показників руху трудових ресурсів у динаміці років 
свідчить про вжиті підприємством заходи та їх ефективність [4, с. 29]. У 
процесі планування кількості працівників важливо попередньо 
проаналізувати рух кадрів, що проявляється зарахуванням, звільненням і 
внутрішнім переміщенням працівників. Цей процес і відповідна йому зміна 
чисельності називається оборотом робочої сили. У ході аналізу руху 
особового складу визначають коефіцієнти обороту з прийому, звільнення та 
загального обороту.  

У процесі аналізу використання робочого часу порівнюють планові й 
фактичні дані про відпрацьований час, виявляють причини відхилень 
фактичних даних від планових і базисних, вивчають динаміку втрат робочого 
часу [4, с. 29]. Вихідною інформацією для аналізу служать матеріали 
статистичної звітності про відпрацьований і невідпрацьований час. Під час 
аналізу використання робочого часу обраховують фонд робочого часу, 
продуктивність праці та коефіцієнт використання робочого часу. 

Останнім етапом аналізу трудових ресурсів є аналіз ефективності 
використання фонду заробітної плати. Ми вважаємо, що аналіз використання 
трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно 
розглядати в тісному зв’язку з оплатою праці. Зростання продуктивності 
праці створює реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При 
цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати так, щоб темпи 
зростання продуктивності праці перевищували темпи зростання її оплати. 
Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів 
розширеного відтворення. У процесі цього аналізу слід здійснювати 
систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати 
праці), виявляти можливості економії коштів за рахунок зростання 
продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції. 

Отже, оцінка використання трудових ресурсів дозволяє виявити 
недоліки у їх роботі, причини та внутрішні резерви економії трудовитрат і 
підвищення ефективності використання кадрів завдяки їх раціональному 
розміщенню, повнішому завантаженню і використанню відповідно з набутою 
професією, спеціальністю і кваліфікацією. Аналіз забезпеченості 
підприємства трудовими ресурсами має велике значення для збільшення 
обсягів продукції та підвищення ефективності виробництва. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 
На сьогодні, одним з найбільш вагомих показників ефективності 

діяльності підприємства є собівартість продукції, даний показник 
характеризує обсяги використання ресурсів: матеріальних, трудових та 
фінансових. Процес визначення собівартості шляхом проведення факторного 
аналізу дозволить чітко визначити напрямки витрат на підприємстві та в 
подальшому здійснити їх оптимізацію. Актуальність дослідження 
факторного аналізу полягає в тому, що результати даного показника дають 
можливість підібрати та скоригувати чинники, які обумовлюють формування 
собівартості продукції підприємства. 

Особливості формування витрат та їх вплив на формування собівартості 
продукції досліджені в працях вітчизняних вчених-економістів, таких як  І. 
Белоусова, Р. Дутчак, М. Скрипник, В. Лановенко, Г. Мисака, М. Чумаченко 
та інші. 

Собівартість продукції - це вартісна оцінка використовуваних у процесі 
виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, 
енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її 
виробництво і реалізацію [1, с.164]. Відповідно до національних стандартів 
бухгалтерського обліку собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 
включає виробничі витрати і складається з виробничої собівартості 
продукції, реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат [3, с.33].  

Для аналізу собівартості продукції використовуються дані статистичної 
звітності наприклад: «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції 
(робіт, послуг) підприємства (організації)», планові та звітні калькуляції 
собівартості продукції, дані синтетичного та аналітичного обліку витрат по 
основних і допоміжних виробництвах і т.д. Аналіз собівартості продукції 
зазвичай починають з вивчення загальної суми витрат у цілому і по основних 
елементах.  Загальна сума витрат на виробництво продукції може змінитися 
через: 

− обсяг виробництва продукції; 
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− структуру продукції; 
− рівень змінних витрат на одиницю продукції; 
− суму постійних витрат. 
Для аналізу собівартості доцільно проводити факторний аналіз. 

Факторний аналіз - це процедура, завдяки якій більша кількість змінних, які 
належать до отриманих спостережень приводить до меншої кількості 
незалежних впливаючих величин, які називаємо факторами [2, с.319].   

Головною особливістю використання факторного аналізу є системність 
дослідження економічних явищ і процесів, факторів і причин, що їх 
зумовлюють. Об'єктами аналізу собівартості продукції є такі показники (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Об'єкти аналізу собівартості продукції 

 
На собівартість продукції впливає багато чинників, дію яких можна 

оцінити за допомогою факторного аналізу витрат виробництва. Саме тому 
серед завдань проведення факторного аналізу варто виділити, наступні: 

− оцінку динаміки собівартості продукції; 
− визначення форми залежності між фактором і собівартістю 

продукції; 
− дослідження впливу на собівартість окремих груп продукції за 

рівнем їх рентабельності; 
− розрахунок впливу факторів на собівартість; 
Для проведення факторного аналізу собівартості продукції необхідно 

побудувати багатофакторну залежність із подальшим аналізом впливу 
кожного окремого фактора на кінцевий результат. Факторний аналіз 
собівартості продукції, робіт і послуг має велике значення в системі 
управління витратами. Він дозволяє вивчити тенденції зміни даного 
показника, виконання плану за його рівнем, виявити вплив факторів на його 
приріст, встановити відхилення фактичних витрат від нормативних 
(стандартних) та їх причини, виявити резерви зниження собівартості 
продукції і дати оцінку роботи підприємства [2, с.320].  

Отже, варто зазначити, що  собівартість продукції є показником, який 
комплексно характеризує якісні зміни в техніці, технології, організації праці 
та виробництва, що відбуваються на підприємстві. Факторний аналіз 
собівартості продукції дозволяє виявити причини зміни загальної суми 
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вартості продукції та окремих елементів. Факторний аналіз дозволяє 
здійснити оцінку витрат, а також  проаналізувати якісні та кількісні 
показники виконання робіт і здійснити характеристику продукції, для 
прийняття правильних управлінських рішень. А також, факторний аналіз 
дозволяє визначити резерви і шляхи зниження собівартості продукції.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇСТАТИСТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В 
ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 

 
Сучасна економічна наука не може існувати без статистичних методів, 

оскільки на основі статистичних даних будуються економічні прогнози, 
вивчається інвестиційна активність, коригування та  прогнозування змін 
фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на 
майбутнє. 

Основним елементом економічного дослідження є аналіз і побудова 
взаємозв’язку економічних змінних, а цьому передує збір даних, оцінювання 
параметрів вибірки, висунення та перевірка гіпотез. 
Головною метою даного дослідження є вивчення і узагальнення 
особливостей застосування статистичних методів в економічному аналізі. 

Вивченню питань реалізації статистичних методів в економічному 
аналізі присвятили свої наукові праці такі дослідники, як С.М. Клименко, 
В.М. Приймак, Є.В. Пірогова, В.Б. Літовченко, В.Б. Говоруха, Ю.Є. Петруня, 
А.А. Малець, І.П. Отенко, Д.Ю. Лапигін, Ю.В. Кульбіт, І.В. Єльцова,  
І.М. Осипенко, А.В. Дудар, М.О. Перестюк О.І. Пономаренко,Горюнов,  
Г.І. Великоіваненко, В.В. Вітлінський, О.Ф. Веремейчик, О.В. Сергєєва,  
О.В. Шепеленко, Л.І. Донець, В.М. Бурим,  О.С. Дуброва Н.Ш Кремер,  
І.І. Стець та ін. У наукових працях цих дослідників наведено перелік 
статистичних показників, які можуть бути застосовані при обґрунтуванні 
господарських рішень, надано опис їх економічного змісту, порядок 
розрахунку та критерії прийняття рішень на основі отриманих результатів. 

Статистичне дослідження економічних явищ і процесів розпочинається 
зі збору первинної інформації, яку дістають за допомогою статистичного 
спостереження [1, с.127]. 
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До методів збору даних відносяться: пряме спостереження, експеримент, 
огляд, особисте інтерв’ю, телефонне інтерв’ю, самоанкетування, оформлення 
анкети тощо. Найпростішим є метод отримання даних прямим 
спостереженням. Однією перевагою прямого спостереження є відносно 
невисока його вартість. Дорожчий, але кращий шлях отримати дані – 
експеримент. Звідси виникло поняття «експериментальні» дані. При 
опитуванні не завжди можуть бути дані надійними. На відміну від інших 
методів збору, особисте інтерв’ю має переваги, щоб дістати правдивіше 
відповіді. Інтерв’юер може прояснити питання під час опитування і тому 
більш ймовірно, що відповіді на них будуть меншне корисними. Перевагами 
застосування статистичних методів є те, що вони дозволяються заощадити 
час і кошти, отримати досить точні, а також достовірні результати за умов 
неповноти інформації й браку часу для її збирання; спрогнозувати ймовірний 
розвиток подій під час реалізації певного економічного рішення. Статистичні 
методи мають важливе значення в обґрунтуванні економічних, 
господарських рішень і створюють передумови для їх реалізації [2,c. 128]. 

До недоліків статистичних методів належать їх статистичність, 
складність врахування змін у внутрішньому і зовнішньому середовищах 
підприємства, неможливість врахування деяких неформалізованих 
параметрів рішень, що приймаються, при обчисленні статистичних 
показників. 

Головною умовою для застосування статистичних методів є наявність 
репрезентативних вибірок, які дозволяють отримати досить надійні 
результати. Згідно практичних даних, часто немає можливості зібрати досить 
репрезентативні вибірки для подальшого аналізу. Це є причиною погіршення 
якості отримуваних результатів і призводить до неможливості застосування 
статистичних методів. Шляхами вирішення проблеми є штучне формування 
вибірки на основі комп’ютерної імітації або комплексного застосування 
статистичних та експертних методів аналізу. 

Важливо також забезпечити формування, зберігання й використання 
банку даних про події, явища й процеси, які мали місце у минулому, на 
належному рівні, оскільки від цього залежатимуть отримані результати при 
застосуванні статистичних методів, показників і розв’язання відповідних 
задач. 

Розв’язання кожної задачі перевірки статистичних гіпотез завжди 
починається з визначення основної та альтернативної гіпотез. Основну 
гіпотезу називають нульовою гіпотезою та позначають H0. Одночасно з 
основною гіпотезою H0 завжди розглядають альтернативну їй гіпотезу H1, 
яка конкурує з нульовою гіпотезою.  

Перевірка нульової гіпотези H0 проводиться статистичними методами, 
тому її називають статистичною перевіркою гіпотези. Основна нульова 
гіпотеза, яка на початковому етапі перевірки завжди вважається вірною, в 
дійсності може бути як вірною, так і помилковою. Тому, за результатами 
статистичної перевірки нульової гіпотези може бути прийняте як вірне, так і 
помилкове рішення.  
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Вірне рішення може бути прийнято у двох випадках: коли, за 
результатами перевірки не відхиляється вірна нульова гіпотеза та 
відхиляється хибна нульова гіпотеза. Помилкове рішення може бути 
прийнято теж у двох випадках: коли відхиляється вірна нульова гіпотеза та 
не відхиляється хибна. Або, інакше кажучи, в результаті прийняття 
помилкового рішення можуть бути допущені помилки двох типів:  

1) буде відхилено вірну нульову гіпотезу (помилка першого типу); 
2) не буде відхилено хибну нульову гіпотезу (помилка другого типу).  
Отже, доцільно відрізняти як гіпотези H0 і H1, такі наслідки помилок 

першого та другого типів, які виникають при перевірці статистичних гіпотез. 
Після завершення перевірки нульової гіпотези, потрібно впевнитися, щоб 
результати перевірки мали економічний сенс. Весь сенс перевірки гіпотези 
полягає в тому, щоб зрозуміти, наскільки великим є ризик отримання 
висновку про відхилення нульової гіпотези тимчасом, коли вона дійсно є 
вірною [3, c. 215-216].  

Основна перевага непараметричних критеріїв полягає в тому, що вони 
не вимагають виконання припущення про те, що вибірка витягнута з 
нормально розподіленої сукупності. Крім того, вони простіші в розрахунках, 
легше інтерпретуються і підходять до широкого кола розподілів генеральної 
сукупності. Недолік їх полягає в тому, що вони не використовують всю 
інформацію і менш ефективні, ніж параметричні, тобто непараметричні 
критерії в порівнянні з параметричними мають трохи меншу потужність, але 
цей недолік компенсується простішою побудовою вибіркових статистичних 
[4, с. 417-419]. 

Параметричні критерії ефективніші в порівнянні з непараметричними, 
однак їх можна використовувати для сукупностей, які розподілені за 
нормальним або близьким до нормального законом. Непараметричні ж 
критерії використовують при будь-якій формі розподілу.  

Для ефективного застосування статистистичних методів в економічному 
аналізі, здатності розв’язувати складні соціально-економічні задачі, 
ефективним є поєднання методів штучного інтелекту при проектуванні та 
побудові моделі та методів статистичного аналізу для формування вибірки. 

Сучасна економічна наука не може існувати без статистичних методів, 
застосування яких в економіці дає змогу будувати економіко-математичні 
моделі, оцінювати їхні параметри та перевіряти твердження (гіпотези) про 
властивості економічних характеристик і форми їх взаємозв’язку. 

Отже, можна робити висновок, що статистичні методи є дієвим засобом 
обґрунтування економічних та господарських рішень. Грамотне застосування 
статистичних методів з урахування притаманних їм особливостей сприяє 
успішній реалізації розроблюваних рішень на підприємстві та його сталому 
економічному розвитку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 
 
Стабільність і розвиток будь-якого суб’єкта підприємництва на 

конкурентному ринку істотно залежать від створення ефективної системи 
управління витратами. Величина витрат є важливим показником для 
оцінювання ефективності діяльності підприємства, а також  визначальною 
для формування фінансового результату підприємства. З огляду на це процес 
управління витратами потребує подальшого детального вивчення та 
удосконалення.  

У науковій літературі сформувались три підходи до тлумачення поняття 
«витрати». За першим підходом, який дістав назву вартісного, індивідуальні 
витрати підприємства формують вартість товару, який у межах всього 
суспільства створює додатковий продукт, тобто формує можливості для 
соціально-економічного розвитку. 

Другий підхід до визначення витрат на виробництво базується на 
порівняльному аналізі альтернативних можливостей підприємства з метою 
вибору оптимального варіанта виробничої стратегії та досягнення найвищого 
рівня ефективності в конкретних умовах його діяльності. 

За третім підходом витрати базуються на монетарній основі. Через це їх 
розглядають не лише як витрати, що утворюють вартість, а й як витрати у 
формі виплат. Витрати у формі грошових виплат зумовлені потоками 
платежів за використовувані підприємством ресурси й охоплюють фактичні 
грошові видатки. Застосування такого підходу дає змогу отримувати 
інформацію про явні видатки підприємства на придбання необхідних 
ресурсів [4, c. 62-68]. 

Витрати в господарській діяльності підприємства посідають одне з 
головних проблемних питань теоретичного і практичного характеру. В 
діяльності будь-якого підприємства виникають витрати пов’язані з основною 
діяльністю, організацією та управлінням,  зі збутом тощо. Суми визначених 
витрат буде прямо впливати на кінцевий фінансовий результат діяльності 
підприємства. Витрати підприємства є складним об’єктом, на який 
впливають різноманітні зовнішні та внутрішні чинники. 

Витрати відображаються у бухгалтерському обліку та обліку звітності в 
момент їх виникнення, незалежно від дати сплати коштів.  
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В умовах ринкових відносин облік витрат – є одним з найважливіших 
інструментів управління даними підприємствами. Необхідність обліку витрат 
зростає по мірі того, як ускладнюється господарська діяльність підприємства 
і зростають потреби у підвищенні рентабельності.  

Організація обліку витрат за економічними елементами має велике 
значення для складання фінансової звітності та проведення економічного 
аналізу (рис.1) [3, c. 22-24]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Завдання організації обліку витрат діяльності підприємства 
 
Облік витрат на підприємстві відображає загальні витрати періоду за 

елементами витрат реалізованої продукції різних періодів в співставленні з 
доходами, розрахунки собівартості готової продукції за статтями витрат, 
витрати за центрами їхнього виникнення, за групами відповідальності, 
витрати допоміжних й обслуговуючих виробництв та ін. Облік витрат 
повинен давати інформацію одночасно для їх правдивого подання в 
фінансовому обліку і для управління витратами, собівартістю, 
ціноутворенням, плануванням об'ємів виробництва та ін. в управлінському 
обліку. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає витрати, 
як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власникам [2]. 

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 
визначаються П(С)БО 16 «Витрати» [1]. 

Економічний елемент являє собою однорідний вид витрат на 
виробництво і реалізацію продукції, який на рівні підприємства неможливо 
розкласти на складові частини. Угруповання виробничих витрат за 
економічними елементами дає можливість визначити структуру 
витрат, матеріаломісткість, трудомісткість, фондомісткість і енергоємність 
виробництва. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 
регламентує порядок групування витрат операційної діяльності за 
наступними економічними елементами: 

− матеріальні витрати; 

Завдання організації обліку витрат діяльності 
підприємства 

Правильне визначення 
та достовірної оцінки 
витрат діяльності 

Надання повної, 
достовірної та 

неупередженої інформації 
про витрати діяльності для 

потреб управління 

Правильне і повне 
документальне 
оформлення 
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− витрати на оплату праці; 
− відрахування на соціальні заходи: 
− амортизація; 
− інші операційні витрати [1]. 
Будь-який вид витрат на виробництво можна представити у вигляді суми 

витрат за встановленими елементами. Наприклад, витрати на дослідження і 
розробки складаються з матеріальних витрат, витрат на оплату праці 
працівників, зайнятих розробкою нових видів продукції, відрахувань на 
соціальні заходи від сум оплати праці цих працівників, суми нарахованої 
амортизації на обладнання, яке використовується при розробці тощо. Таким 
чином, всі фактично здійснені підприємством у процесі операційної 
діяльності витрати можна згрупувати за основними економічними 
елементами [5, c. 256-260]. 

Становлення ринкових відносин в нашій державі обумовлює 
необхідність удосконалювати господарський механізм і зокрема управління 
економічними процесами на підприємствах і об’єднаннях незалежно від 
форм власності. Важливе місце в системі управління ланками економіки – 
підприємством і їх підрозділами займає бухгалтерський облік і аналіз 
господарської діяльності. 

Вирішення питання удосконалення первинного обліку витрат за 
елементами являється своєчасним ще і тому що в недалекому майбутньому 
виробничий облік відділиться від фінансового і виробничими будуть в більш 
повній мірі змушені до обліку операцій виробничого процесу. 
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ОБЛІК ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ  

 
Податки, які сплачують суб’єкти господарської діяльності, прямо або 

опосередковано впливають на фінансові результати підприємств, установ, на 
яких, згідно з діючими нормативними документами, покладено обов’язок 
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сплачувати загальнодержавні та місцеві податки і збори. Тому неповне 
нарахування і сплата податків, несвоєчасне складання податкової звітності, 
помилки при організації обліку податкових платежів передбачають 
застосування фінансових санкцій, стягнення штрафів, нарахування і сплату 
пені з боку платників податків. В сучасних умовах ринкових відносин 
особливо актуальною є роль обліку і аналізу податкових платежів, як 
невід’ємної частини системи управління діяльністю підприємства.  

Даному питанню  присвятили свої роботи І.А. Басманов, А.С. Бакаев, 
П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, Н.Д. Врублевский, А.А. Додонова,  
В.П. Івашкевич, Р.С. Каплан, П.А. Костюк, А.Ш. Маргуліс, В.Ф. Палій,  
Н.Г. Чумаченко та інші. Однак, не зменшуючи цінності одержаних 
результатів науковців при вивченні теоретичних аспектів організації обліку, 
доцільні розробки окремих об’єктів податкових платежів, гармонізації теорії 
і практики обліку, дослідження проблематики податкових платежів в 
інформаційних системах підприємств, установ як підґрунтя для прийняття 
фінансово-економічних рішень. 

Метою даного дослідження  є визначення основних аспектів обліку 
податкових платежів. 

Облік оподаткування є складовою частиною інформаційної системи 
бухгалтерського обліку і виноситься за межі останнього лише епізодично – 
документація з ПДВ та визначення прибутку до оподаткування. Податкове 
зобов’язання з податку на прибуток може розраховуватися як поза системою 
бухгалтерського обліку, так і в її межах, що залежить від обраного 
підприємством способу накопичення інформації про доходи і витрати. 
Інформація про ПДВ, яка документується поза системою бухгалтерського 
обліку, є продубльованою, оскільки аналогічні дані зафіксовані у вказаній 
інформаційній системі на всіх стадіях обробки інформації [3]. 

Всю сукупність робіт по веденню обліку податків, зборів та складанню 
звітності можна умовно розділити на три етапи. 

На першому етапі здійснюють ведення оперативного обліку та контролю 
платежів, складання і подання вищим ланкам управлення звітності 
відповідної форми. Ці функції покладені на Державну фіскальну службу. 

Основними завданнями обліку на першому етапі є: 
– відкриття карток особових рахунків платників за кожним видом 

платежів; 
– відображення в особових рахунках платників інформації про 

нараховані, відстрочені, розстрочені та сплачені податкові (грошові) 
зобов'язання, податковий борг та його погашення, переплати, відшкодування 
з бюджету в розрізі платників податків та платежів; 

– підведення підсумків в особових рахунках платників, їх перевірка та 
закриття; 

– формування за даними особових рахунків зведеної інформації у 
спеціальних реєстрах; 

– складання і подання вищим ланкам податкових органів та органам 
місцевого самоуправління відповідного рівня звітності про нарахування, 
надходження, податковий борг та переплату платежів до бюджету  [1, с. 200]. 
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На другому етапі обліку відбувається обробка звітної інформації, що 
формується в податкових інспекціях і передається до податкових 
адміністрацій . На підставі інформації, що надходить, формуються звітні 
дані, призначені як для внутрішнього користування, так і для передачі до 
Державної фіскальної служби України. 

Прийом інформації від податкових органів вищого рівня, її обробка, 
формування звітної інформації Державної фіскальної служби України – це 
третій етап обліку податків і зборів. До цього ж етапу відноситься і функція 
Державної фіскальної служби України – інформування органів державної 
влади. 

На рахунках бухгалтерського обліку, що формують відповідні центри 
відповідальності у господарській діяльності, податки будуть збільшувати 
витрати або зменшувати доходи і прибуток суб’єктів господарювання та 
доходи працівників. Втім, не дивлячись на таке розмежування податків, 
підприємство буде враховувати їх у структурі ціни на об’єкти діяльності, 
збільшуючи її, яка у переважній більшості випадків є регульованою 
(вільною) [1, с. 200]. 

Інформація про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до 
бюджету, включаючи податки з доходів працівників підприємства, та за 
фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету узагальнюється 
на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами". За кредитом цього 
рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - 
належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання [2]. 

Варто зазначити, що рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" 
не дозволяє оцінити вплив податкових платежів на економічний потенціал 
підприємства, оскільки на ньому відображаються не властиві цьому рахунку 
операції. Згідно з класифікацією рахунків за економічним змістом, рахунок 
64 "Розрахунки за податками й платежами" належить до групи 
розрахункових. Тобто його інформаційні ресурси можуть лише вказувати на 
податкову заборгованість підприємства перед бюджетом. Разом з тим, сама 
структура рахунку не носить жодного інформаційного навантаження. 
Розмежувати податкові платежі на податки (субрахунок 641) та обов’язкові 
платежі (субрахунок 642) досить складно, оскільки у Податковому кодексі 
України така класифікація не наведена. Крім того, некоректним є 
застосування субрахунків 643 та 644, які використовуються лише у випадках 
авансових платежів та носять транзитний характер. 

У таких умовах, для формування систематизованої інформації про 
нараховані суми податкових платежів, слід використовувати рахунок 98 
"Податкові платежі підприємства", на якому доцільно виділити чотири 
субрахунки. 

Таким чином, 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 
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прибутку відстрочених податкових активів і зобов’язань є досить 
проблематичним. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Однією з найсуттєвіших проблем сьогодні виступає криза платежів, яка 

пов’язана з великою сумою заборгованості, що існує між українськими 
підприємствами.  Стабільність  і  конкурентна  перевага суб'єктів 
господарювання в умовах ринкової економіки багато  в  чому  залежить  від  
повноти,  достовірності  та своєчасності інформації, на основі якої 
формуються та реалізуються управлінські рішення.  

Багато  вітчизняних  і  зарубіжних  учених - економістів  досліджували  
питання  щодо  обліку  дебіторської заборгованості. Серед них варто 
визначити праці Бутинця  Ф.  Ф.,  Валуєва  Б.  І.,  Войналович  О.  П.,   
Голова  С.  Ф.,  Горбачова О. М., Гуцайлюка З. В., Завгороднього В. П.,  
Заруби  О.  Д.,  Єфіменко  В.  І.,   Ковальова  В.  В.,  Костюченко В. М., 
Кужельного М. В., Литвин Ю. Я., Лишиленко О. В., Лінник В. Г.,  
Плаксієнко В. Я, Савицької Г. В., Сопко В. В., Ван Бреда М. Ф. та ін.  

Методологічні  засади  формування  інформації  у  бухгалтерському  
обліку про  дебіторську  заборгованість  та  розкриття  даних  про  неї  у  
фінансовій звітності визначені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 
згідно з яким дебіторська заборгованість – сума заборгованості  дебіторів  
підприємству  на  певну  дату [3], а згідно з МСФЗ дебіторська 
заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або 
платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на 
активному ринку [2]. 

Несвоєчасність  розрахунків  створюють  взаємну заборгованість 
виробника і споживача продукції, ведуть  до виникнення проблем з 
оборотними коштами підприємства,  що  погіршує  соціальну  стабільність.  
Динаміка дебіторської заборгованості в Україні протягом останніх років має 
тенденцію до збільшення    [4]. 
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Рис. 1 Дебіторська заборгованість на підприємствах України у       

2008 – 2014 рр. 
 
Досить  важливим  питанням  обліку  дебіторської  заборгованості  є  її 

оцінка.  Методи  оцінки  дебіторської  заборгованості  повинні  забезпечити 
дотримання  принципу  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності  –  
обачності,  який  передбачає «застосування  в  бухгалтерському  обліку  
методів оцінки,  які  повинні  запобігати  заниженню  оцінки  зобов'язань  і  
витрат  і завищенню оцінки активів  і доходів підприємства» [1].  

Ще однією проблемою можна вважати розмежування  понять сумнівної 
та безнадійної  дебіторської  заборгованості,  що  пов’язані  безпосередньо  з 
визначенням  граничної  суми  заборгованостей  відповідно  до  нормативних 
документів  підприємства  та  розрахунку  резерву  сумнівних  борів  з  якого 
повинні  покриватися  суми  безнадійних  боргів.  Величину  резерву  
сумнівних боргів  на  даний  момент  часу  розрахують  відповідно  до  
П(с)БО 10.  Методика 
розрахунку  не  є  пристосована  для  вітчизняних  підприємств,  тому  
доцільніше 
проводити розрахунок на підставі статистичних даних. 

При розробці аналітичних процедур з управління дебіторською  
заборгованістю  істотне  значення має  створення  деталізованого  Плану  
рахунків,  який дозволяв би легко формувати не тільки саму звітність, але й 
необхідну додаткову інформацію на основі використання  субрахунків  
другого,  третього  і  наступних порядків для відображення дебіторської 
заборгованості за такими різними ознаками: 

- складом; 
- валютою розрахунків; 
- строками погашення; 
- видами продукції; 
- забезпеченістю та ін. 
Загальну класифікацію дебіторської заборгованості в системі обліку 

пропонується представити в розрізі декількох рівнів, основними 
визначальними факторами виступали б інформативність і відповідність 
завданням управління. 

Ряд2; 2008; 
1023035,2

Ряд2; 2009; 
1217895,8

Ряд2; 2010; 
1374810,4

Ряд2; 2011; 
1499971,5

Ряд2; 2012; 
1701397,3

Ряд2; 2013; 
1778103,7

Ряд2; 2014; 
1962772,1

Млн грн

Рік
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Основними  задачами  внутрішньогосподарського контролю 
дебіторської заборгованості виступають: 

1) оцінювання  фінансового  стану  потенційних дебіторів, а також 
показників, що їх характеризують, наприклад, репутації на ринку, їх 
платоспроможності, терміну існування і т. д.; 

2)визначення  найефективніших  форм  повернення боргу; 
3)визначення допустимої найбільшої суми боргу взагалі та для одного 

покупця і т. д. 
Окрім  того,  ведення  внутрішньогосподарського  контролю  сприяє  

забезпеченню  достовірної,  повної  та реальної інформації щодо стану 
дебіторської заборгованості для користувачів фінансової звітності. 

Таким  чином, дебіторська заборгованість повинна мати  чітке 
відображення  в  бухгалтерському  обліку  з  відбиттям  всіх  операцій  між  
підприємствами  з точки  зору  реалізації  продукції  чи  надання  послуг.  
Крім  того  важливим елементом  є  нарахування  резерву  сумнівних  боргів   
та  його  безпосереднього використання  з  метою  покриття  безнадійних  
заборгованостей.  Особливу увагу  слід   приділяти  розподілу  дебіторської  
заборгованості  на  короткострокову, довгострокову  та  поточну, оцінювати  
перспективи  забезпечення  таких заборгованостей  з  метою  уникнення  
неплатоспроможності  покупців  і замовників. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ В 

СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин, провідне місце 
економічного аналізу зумовлене його задачами в системі менеджменту 
суб’єктів господарювання різних форм власності. Він є важливою складовою 
частиною і фінансового менеджменту, і аудиту. Без інформації, яку надає 
економічний аналіз, неможливо приймати доцільні, науково обґрунтовані та 
зважені управлінські рішення, реалізація яких призведе до підвищення 
ефективності господарської діяльності. Тому на сьогодні застосування 
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апарату економічного аналізу є актуальним питанням, так як він дає 
можливість виявляти й усувати причини збитковості або низької 
рентабельності діяльності суб’єктів господарювання та забезпечувати їхній 
стійкий фінансовий стан, який є головною умовою запобігання банкрутству 
під час фінансово-економічних криз. 

Ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як А. Ф. Павленко, 
В. І. Захаренко, В. М. Івахненко, В. О. Мец, Є. В. Мних, І. І. Цигилик, 
І. М. Парасій-Вергуненко, Н. В. Тарасенко та інші, досліджували проблему 
економічного аналізу як дієвого інструмента у системі менеджменту. 

Разом з цим, вивчення й аналіз опублікованих за даною проблематикою 
робіт дозволили зрозуміти, що питання проблеми оптимального вибору і 
використання економічних показників діяльності підприємства, 
особливостей взаємозв’язків об’єктів економічного аналізу залишається 
недостатньо вивченим як у науковому, так і в організаційно-практичному 
аспектах, що й зумовило вибір теми дослідження. 

Метою роботи є обґрунтування та дослідження вагомості економічного 
аналізу як сучасного інструмента в системі менеджменту. 

Економічний аналіз  господарської діяльності займає центральне місце в 
системі менеджменту. На його основі розробляють і обґрунтовують 
управлінські рішення. Управлінські рішення і дії мають базуватися на точних 
розрахунках, на глибокому і всебічному економічному аналізі. Вони мають 
бути науково обґрунтовані, вмотивовані та оптимальні. Економічний аналіз є 
основою наукового управління виробництвом та забезпечує його 
ефективність. 

Головна мета аналізу системи менеджменту – виявити причинні зв’язки 
між подіями і умовами, які призвели до даних подій або які можуть 
виникнути в майбутньому. Тому економічний аналіз, як правило, передує 
прийняттю будь-яких управлінських рішень і слугує їх аналітичному 
обґрунтуванню. 

Відповідно, за тими напрямами діяльності, де необхідне продукування 
аналітичної інформації, формують відповідні підрозділи з метою 
забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Результати 
економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання залежать від 
правильної організації аналітичної роботи, яка повинна бути спланованою, 
базуватися на сучасних методиках, забезпечувати дієвість та ефективність 
аналітичного процесу [1, с. 57].  

Економічний аналіз займає проміжне місце як зв’язкова ланка між 
інформаційним етапом та етапом прийняття рішень, впливаючи на якість 
прийнятих стратегічних управлінських рішень в менеджменті. 

Економічний аналіз ситуацій на мікрорівні й макрорівні здійснюється на 
стадії підготовки певного рішення. Він включає пошук, збирання та обробку 
інформації. Водночас виявляються і формуються проблеми, що потребують 
розв’язання. Розробка й оцінка альтернативних рішень і курсів дій, що 
проводяться на основі багатоваріантних розрахунків, відбувається на стадії 
прийняття рішень. При цьому проводиться відбір критеріїв вибору 
оптимального рішення – вибір і прийняття найкращого рішення. 
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Основна мета аналізу управління в менеджменті – виявити причинні 
зв’язки між подіями (отриманими кінцевими результатами, станом 
параметрів господарських процесів) і умовами, які призвели до таких подій 
або які можуть виникнути в майбутньому [2, с. 52]. 

Відповідно економічний аналіз забезпечує оцінку здійсненої події 
(факту) і встановлення умов, за яких ці події відбулися, та надає необхідну 
інформацію для розробки рекомендацій щодо прийняття оптимальних 
стратегічних рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання, їх конкурентоспроможності й ринкової вартості. 

 Звісно економічний аналіз не може забезпечити підготовку 
управлінських рішень стосовно всіх аспектів менеджменту, але він є 
надійним інструментом для вирішення проблем саме економічного 
характеру, а також для економічного обґрунтування рішень з інших проблем. 

Причинами слабкого використання економічного аналізу, що змушує 
підприємства «мислити» над тим, як вижити в скрутних умовах, є: 

 - недостатня фахова підготовка керівників підприємницьких структур, 
які не вміють і не знають тих переваг, що несе в собі будь-яка аналітика, 
якщо вона своєчасно зроблена;  

- можливості, що можуть бути відкриті для підприємства, якщо вчасно 
виявити недоліки функціонування підприємства і тоді можна отримати 
рекомендації сприйняття відповідних управлінських рішень [3, с. 568]. 

Виходячи з цього, важливими елементами економічного аналізу, а також 
факторами які б сприяли підвищенню його ролі є економічна компетентність 
керівників підприємств (для використання результатів аналізу і прийняття 
своєчасних і ділових рішень, які повинні бути життєвою необхідністю). 
Окрім цього, в умовах автоматизації сучасного корпоративного управління 
можливо реалізувати моніторинг результативності керівничої діяльності 
кожним менеджером підприємства за допомогою обліку і накопичення 
персональної ефективності схвалюваних рішень. Така рейтингова оцінка 
менеджерів дозволяє: мотивувати результативність їх роботи; 
цілеспрямовано займатися підвищенням кваліфікації управлінського 
персоналу; при ухваленні командних рішень врахувати рівень 
компетентності кожного учасника тощо. Тому достовірна, поточна й 
прогнозуюча інформація, аналіз усіх факторів, що впливають на рішення, з 
урахуванням передбачення його можливих наслідків – основа, на якій мають 
прийматися рішення [4, с. 32]. 

Отже, узагальнюючи результати проведеного дослідження, слід зробити 
такі висновки. Аналіз діяльності будь-якого суб’єкта господарювання при 
будь-якій формі власності завжди повинен бути творчим і різноманітним за 
змістом, із застосуванням різних аналітичних прийомів, та з врахуванням 
специфіки виробництва, його організації на конкретному підприємстві. 
Таким чином, ефективність системи менеджменту на базі економічного 
аналізу полягає в тому, що вона визначає послідовність дій персоналу 
суб’єкта господарської діяльності для виробництва і реалізації готової 
продукції, товарів, робіт та послуг. Управлінське рішення розглядається як 



300 

результат управління, що реалізується в процесі виробничо-збутової 
діяльності і виражений через її кінцеві результати, які узагальнюються в 
економічному аналізі. Таким чином, економічний аналіз має бути на 
озброєнні кожного менеджера для формування управлінських рішень. Адже 
вміння користуватися ним зміцнює й удосконалює економічне мислення.  
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ПОГЛИБЛЕННЯ СУТНОСТІ ПРЕДМЕТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
 

Чи не найбільшою проблемою, що постає на шляху дослідників при 
визначенні предмета бухгалтерського обліку, є внутрішня динамічність тих 
базисів, які нині лежать в основі цієї категорії. Предмет бухгалтерського 
обліку змінюється в залежності від суспільно-економічних формацій, 
способів виробництва і форм власності,  адже яким би не виступав предмет 
бухгалтерського обліку в його нинішніх інтерпретаціях, він залежить від 
рівня розвитку економіки. З цим твердженням погоджуються всі дослідники 
теорії бухгалтерського обліку. Але, як не дивно, проблеми у такому стані 
речей дослідники не вбачають, хоча вона очевидна.  

Методологічним фундаментом здійснення дослідження даної тематики 
стали праці науковців різних напрямів. Серед учених, які займалися 
подальшою систематизацією підходів до визначення предмета 
бухгалтерського обліку, слід виділити Л.М. Кіндратську, С.Ф. Голова,  
Н.М. Малюгу, В.В. Сопко, Л.І. Вороніну, Ю.А. Кузьмінського, І.В. Малишева 
та інші. 

Метою є дослідження сутності та змістовності предмета 
бухгалтерського обліку через означення «рамок обмеження» його сприйняття 
у вітчизняній і світовій науці та практиці й окреслення орієнтирів його 
поглибленого трактування на доктринах інституційної теорії та вимоги 
сучасної економіки. 
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Предмет бухгалтерського обліку — це вивчення та відображення стану 
активів (господарських засобів) підприємства, їх використання та результатів 
роботи підприємства, узагальнених у грошовому вираженні, для задоволення 
потреб управління підприємством [ 1, c. 27 ]. 

Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через його 
об'єкти. 

Об'єкти бухгалтерського обліку: 
1. Активи. 
2. Капітал. 
3. Зобов'язання. 
4. Господарські процеси. 
5. Витрати.  
6. Доходи. 
Різницею між предметом та об’єктом бухгалтерського обліку є те, що до 

об’єкту бухгалтерського обліку входить вся сукупність тілесних та 
безтілесних речей, а до предмету – лише та їх частина, яка безпосередньо 
відображається у бухгалтерському обліку. На противагу цьому твердженню, 
можна сказати, що розвиток фактів та явищ господарського життя, що 
потребують відображення, постійно розширюється під впливом різних 
інституційних чинників. Але це не означає, що предмет бухгалтерського 
обліку повинен від цього постійно переглядатись. Навпаки, і звідси 
висуваємо гіпотезу, пов’язану з означеною проблемою: предмет науки про 
бухгалтерський облік повинен трактуватися настільки універсально, щоб 
трактувати факт появи нових об’єктів, які не обмежуватимуть його, а 
конкретизуватимуть зміст його теорій. Наприклад: трансакційні витрати, 
гудвіл, біологічні активи, емфітевзис, публічне професійне пояснення 
фінансової звітності, тощо – яскрава ілюстрація поглиблення сутності 
предмета бухгалтерського обліку в сучасному середовищі. Тільки така 
глибина предмета бухгалтерського обліку надасть бухгалтерській науці 
парадигмального значення [ 3, с. 56 ]. 

Очевидний та необхідний орієнтир розвитку досліджуваного питання 
забезпечив підхід до розгляду бухгалтерського обліку як соціальної науки. 
Підхід до розширеного трактування предмету бухгалтерського обліку, перш 
за все, забезпечений базовими доктринами інституційної теорії ХХ століття. 
Тут  предмет бухгалтерського обліку розглядали як певний соціум, і 
бухгалтер повинен вираховувати не лише і не стільки прибутки фірми, 
скільки визначати соціально-економічні наслідки дій адміністрації  
фірми [ 3, с. 375 ]. 

Якщо розкласти предмет бухгалтерського обліку на практику, мистецтво 
та науку ,  то отримаємо певну оцінку масштабів предмета бухгалтерського 
обліку в сучасному сприйнятті, а саме: 

1. На рівні сприйняття предмета виключно з практичної складової 
бухгалтерського обліку – обмеження як формальними, так і неформальними 
інститутами. Саме таким є сучасний вітчизняний підхід до трактування 
предмета бухгалтерського обліку. Він затиснений взаємним впливом 
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формальних та неформальних консервативно налаштованих інститутів. У 
цьому найвужчому сприйнятті предмета – яскраво спостерігається 
«консервація» його сутності лише відображенням фактів і явищ 
господарського життя. 

2. Інший масштаб сутності предмета бухгалтерського обліку розкриває 
погляд на бухгалтерський облік як на творчий процес бухгалтерів. У 
сучасному світі такий процес асоціюється з професійним судженням, яке 
являє собою обґрунтовану, підтверджену професійною кваліфікацією, думку 
бухгалтера, що є підставою для прийняття рішення щодо порядку 
відображення в обліку господарських операцій за умов його  
багатоваріантності. На цьому рівні відбувається посилення неформального 
інституту бухгалтерів (їх освіченості, професійної зорганізованості, росту 
статусу в суспільстві тощо). Все це змінює відношення до бухгалтерського 
обліку «в головах» власників та інших користувачів інформації, які більше 
покладаються на бухгалтера та його професіоналізм у прийнятті рішень.  

3. Найбільше розширює предмет бухгалтерського обліку, звичайно ж, 
погляд на нього як на науку. Предмет бухгалтерського обліку вбирає не лише 
попередні рівні (практику та професійне судження), але і ставить перед 
бухгалтерським обліком завдання з оцінки інституційних впливів на процеси 
практичної реєстрації фактів і явищ господарювання та оцінку змін 
«поведінки» підприємства, його капіталу. З інституційної точки зору, 
готовність бухгалтерського обліку до такого розширення меж його предмета 
залежить, звичайно ж, від рівня розвитку його як сучасного професійного та 
наукового інституту. Глибина цього рівня змінює відношення «в головах» 
науковців суміжних соціально-економічних наук до бухгалтерського обліку –  
як до науки, що здатна пояснити взаємодію та вплив інститутів. Взаємодія 
яких безпосередньо чи опосередковано відображається у бухгалтерському 
обліку.  

Виходячи із вищезазначеного, предметом бухгалтерського обліку є 
процес розширеного суспільного відтворення (виробництва, обміну і 
невиробничого споживання суспільного продукту), а також використання 
господарських засобів у цих процесах, які узагальнюються у грошовому 
вимірнику, для надання інформації, необхідної для управління і контролю. 
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Розвиток інформаційного суспільства в сьогоднішніх умовах змін, що 

відбувається в країні висуває нові вимоги до будь-якої інформації, зокрема, і 
щодо забезпечення її якості. Причому зміни є актуальними не тільки на рівні 
світового простору, але й на рівні як окремих держав, так і суб’єктів 
господарювання (підприємств). Враховуючи той факт, що 70 % інформації, 
що використовується управлінцями різних рівнів, – це бухгалтерська 
інформація, є доцільним, формування вимог щодо якості облікової 
інформації для підприємств на державному рівні. 

Сутність бухгалтерських документів полягає в тому, що вони, фіксуючи 
факти здійснення господарських операцій, є основою для їх бухгалтерського 
обліку. 

Як зазначає Н.Слободянюк [3 С. 11], документообіг - це рух документів 
з організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання 
чи відправки. Ю.Палеха [5 С.12] зазначає, що традиційне діловодство 
передбачає ведення великої кількості журналів та/або картотек, що 
обслуговують паперовий документообіг. І саме ведення цих картотек є 
першочерговим об'єктом автоматизації діловодства.  

У радянській період головну увагу дослідники приділяли організаційно-
методичним та технологічним аспектам діловодства. Перші дослідження з 
цих питань було проведено в 1920-хрр., а їх результатом стало видання 
профільних підручників. Наприкінці 1930-хрр. особливості системи 
діловодства було висвітлено Г.Нефедовим, який звернув увагу на 
необхідність посилення контролю за виконанням документів, поліпшення 
умов їх зберігання тощо. У 1950–1960-хрр. збільшується кількість 
спеціальних публікацій, в яких порушуються питання раціональної 
організації діловодства в закладах освіти. Удосконаленню систематизації 
документів, схем класифікації документної інформації і номенклатур справ 
присвячено статті І.Скорика, М.Савченка, О.Новикова, Я.Теплицького [1]. 

Документація відіграє також важливу роль в управлінні діяльністю 
підприємства, забезпечує контроль за збереженням майна господарства, 
раціональним його використанням. Вона має юридичне значення як 
письмовий доказ здійснення господарських операцій. Використовують 
документацію для аналізу господарської діяльності, фінансового контролю, 
аудиту й документальних ревізій. 

В першу чергу, якість облікової інформації залежить від використаної 
методології її формування, а також від рівня регламентації основних 
принципів і правил складання.  Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні»  (ст. 4) визначено основні принципи 
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бухгалтерського обліку та звітності: обачність, повне висвітлення, 
автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність 
доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) 
собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність [6].  

Документування – це основа всього бухгалтерського обліку, адже без 
наявності документа не відбувається жодних записів у цій системі. Питання, 
пов’язані з організацією документообігу на підприємстві  завжди будуть 
актуальними, адже більша частина роботи бухгалтерів пов’язана зі 
створенням, обробкою, нагромадженням та зберіганням документів. 

Основними етапами документообігу є:  
1. Створення або отримання документів від інших підприємств. 
2. Перевірка документів. 
3. Обробка документів. 
4. Передача документів до архіву [3. C.25]. 
На різних етапах обліку організація руху документів має певні 

особливості. Основними завданнями організації руху документів на етапі 
первинного обліку є розробка оптимального процесу їх створення та 
мінімізація витрат часу на цей процес. 

При повністю автоматизованому первинному обліку збір облікової 
інформації відбувається у місці її виникнення. Після цього вона передається 
інформаційним потоком до бухгалтерії, де відбувається реєстрація 
(створюється облікова фраза, яка в подальшому заноситься в електронний 
хронологічний масив даних), обробка та передача інформації без участі 
людини. Такий механізм повністю автоматизованого бездокументного обліку 
може застосовуватися для всіх сфер людської діяльності, де збір, реєстрація, 
передача та обробка інформації є можливою без залучення людини.  

Аналізуючи діяльність сучасних підприємств, можна зробити висновок, 
що на більшості з них організовано документообіг паперових документів, 
створених за допомогою комп’ютера. Цей вид документообігу необхідно 
відрізняти від електронного, який пов’язаний із: 

-  передачею документа; 
-  зниження трудомісткості створення первинних документів; 
-  зменшення кількості документів, що виписуються та обробляються; 
- раціоналізація (упорядкування) документообігу [2, c.234]. 
Повністю автоматизована система збору, реєстрації, передачі та обробки 

облікової інформації змінює традиційне бачення облікових прийомів 
документування й інвентаризації на підприємствах. На перший план 
виходить інформаційна функція документа. Виходячи з цього, традиційне 
поняття «документ» у первинному обліку можна замінити на 
«інформаційний потік». Крім того, оскільки документування як фізичне 
створення документа у будь-якій (паперовій чи електронній) формі перестає 
існувати, втрачають актуальність і звичні прийоми обліку. Зокрема, прийом 
документування необхідно замінити прийомом реєстрації інформації, що 
точніше відповідатиме технологічному ланцюжку перетворення (збору, 
реєстрації, обробки, передачі) облікової інформації без участі людини [1]. 
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Таким чином, упровадження системи автоматизації документообігу 
забезпечує реєстрацію, облік і зберігання документів, оперативний доступ до 
документів та звітної інформації, ефективне управління процесами руху та 
обробки документів, скорочення часу процедур узгодження документів та 
прийняття рішень, підвищення виконавської дисципліни, скорочення 
невиробничих витрат робочого часу співробітників, мінімізацію фінансових 
витрат на документообіг і діловодство, а документ як факт здійснення 
господарських операцій стає основою комунікаційних зв’язків учасників 
ринкового середовища. 

Отже, документ, як носій інформації, виступає в якості неодмінного 
елемента внутрішньої організації будь-якої установи, підприємства, фірми, 
забезпечуючи взаємодію їхніх частин. Інформація є підставою для прийняття 
управлінських рішень, є доказом їхнього виконання і джерелом для 
узагальнень, а також матеріалом для довідково-пошукової роботи.  

Крім того, документування у багатьох випадках є обов'язковим, 
регламентується законом і актами державного управління, тому воно є одним 
із засобів зміцнення законності і контролю.  

Від чіткості та оперативності обробки і руху документів в кінцевому 
підсумку залежить швидкість прийняття рішень. Документ є першоджерело 
інформації для бухгалтера. Тому в раціональній організації документообігу 
завжди приділяється велика увага, особливо в бухгалтерії, де невчасна 
обробка фінансових документів може призвести до негативних економічних 
наслідків. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ У 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
 

Бюджетні установи, як праило, розраховуються з іншими установами й 
організаціями шляхом безготівкових розрахунків через органи Державного 
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казначейства. Проте так здійснюються не всі витрати. Деяків розрахунки 
проводяться через каси установи або за допомогою перерахування коштів за 
відрядженнями. 

Мета даного дослідження полягає в з’ясуванні  основ організації та 
ведення бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами. 

Проблеми обліку розрахункових операцій з підзвітними особами 
досліджуються широким колом науковців та практиків, серед яких:  
М. Оляднічук, М. Огійчук, В. Плаксієнко, М. Беленкова, Л. Панченко та інші. 

Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в межах правового 
поля, регламентованого Інструкцією «Про службові відрядження в межах 
України та за кордон», затвердженою наказом Міністерства фінансів України 
від 13.03.1998 р. №59 зі змінами від 04.08.2015 [1], Наказом Міністерства 
фінансів «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих 
на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 28.09.2015  № 
841[2] та іншими нормативно-правовими актами, пов’язаними із службовими 
відрядженнями у межах України та за кордон. 

Службове відрядження – це поїздка працівника підприємства (установи, 
організації) за розпорядженням керівника на певний строк до іншого 
населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його 
основної роботи. 

Дана особа (працівник) за наявності чітко встановленого переліку 
документів отримує кошти на здійснення відрядження та зобов’язання після 
закінчення строку його здійснення прозвітувати про свої витрати, отже, така 
особа є підзвітною. Підзвітні особи відповідно до чинного законодавства 
несуть повну відповідальність за збереження й використання підзвітних сум. 

Підзвітна сума – кошти, надані працівникові установи на витрати, 
пов’язані зі службовими відрядженнями та/або на адміністративно-
господарські витрати. Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні 
витрачатися виключно з метою, на яку вони видані згідно з кодами 
бюджетної класифікації видатків [3, ст.32]. 

Готівка видається під звіт з каси установи з дозволу керівника і 
головного бухгалтера та лише на цілі, що передбачені кошторисом, і лише у 
разі відсутності заборгованості підзвітної особи за раніше отримані аванси. 
Порядок видачі готівки під звіт на господарські потреби та її використання і 
подальшого оформлення регулюється п. 2. 11 «Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні»,  затвердженого  
постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. 
№637 [4]. 

Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або 
перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для 
використання із застосуванням платіжних карток. Виплачують аванс до 
початку поїздки, але не раніше дати видання наказу про відрядження. 
Якщо працівника відряджають за кордон, підприємство зобов’язане 
забезпечити його авансом у національній валюті держави, до якої направлено 
працівника, або у вільно конвертованій валюті. За кожен день (у т. ч. день 
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вибуття та день прибуття) перебування працівника у відрядженні, 
враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі 
(разом із вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах сум, 
затверджених Постановою № 98 [5]. 

Термін відрядження визначається керівником установи, але не може 
перевищувати  в межах України 30 календарних днів, а за кордон – 60. 
Фактичний час перебування у відрядження  визначається за відмітками у 
посвідченні про відрядження про дату вибуття та прибуття до місця 
постійної роботи. При цьому датою повернення вважається день прибуття 
транспортного засобу [6]. 

Після повернення з відрядження підзвітна особа зобов’язана протягом 
трьох робочих днів подати авансовий звіт про витрачені у відрядженні 
кошти, до якого додаються посвідчення про відрядження, а також в оригіналі 
інші документи, що підтверджують вартість витрат ( проїзні квитки, рахунки, 
чеки, квитанції). Залишок невикористаних коштів підлягає поверненню до 
каси у тій валюті,  у якій був наданий аванс. 

Працівники бухгалтерії перевіряють правильність оформлення звіту та 
законність витрачання коштів за призначенням. Перевірений і підписаний 
бухгалтером звіт подають на затвердження керівнику установи. 

У разі неподання в строк авансового звіту або неповернення в касу 
невикористаної суми коштів бухгалтерія має право відрахувати суму 
заборгованості із заробітної плати працівника (підзвітної особи) з 
дотриманням вимог чинного законодавства. 

Розрахунки з підзвітними особами обліковують на субрахунку 362 
«Розрахунки з підзвітними особами» до синтетичного рахунку 36 
«Розрахунки з різними дебіторами». На цьому ж субрахунку обліковують 
видані в підзвіт талони на бензин та інші грошові документи, а також, в 
окремих випадках,  кошти на виплату заробітної плати. 

Таким чином, організація та ведення обліку розрахунків з підзвітними 
особами у бюджетних установах є чітко регламентованим та врегульованим 
процесом. 

При цьому необхідно враховувати постійні зміни в законодавстві, 
виконувати  розрахунки вчасно і якісно. Також необхідно своєчасно і 
достатньо розгалужено подавати інформацію, пов'язану з розрахунками з 
підзвітними особами керівнику, для прийняття важливих управлінських 
рішень та іншим зацікавленим в даній інформації особам (які мають право на 
отримання цієї інформації і її подальшого використання). 
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ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють 
економічне, інформаційне і правове середовище функціонування 
підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінансовий стан 
підприємства характеризується розміщенням його коштів та джерел їх 
утворення. Фінансовий стан підприємства - це забезпеченість власними 
обіговими коштами, стан нормованих запасів товарно-матеріальних 
цінностей, оборотність коштів, та інші підсумки діяльності підприємства, що 
дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про 
рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих 
внутрішньогосподарських резервів.  

Інвестиціями, які забезпечують підприємству зміцнення і розвиток його 
матеріально - технічної бази, впровадження нових технологій виробництва, 
зростання потужностей є капітальні інвестиції або виробничі вкладення. 

До складу капіталовкладень включаються витрати на будівництво, 
реконструкцію, розширення, технічне переозброєння і підтримку 
потужностей діючих підприємств, а також на придбання обладнання, 
транспортних засобів та інших об'єктів основних засобів виробничого і 
невиробничого призначення [3]. 

Метою дослідження є контроль за цільовим та ефективним 
використанням капітальних інвестицій з дотриманням при цьому 
встановлених норм і нормативів чинного законодавства. 

Актуальність та вагоме практичне значення контролю капітальних 
інвестицій, їх правильне відображення в звітності, пошук реальних шляхів 
вдосконалення контролю капітальних інвестицій на вітчизняних 
підприємствах зумовили вибір теми дослідження.  

Теоретичним та практичним аспектам організації і методології контролю 
операцій з капітальними інвестиціями присвячені праці І. А. Бєлобжецького, 
М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця [1], Б. І. Валуєва, В. А. Калькутіна,  
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Л. М. Крамаровського, В. М. Мурашка,  В. С. Рудницького, Б. Ф. Усача, та 
інших.  Проблемні питання аудиту, а саме: теоретичні аспекти аудиту, 
організація та методологія аудиту, знайшли відображення у працях 
вітчизняних учених: Г. Давидова, Н. Дорош, Н. Кулаковської, О. Петрик ,  
В. Рудницького, В. Савченка та ін. 

Завдання контролю капітальних інвестицій визначають належний рівень 
та обсяг вибірки, за якою буде проводитись контроль та аналіз інвестиційних 
проектів. Зобразимо основні завдання контролю капітальних інвестицій на 
рис.1 
 

 
Рис. 1. Завдання контролю капітальних інвестицій [3] 

 
При плануванні і виконанні капітальних вкладень суб'єкти 

господарювання повинні додержуватись:  
- максимального використання діючих основних фондів з урахуванням 
їх технічного переозброєння і реконструкції;  
- прискорення освоєння проектних потужностей введених у дію 
підприємств, об'єктів проти нормативних строків;  
- комплексного будівництва об'єктів у затверджені календарні строки;  
- збалансованості плану з матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів [2]. 
 Структура витрат капітальних вкладень включає витрати на 

будівництво нових і реконструкцію діючих підприємств і об'єктів, придбання 
обладнання, яке підлягає монтажу, а також машин, обладнання, інструментів, 
господарського інвентарю, які не потребують монтажу. 

Проводячи контроль капітальних вкладень, перевіряючий встановлює 
чи були дотримані правила оформлення актів введення їх в експлуатацію, 
актів капітальних вкладень та прийому передачі основних засобів, а також 
правильність відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського 
обліку. 

Завдання контролю капітальних інвестицій: 

Моніторинговий контроль критичних співвідношень обсягів виробництва і 
реалізації за проектом 

Аналіз результатів обсягів капіталу, що інвестується, і віддачі від проектованих 
виробництв 

Аналіз ефективності інвестованих пректів 

Підтвердження реальності фінансових звітів

Оцінка забезпеченості проектів капітальних інвестицій джерелами фінансування 
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Особливу увагу слід приділяти перевірці операцій з оприбуткування 
безкоштовно придбаних основних засобів. Основні засоби, що отримані 
безкоштовно підприємство приймає на збільшення додаткового капіталу. На 
їх вартість збільшується прибуток, що підлягає оподаткуванню. 
Перевіряючий повинен перевірити правильність проведеної операції. Слід 
мати на увазі, що списання вартості основних засобів з рахунка та 
збільшення доходу від реалізації необоротних активів допускається тільки 
після отримання інформації від іншої сторони про оприбуткування [5]. 

Особливість методичних прийомів контролю капітальних інвестицій 
полягає у застосуванні таких органолептичних прийомів як: інвентаризація, 
контрольні заміри робіт, технологічний контроль, експертизи різних видів та 
інших для дослідження якості й обсягів капітальних робіт, відповідності їх 
затвердженій проектно-кошторисній документації. Розрахунково-аналітичні 
методичні прийоми використовуються при визначенні якісних показників 
виконання планів капітальних вкладень і впровадження нової техніки, 
виявленні невикористаних резервів. 

Формування джерел фінансування капітальних інвестицій здійснюється 
двома методами: безповоротним (метод фінансування) і поворотним (метод 
кредитування). Безповоротний метод фінансування передбачає надання 
інвесторам фінансових ресурсів на капітальні вкладення в порядку прямого 
їх виділення та без наступного повернення.  

Поворотний метод забезпечення капітальних вкладень ресурсами 
передбачає надання інвестору кредитів у тимчасове користування на суворо 
визначений термін, на умовах повернення і цільового використання [4].  

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 заходів щодо поліпшення 
об’єктів основних засобів, що призведе до підвищення рівня їх використання. 

Отже, діяльність, пов’язана з контролем капітальних інвестицій, має 
важливе значення, оскільки створює основи для стабільного розвитку 
економіки країни. Створені та накопичені в країні основні засоби за рахунок 
здійснених капітальних інвестицій є частиною майнового багатства 
підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Податки є основним джерелом наповнення бюджету будь якої країни, в 

тому числі і України. Одним із важливих джерел доходів державного 
бюджету є прибуткове оподаткування громадян податок на доходи фізичних 
осіб (далі ПДФО). На даному етапі розвитку податкова система не може 
досконало забезпечити достатні податкові надходження до бюджету та 
стимулювати платників до сплати податків. Даний податок є 
загальнодержавним, встановлюється Верховною Радою України та є 
обов’язковим на всій території країни. Отже, будь-яке реформування у сфері 
законодавства, що регулює прибуткове оподаткування громадян, має 
особливе значення. 

Метою дослідження є аналіз сутності оподаткування доходів фізичних 
осіб, впливу змін, зумовлених упровадженням норм Податкового кодексу 
України щодо ведення обліку доходів фізичних осіб та розрахунку з 
бюджетом. 

Вагомими роботами з теорії оподаткування доходів фізичних осіб є 
праці класиків Д. Рікардо, Д. Мілля, Дж. Кейнса, А. Сміта, які сформулювали 
основні принципи оподаткування, проте вони потребують пристосування 
щодо сучасних економічних умов.  

Значний внесок у дослідження питань оподаткування доходів фізичних 
осіб зробили такі вчені-економісти, як Ловінська Л. Г, М. Кучерявенко, 
Опарін В. М , Соколовська А. М. 

Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, 
що справляється з платників податків відповідно до Податкового кодексу 
України (далі ПКУ) [1].  

Податок на доходи фізичних осіб - це прямий податок, що залежить від 
результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичних осіб [2].  

Він являється одним із найвагоміших податків, який виконує важливу 
соціальну функцію. В Україні він пройшов довгу історію трансформацій та 
перетворень. Так, 5 липня 1991року було прийнято Закон Української РСР 
«Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян 
та осіб без громадянства». Дію цього Закону було зупинено Декретом 
Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26 
грудня 1992 року. Вже 22 травня 2003 року Верховна Рада Україна прийняла 
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Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», який набирає чинності 
з 1 січня 2004 року і який втратив свою чинність з 1 січня 2011 року, оскільки 
набув чинності Податковий кодекс України [3].  

ПДФО є одним з основних джерел формування державного бюджету і 
регулятором доходів різних соціальних груп населення. Проблема 
розрахунку і сплати ПДФО на сьогодні звучить найчастіше. На правильність 
обчислення ПДФО впливають безліч чинників. Тому питання про правильне 
обчисленні цього податку з урахуванням всіх виникаючих особливостей є 
найбільш актуальним. Відповідно до п. 164.1 ст. 164 розділу ІV Податкового 
одексу України базою оподаткування (п. 164.6 ст. 164 розділу ІV Кодексу) 
податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід 
платника податку. Згідно з п. 167.1 ст. 167 розділу ІV Кодексу ставку податку 
на доходи фізичних осіб до бази оподаткування у формі заробітної плати 
встановлено у розмірі 15 відсотків. Якщо база оподаткування у формі 
заробітної плати в календарному місяці перевищує десятикратний розмір 
мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного 
податкового року, то до суми такого перевищення застосовується ставка у 
розмірі 20 % [1]. 

Податок з доходів фізичних осіб розраховується за такою формулою (1): 
ПДФО = (ЗП – ЄСВ – ПСП) х СП, 
де ЗП – нарахована місячна заробітна плата; 
ЄСВ – єдиний соціальний внесок; 
ПСП – податкова соціальна пільга за її наявності; 
СП – ставка податку. 
Розглянемо детальніше складові представленої формули. До 

розрахованого об’єкта застосовується відповідна ставка оподаткування. 
Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом 
календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення 
юридичної особи, а також інші доходи громадян, не передбачені як об'єкти 
оподаткування за місцем основної і неосновної роботи. 

Таким чином, із заробітної плати найманих працівників утримують ЄСВ 
у розмірі 3,6 % (лікарняні – 2 %).  

Єдиний страховий внесок – консолідований страховий внесок, збір якого 
здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою 
забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав 
застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат 
(послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування [3]. 

Платник податку має право на вирахування із загального 
оподатковуваного доходу суми податкової соціальної пільги (надалі – ПСП), 
яка обчислюється на базі мінімальної заробітної плати (МЗП). ПСП 
застосовується до доходу, нарахованого на користь працівника протягом 
звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї 
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відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його 
розмір не перевищує суми, що дорівнює місячному прожитковому мінімуму 
для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженої на 1,4 і 
округленої до найближчих 10 грн. Тобто у 2015 році граничний розмір 
доходу для отримання ПСП дорівнює 1710 грн. (1218 х 1,4 = 1705,20 грн., 
округляємо до 1710 грн.). У 2015 році звичайна ПСП (пп. 169.1.1 ПК) 
дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 
розрахунку на місяць) на 1 січня звітного року (абз. 8 п. 1 р. XIX ПК). Згідно 
з пп. 169.1.2 ПК у такому ж розмірі застосовується ПСП на дітей. Підвищені 
ПСП (пп. 169.1.3 і пп. 169.1.4 ПК) розраховують як 150 і 200 % від звичайної 
ПСП.  

Відповідно до підпункту 1.3 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX 
«Перехідних положень» Податкового кодексу України з 3 серпня 2014 року 
із заробітної плати утримується військовий збір (далі – ВЗ). Збір 
стягуватиметься тимчасово за ставкою 1,5 % з об’єкта оподаткування. З 1 
січня 2015 року військовий збір установлено тимчасово до набрання чинності 
рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил 
України за ставкою 1,5 % з об’єкта оподаткування (пп. 1.2 п. 16 ПК) [1]. 

Таким чином, проведений у роботі аналіз діючої в даний час системи 
обчислення і утримання податку на доходи фізичних осіб показує, що він, як 
і вся податкова система України, знаходиться в постійному розвитку. 
Головною проблемою податку на доході фізичних осіб є досягнення 
оптимального співвідношення між економічною ефективністю і соціальною 
справедливістю податку. Тому необхідні такі ставки податку, які 
забезпечували б максимально справедливий перерозподіл доходів при 
мінімальному збитку платників податків. 

Отже, необхідно поступово знижувати податкове навантаження на 
доходи фізичних осіб, використовуючи міжнародний досвід та адаптуючи 
його до специфіки та умов розвитку економіки країни, що дозволить Україні 
стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції у світовому просторі. 
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УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ 
 

У процесі управління операційними витратами, в умовах роботи 
підприємств, вирішальну роль відіграють постійні та змінні витрати. 
Ефективне управління операційними витратами передбачає визначення 
граничних значень питомої ваги постійних витрат і норматив їх 
рентабельності на підприємствах. Отже, досить важливо володіти 
інформацією щодо управління операційними витратами задля ефективної 
діяльності будь-якого підприємства. Тому  на даний момент тема є досить 
актуальною. 

Метою даної роботи є дослідження теоретичних питань щодо 
управління операційними витратами. 

Питанням з управління операційними витратами присвячено праці 
багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, зокрема І. А. Бланка, 
Ю. Г. Лисенко, М. Міллера, Я. В. Нусінової, Г. О. Партіна, О. О.Терещенко, 

А. М. Турило, А. В. Черепа та інших. 
В сучасних умовах усі підприємства працюють задля отримання 

найбільшого прибутку, тобто це є головною метою їхнього функціонування. 
Зменшення витрат при виробництві продукції є основним засобом для 
досягнення прибутковості підприємства. Серед факторів впливу на 
операційний прибуток чільне місце належить витратам на виробництво і 
реалізацію продукції, тобто операційним витратам.  

Операційні витрати – це виражені у вартісній формі витрати 
матеріальних, трудових, не матеріальних та фінансових ресурсів на 
здійснення операційної діяльності підприємства [2, с.133]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Склад операційних витрат. [1] 
 

До складу операційних витрат входять: 

собівартість реалізованої продукції 

адміністративні витрати 

витрати на збут 

інші операційні витрати 
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Кожен вид операційних витрат розкладається на економічні елементи: 
матеріальні витрати, оплата праці, нарахування на оплату праці, амортизація, 
інші операційні витрати. 

Процес управління витратами від операційної діяльності 
багатопрофільний та охоплює всі аспекти господарської діяльності, 
починаючи з постачання закінчуючи реалізацією та отриманням прибутку.  

Витрати, що входять до виробничої собівартості продукції,відображено 
на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Склад виробничої собівартості. 
 
Прямі витрати змінюються пропорційно або майже пропорційно до 

обсягів виробництва. Накладні виробничі витрати включають витрати 
допоміжних матеріалів, на оплату праці управлінського та обслуговуючого 
виробничого персоналу, на виконання робіт, пов'язаних із ремонтом 
обладнання тощо. Таким чином, до складу собівартості готової продукції не 
відносять управлінські витрати загальногосподарського характеру. 

Собівартість продукції є одним із елементів внутрішньогосподарського 
управління. В системі управління підприємством важливе місце відводиться 
питанням управління витратами виробництва, адже практика роботи 
підприємств свідчить, що без правильної оцінки реальної собівартості 
продукції підприємству доцільно мати змістову і реальну інформацію про 
собівартість окремих видів продукції і розрахунку факторів, що впливають 
на ці зміни, при здійсненні контролю і регулювання показників у процесі 
фінансово-господарської діяльності, виявленні резервів в економії витрат 
виробництва і можливостей зниження розміру та рівня собівартості 
продукції. 

До складу адміністративних витрат відносяться витрати, пов'язані з 
обслуговуванням виробництва і управління ним в масштабі всього 
підприємства.  

 До складу витрат на збут відносяться: витрати матеріалів на пакування 
готової продукції, витрати на ремонт тари, оплата праці і комісійні 
винагороди продавцям, працівникам відділу збуту, витрати на рекламу та 
маркетинг, витрати на відрядження працівників зайнятих збутом, витрати на 

Виробнича собівартість продукції включає: 

прямі матеріальні витрати 

прямі витрати на оплату праці 

інші прямі витрати 

виробничі накладні  витрати 
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утримання основних засобів, що використовуються для збуту продукції 
тощо.  

До інших операційних витрат включаються: собівартість реалізованої 
іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів і основних 
засобів, суми відрахувань до резерву сумнівних боргів, суми нестач і втрат 
від псування цінностей, суми штрафів, пені, інші витрати операційної 
діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Елементи операційних витрат. 
 
До контрольованих витрат відносять премії, виплати залежно від участі 

у прибутках, витрати на відрядження, представницькі тощо.  
Неконтрольовані витрати охоплюють оплату комунальних послуг, 
зобов'язання за лізингом, заробітну плату службовців та інші. 

Система управління виробничими витратами як сукупність 
взаємопов’язаних функцій має забезпечити організацію ефективного, 
конкурентоспроможного виробництва в умовах мінливого зовнішнього та 
внутрішнього середовища [3, c.320]. 

Отже, ми бачимо, що управління витратами є досить складним 
процесом. Розумне управління витратами  робить підприємство 
прибутковим. Тому саме від операційних витрат залежить ефективність 
діяльності суб’єкта господарювання. Ось чому, операційні витати є досить 
важливим елементом будь-якого підприємства. 
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3. Чередниченко М. І. Об’єктивна необхідність системного аналізу в 
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Види операційних витрат за їх 
елементами 

неконтрольовані 

-оплата комунальних послуг; 
-зобов'язання за лізингом;  
-заробітна плату службовцям. 

контрольовані 

-премії; 
-виплати залежно від      
участі у прибутках; 
-витрати на відрядження; 
-представницькі витрати. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ 

ПОРТІВ УКРАЇНИ  
 

Економічне зростання і підвищення ролі транспортного обслуговування 
світових господарських зв'язків і досягнення транспортної безпеки 
зовнішньоекономічних відносин України припускає активізацію розвитку 
національного морського транспортного потенціалу за критеріями 
надійності, конкурентоспроможності та якості обслуговування 
вантажопотоків. 

Особливе місце в процесі забезпечення стійкості світових господарських 
зв'язків і національної стратегії участі в міжнародному розподілі праці 
займають морські торговельні порти.  

Дослідженню проблем функціонування транспортних систем та 
розвитку їх потенціалу в сучасних економічних системах присвячено багато 
праць таких дослідників, як Блудова Т., Вінников В., Єдін О., Котлубай О., 
Макогон Ю., Новікова А., Пащенко Ю., Прейгер Д., Примачев М., Рибчук А., 
Хахлюк А., Цвєтов Ю. та інші. Однак, слід зазначити, що питання пошуку та 
обґрунтування можливих напрямків розвитку потенціалу транспортної 
системи України є досить динамічним та потребує постійного моніторингу, 
особливо з точки зору впливу зовнішніх кризових явищ та загальних 
тенденцій розвитку світової економіки, що обумовлює достатній рівень 
актуальності зазначеної проблеми. 

Морські перевезення традиційно відіграють ключову роль у 
міжнародній торгівлі. Саме на їхню частку припадає основний обсяг 
вантажів, перевезених учасниками зовнішньоекономічної діяльності. 
Всупереч загальному економічному спаду у країні, морські порти України 
зберегли позитивну динаміку. Втрата п’ятьох кримських портів певною 
мірою мобілізувала галузь, перенаправивши вантажі на континентальні 
порти. Україна не просто утримала обсяги, а прагне їх наростити. За 
підсумками двох кварталів 2015 року вантажопереробка в морських портах 
країни зросла майже на 5%. Локомотивом зростання стали перевалювання 
каботажних вантажів, експорт зернових і руди. Серед лідерів висхідного 
тренда – обробка будматеріалів, брухту й лісу [1]. 

Згідно з оперативними даними Адміністрації морських портів України 
(АМПУ), основний внесок у загальний обсяг перевалювання вантажів через 
морські порти традиційно зробили: порт Южний, а також Одеський, 
Миколаївський та Іллічівський МТП. Сукупно ці чотири підприємства 
перевантажили 74,7 млн тонн, тоді як загальні показники роботи українських 
портів у січні-серпні 2015 року склали 95,5 млн тонн. Загалом Україні 
вдалося перевалити через морські порти на 4,7% більше вантажів, ніж за 
аналогічний період минулого року [1]. 
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Загальні результати роботи портів могли бути й вищими, якби не впав 
контейнеропотік і транзит. Особливо це помітно після втрати російських 
вантажів. Так, за вказаний період транзитні перевезення скоротилися на 
19,4%, до 11,9 млн тонн, а переробка контейнерів – на 28,8%, до 320,7 TEU. 

Серед позитивних моментів треба вказати на понад п’ятикратне 
збільшення обсягів каботажних вантажів. В абсолютних цифрах цей 
показник становить 4,7 млн тонн. Стрімкому приросту каботажу сприяло 
перевезення руди. Загалом потік руди через порти зріс на 36,4%, до 29 млн 
тонн. Цим сповна скористалися невеликі порти в Бердянську та Ізмаїлі, які 
цьогоріч стали підприємствами з найбільш динамічним розвитком. 

Свій внесок у загальну скарбничку зробила також аграрна продукція. 
Експорт зерна через порти за вказаний період зріс майже на 20% і досяг 22,1 
млн тонн. На це вплинули великі перехідні залишки зернових, які 
накопичилися за підсумками рекордного врожаю зернових та олійних 
культур 2014 року (тоді країна намолотила 64 млн тонн продукції – Forbes). 
Плюс Україна отримала високий урожай ранніх зернових влітку 2015-го [1]. 

З урахуванням проблем, які існують в морській транспортній галузі 
України, основними завданнями державної політики розвитку морських 
портів сучасні науковці вважають наступні:  

- підвищення конкурентоспроможності портової галузі; 
- подальша модернізація і розвиток об’єктів портової інфраструктури 

загального користування;  
- забезпечення ефективного державного регулювання спеціалізованих 

послуг, що надаються в морському порту;  
- забезпечення створення рівних і конкурентних умов для провадження 

господарської діяльності та отримання послуг у морському порту;  
- забезпечення технологічного розвитку портової галузі та підготовки 

спеціалістів портової галузі;  
- залучення приватних інвестицій для розвитку морських портів;  
- активна участь у міжнародних організаціях з метою створення умов 

для транскордонних перевезень вантажів;  
- приведення стандартів роботи морських портів у відповідність з 

європейськими тощо [2]. 
Стратегія розвитку вантажних портів має будуватися на основі 

оптимального поєднання централізації і децентралізації управління. Тобто 
ефективне управління портом, як економічною системою, має передбачати 
централізовано визначені завдання розвитку та пошук і використання 
внутрішніх резервів для забезпечення саморозвитку. В умовах нестабільного 
ринку і занепаду економіки необхідна консолідація зусиль підприємств 
транспорту та інфраструктури, що забезпечує централізація управління, а не 
створення конкурентного середовища. Стимулювання конкуренції може мати 
наслідком занепад деяких портів, особливо невеликих, оскільки ресурсний 
потенціал їх розвитку значно поступається потенціалу великих портів. 
Конкуренція примусить шукати шляхів залучення нових вантажопотоків, що 
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виллється у будівництво нових терміналів, тобто в інвестиційне змагання 
портів. Звісно, що у такій боротьбі перевагу матимуть більш розвинені 
морські порти. До того ж відокремлений самостійний розвиток портів 
безперечно веде до розбалансованості як у розвитку морського транспорту, 
так і у розвитку економіки регіонів та країни. Розвиток морських портів має 
бути узгодженим і комплексним, спрямованим на підвищення ефективності 
роботи морського транспорту і економіки країни в цілому.  

Як зазначають фахівці, концепція розвитку морських портів України має 
бути орієнтованою на: 

 − удосконалення матеріально-технічної бази, створення сучасної 
портової інфраструктури, нарощування пропускної здатності;  

− інвестиційно-інноваційну діяльність: розробку конкретних 
інвестиційних та інноваційних проектів з нарощування потужності та 
підвищення якості робіт і послуг порту;  

− пошук джерел фінансування розвитку порту,  
− підвищення обсягів надходження коштів від діяльності порту; 
 − оптимізацію використання ресурсів і зниження витрат на вантажно- 

розвантажувальні роботи та інші роботи і послуги; 
 − вирішення соціальних проблем розвитку [3].  
Україна має можливості для залучення додаткових транзитних потоків 

через свою територію за умови реалізації певних заходів щодо подальшого 
розвитку й модернізації власної транзитної транспортної інфраструктури, а 
також створення сприятливих умов для переміщення транзиту територією 
країни. За цих умов передбачається суттєве збільшення обсягів перевезень 
транзитних вантажів морським транспортом. У цьому контексті зростатиме 
роль морських портів як однієї із найважливіших ланок національної 
транзитно-транспортної інфраструктури [2].  

Реалізація ефективної державної політики розвитку морських портів 
України дасть змогу: підвищити імідж України як морської держави та 
конкурентоспроможність портової галузі; вдосконалити систему державного 
управління портовою галуззю; впровадити дієвий механізм залучення 
приватних інвестицій для розвитку портової галузі; провадити морськими 
портами інноваційну діяльність шляхом застосування новітніх технологій, 
вжиття заходів щодо ресурсозбереження та зменшення негативного впливу 
на довкілля. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
Відповідно до Бюджетного кодексу бюджетні установи – це 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 [1]. 
Наприклад, міністерства і відомства, лікарні, школи, бібліотеки, органи 
місцевої влади, державні підприємства, установи і організації, які 
фінансуються виключно з бюджетів всіх рівнів,тощо.  

Бюджетні установи не мають на меті отримання прибутку, а тому їх 
відносять до групи неприбуткових організацій. 

В Україні існує державне регулювання бухгалтерського обліку у 
бюджетних установах. Згідно зі статтею 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» державне 
регулювання обліку та фінансової звітності здійснюється з метою: створення 
єдиних правил  ведення  бухгалтерського  обліку  та складання  фінансової  
звітності,  які  є  обов'язковими  для всіх підприємств та гарантують і 
захищають інтереси користувачів; удосконалення бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності [2].  

Оскільки в Україні діяльність бюджетних установ  регламентується 
величезною кількістю законодавчих актів, їх доцільно розділити на чотири 
рівні регламентації [3, с. 384]. 

На першому рівні – законодавчому основним нормативним актом 
регулювання ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». Крім даного Закону, окремі питання бухгалтерського обліку 
бюджетних установ регулюються указами Президента України, постановами 
Верховної Ради України, та актами Кабінету Міністрів України. 

На другому рівні бухгалтерський облік неприбуткових організацій 
регулюється національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку державного сектору (НП(С)БОДС) які визначають принципи та 
методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 
не суперечать міжнародним стандартам. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ 
установлюється Державною казначейською службою України відповідно до 
НП(С)БОДС за погодженням з Міністерством фінансів України.  

Документи третього рівня регламентації підготовлюються та 
затверджуються Міністерством фінансів спільно з Державною 
казначейською службою України до яких відносять ряд інструкцій щодо 
методології ведення обліку: План рахунків бухгалтерського обліку та 
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Порядок з його застосування, Інструкція з типової кореспонденції рахунків, 
Інструкція про форми меморіальних ордерів та карток і книг аналітичного 
обліку, а також ряд інших важливих інструкцій. 

До четвертого рівня регламентації відносять Наказ про облікову 
політику підприємства; Робочий план рахунків; Наказ про проведення 
інвентаризації; посадові інструкції; графіки документообігу та 
інвентаризації; регламенти бухгалтерських та інших адміністративних служб 
та порядок організації та реалізації внутрішнього контролю.  

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням 
кошторисів, складання звітності в бюджетних установах покладається на 
бухгалтерію, яка є самостійною службою і має відповідну структуру. 

Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, 
повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах — 
головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного 
рівня визначаються Кабінетом Міністрів України 

Підсумовуючи вищезазначений матеріал можна сказати наступне. Лише 
завдяки добре злагодженому та організованому державному регулювання 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах можна досягти прозорості 
розподілу й використання бюджетних коштів, ефективне адміністрування 
податків і зборів, підвищення результативності управління державними 
фінансами. Адже на сьогодні в ситуації що склалася в Україні регулювання в 
тому числі і державне є невід’ємним чинником у будь якій сфері діяльності. 
Також при нормативно-правовому забезпеченні бухгалтерського обліку 
бюджетних установ потрібно враховувати зарубіжний досвід та 
впроваджувати міжнародні стандарти. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
У сучасних умовах господарювання на кожному підприємстві у процесі 

здійснення виробничих та комерційних операцій є можливість виникнення 
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дебіторської заборгованості за розрахунками з персоналом, покупцями 
продукції, власниками, бюджетом, позабюджетними фондами тощо. Але 
господарська практика свідчить, що на розрахунки з покупцями за 
відвантажену продукцію (виконані роботи і послуги) припадає більш як 80 % 
загального обсягу дебіторської заборгованості підприємств, що робить її 
основним об’єктом фінансового аналізу управління.  

Значний внесок у розвиток дослідження обліку розрахунків з різними 
дебіторами внесли такі вчені як Ф. Ф. Бутинець, Н. А. Букало, Є.П. Гнатенко, 
Н. В. Потриваєва, О. А. Сарапіна та інші. Проте, дослідження дебіторської 
заборгованості  потребує подальшого дослідження. 

Метою дослідження є висвітлення організаційних  аспектів  обліку  
дебіторської заборгованості.  

Дебіторська заборгованість як показник, є не лише індикатором, що 
визначає рівень заборгованості, а і економічним явищем, що впливає на 
діяльність підприємства в цілому. Однак аналізу і оцінці дебіторської 
заборгованості не приділяється належна увага, що призводить до негативних 
наслідків – прискореного зростання заборгованості перед підприємством, не 
повернення боргів, втрачання власних коштів.  

Однією із найскладніших проблем, з якою зустрічаються вітчизняні 
підприємства, є наявність надмірних обсягів дебіторської заборгованості, 
повернення боргів у неповному обсязі, виникнення сумнівних боргів. На 
сьогодні більшість вітчизняних підприємств перебувають на межі фінансової 
кризи, що в більшості випадків спричинено наявністю дебіторської 
заборгованості, адже це зменшує кошти в обороті. 

Згідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначається, як сума 
заборгованості дебіторів на певну дату. В окрему групу виділяється поточна 
заборгованість, яка є фінансовим активом, до якої не належить придбана 
заборгованість та призначена для продажу [2]. 

У науковій літературі відсутнє єдине трактування поняття дебіторської 
заборгованості. Однак, сутність дебіторської заборгованості можна 
розглядати в трьох аспектах (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Сутність дебіторської заборгованості 
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але ще не оплаченої 
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Дебіторська заборгованість, як і інші активи підприємства, 
відображається в балансі тільки при дотриманні загальної вимоги, яка 
пред’являється до активів національними стандартами, а саме: 

− може бути достовірно визначена грошова оцінка цієї дебіторської 
заборгованості; 

− у майбутньому очікується одержання від неї економічних вигод, тобто 
одержання грошових коштів, товарів, інших активів або зменшення 
зобов’язань. 

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних 
активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Для зовнішніх 
користувачів інформації також дуже важливий стан дебіторської 
заборгованості підприємства, так як її зростання завжди свідчить про 
фінансову нестабільність та погіршення платоспроможності підприємства, 
внаслідок недоотримання грошових коштів. Крім усього зазначеного 
відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання 
коштів). Внаслідок дії цих факторів може збільшуватися кредиторська 
заборгованість підприємства перед своїми постачальниками. Погіршення 
платоспроможності підприємства ставить загрозу, щодо банкрутства 
підприємства, чи у кращому разі, погіршення результатів діяльності 
(гальмування чи припинення розвитку) [1, c.38]. 

Невід’ємною складовою в організації управління дебіторською 
заборгованістю є її аналіз. Для аналізу дебіторської заборгованості 
використовують дані бухгалтерського обліку. Основним завданням аналізу є 
вивчення й оцінювання: 

− складу та структури дебіторської заборгованості; 
− частки дебіторської заборгованості в сумі поточних активів; 
− її реальності (правдивості); 
− правильності оформлення дебіторської заборгованості; 
− показників якості та ліквідності цієї заборгованості; 
− впливу дебіторської заборгованості на фінансові результати 

діяльності підприємства; 
− пошуку шляхів прискорення оборотності дебіторської заборгованості; 
− ефективності вкладених у неї фінансових ресурсів [4, c.194]. 
З одного  боку, виникнення дебіторської заборгованості − звичайна 

господарська практика, коли має місце розрив в часі між моментом реалізації 
продукції (наданням послуг) та її оплатою. Проте невиправдано велике 
відволікання коштів з господарського обороту у дебіторську заборгованість 
призводить до нестачі оборотного капіталу, яку підприємство, як правило, 
змушене покривати за рахунок позикових коштів.  

Отже, це обумовлено наступними факторами: 
1) чим більший період погашення дебіторської заборгованості, тим 

менший дохід від коштів, вкладених у дебіторів; 
2) в умовах інфляції повернені боржниками кошти до певної міри 

зменшуються; 
3) дебіторська заборгованість, як і інші активи підприємства, потребує 

відповідного джерела  фінансування. 
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Дебіторська заборгованість поряд з негативним факторами такими як, 
нестача оборотного капіталу, зниження ліквідності, може мати і позитивні 
сторони, такі як привабливість та конкурентоспроможність продукції.  

Разом з тим доцільним є врахування факторів, які можуть стати 
загрозою нормального функціонування підприємства при реалізації продукції 
та наданні послуг (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Фактори, які мають негативний вплив на функціонування 

підприємства [3, c.291] 
 
Отже, розгляд та дослідження дебіторської заборгованості підприємств 

потребує значної уваги та подальшого дослідження, оскільки розмір 
дебіторської заборгованості здійснює значний вплив на фінансовий стан 
підприємства. У ринкових умовах господарювання наявність у суб’єктів 
господарської діяльності значних розмірів дебіторської заборгованості 
знижує ліквідність його активів, що негативно впливає на фінансову 
платоспроможність, а також вилучає грошові кошти. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНШИХ 
ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 
Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є 

глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових 
відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського 
обліку, одним із важливих елементів яких є облікінших операційних витрат 
підприємства. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого 
ряду питань, в тому числі, й теоретичних аспектів інших операційних витрат. 

Питання, що стосуються обліку інших операційний витрат, а також їх 
економічної сутності та класифікації, розглядали провідні вітчизняні 
науковці з фінансового обліку, зокрема: Н.В. Чебанова, О.В. Лишиленко, 
В.С. Рудницький, В.С. Сухарський, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов,  
О.І. Коблянська, Г.В. Нашкерська, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко та інші. 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» під витратами розуміють 
зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 
зменшення капіталу за рахунок внесків власників). 

Усі витрати підприємства, згідно з П(С)БО 16, поділяють на виробничі 
(виробнича собівартість продукції, робіт, послуг), операційні 
(адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) та інші 
витрати діяльності (фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, 
надзвичайні витрати, інші витрати) [3]. 

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, групують за функціями - 
витрати виробництва (реалізації), витрати на управління, збут та інші 
операційні витрати, а також за економічними елементами: матеріальні 
витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 
амортизація та інші операційні витрати. 

До витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства, які не 
включаються прямо до собівартості продукції або до витрат 
загальновиробничої сфери діяльності відносяться інші операційні витрати. 
Планування та облік ведеться у відповідності з встановленими статтями 
витрат. 

Під операційними витратами розуміються виражені в грошовій формі 
витрати трудових, матеріальних, нематеріальних, фінансових ресурсів на 
здійснення операційної діяльності[2, С.131].  
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З метою ефективного управління операційними витратами підприємства 
було розроблено відповідну їх класифікацію, яка використовується в процесі 
обліку, калькуляції, планування і контролю операційних витрат, що 
формують виробничу собівартість продукції. 

Існує систематизація видів операційних витрат підприємства за 
основними класифікаційними ознаками. За рівнем еластичності до обсягу 
реалізації продукції витрати поділяються на змінні та постійні; за змістом 
операційного процесу – операційні витрати, пов’язані з виробництвом 
продукції, операційні витрати, пов’язані зі збутом продукції та повні 
операційні витрати; за способом віднесення до конкретного об’єкту витрат – 
прямі та непрямі (обернені); за відношенням до виробничого процесу – 
основні та накладні; за економічним змістом – матеріальні витрати, витрати 
на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних 
фондів і нематеріальних активів та інші витрати [1. с. 165]. 

До складу інших витрат операційної діяльності, відповідно до П(С)БО 
16 «Витрати», включаються: 

- витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 
«Нематеріальні активи»; 

- собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей 
бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти 
в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату 
продажу іноземної валюти плюс витрати, що пов'язані з продажем іноземної 
валюти; 

- собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей 
бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості і витрат, що 
пов'язані з їх реалізацією; 

- сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до 
резерву сумнівних боргів; 

- втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти 
за операціями, активами та зобов'язаннями, що пов'язані з операційною 
діяльністю підприємства); 

- втрати від знецінення запасів; 
- нестачі і втрати від псування цінностей; 
- визнані штрафи, пені, неустойки; 
- витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; 
- інші витрати операційної діяльності. 
Для обліку інших витрат операційної діяльності Планом рахунків 

призначено рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності», на якому 
ведуть облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які 
відображаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 
«Загальновиробничі витрати»,92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 
збут». 

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» має такі субрахунки: 
940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості 
активів, які обліковуються за справедливою вартістю»; 
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941 «Витрати на дослідження і розробки»; 
942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»; 
943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»; 
944 «Сумнівні та безнадійні борги»; 
945 «Втрати від операційної курсової різниці»; 
946 «Втрати від знецінення запасів»; 
947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»; 
948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»; 
949  «Інші витрати операційної діяльності»[3]. 
Отже, розуміння економічної сутності такласифікація інших 

операційних витрат відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки за їх 
допомогою складаються кошториси витрат, визначається собівартість, 
відображаються борги, втрати та нестачі, штрафи, пені, неустойки, а також 
інші витрати операційної діяльності. 
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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ 
 

Економічна політика України здійснюється за допомогою великої 
кількості механізмів, методів, способів, інструментів тощо. Одним із 
визначальних важелів управління державою, зокрема її фінансовою 
системою, є державний фінансовий контроль, який полягає в спостереженні 
за об'єктом з метою перевірки його відповідності бажаному та необхідному 
стану, передбаченому законами, положеннями, інструкціями, іншими 
нормативними актами. 

Вагомий внесок з вивчення державного фінансового контролю у 
зарубіжних країнах зробили Н. Дорош, А. Соменко,  Я. Мазур, В. Мельничук, 
Є. Дейнеко, К. Ніколаєнко, О. Жукова, Ю. Руденко. 

Основним міжнародним нормативним документом у сфері державного 
фінансового контролю є Декларація про керівні принципи фінансового 
контролю. Вона являє собою базовий, принциповий документ, що враховує 
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різні системи фінансового контролю, різне розуміння місця фінансового 
контролю в системі державних функцій і гілок влади, а також різні рівні 
розвитку, яких фінансовий контроль досяг в окремих регіонах [1, с. 136]. 

Державний фінансовий контроль у найбільш розвинених зарубіжних 
країнах є одним з найважливіших напрямів діяльності держави. Функції і 
структура фінансового контролю розрізняються залежно від форми 
правління держави. Фінансовий контроль у зарубіжних країнах 
підрозділяється на парламентський, адміністративний, судовий, банківський і 
наднаціональний контроль. До вищих контрольних органів в галузі 
державного фінансового контролю належать: Головне контрольне управління 
США, Національне контрольно-ревізійне управління у Великобританії, 
Управління Генерального аудитора в Канаді, Федеральна рахункова палата в 
Німеччині, Рахункова палата у Франції та ін. 

Головне контрольно-ревізійне управління США має доступ практично 
до всіх фінансових документів міністерств і відомств. За дорученням палат і 
комісій Конгресу США чи навіть окремих конгресменів Головне контрольно-
ревізійне управління може здійснювати оцінку результативності державних 
програм і діяльності федеральних відомств; проводити спеціальні 
обстеження і перевірки обґрунтованості цін на продукцію; фінансово-
економічних аспектів контрактів міністерства оборони [1, с. 137]. 

Рахункова палата Франції контролює фінансову діяльність 
адміністративних інститутів, виявляє їх помилки і прорахунки, що завдають 
шкоди державним фінансам. Вона перевіряє як саме використовуються 
кредити, фонди і цінності, управління якими доручено державним службам і 
іншим офіційним юридичним особам, здійснює контроль за різноманітними 
установами в сфері соціального забезпечення, рахунками державних 
підприємств. Органами державного фінансового контролю у Франції є 
Генеральна інспекція фінансів і Генеральна інспекція адміністрації. 
Генеральна інспекція фінансів виконує функції контролю на місцях за 
діяльністю служб Міністерства економіки і фінансів. Вона контролює 
діяльність всіх призначених державою бухгалтерів та адміністративної 
бухгалтерії вторинних розпорядників кредитів, державних підприємств, а 
також тих недержавних органів і підприємств, що перебувають під 
фінансовим контролем держави [1, с. 139]. 

Формування ринкових відносин в Україні супроводжується появою 
підприємств різних форм власності, зміною джерел формування фінансових 
ресурсів, принципів фінансування та кредитування, ціноутворення, складу 
фінансово-кредитної системи. За цих умов появилося багато нових напрямів 
фінансового контролю, яким не приділялося належної уваги при 
адміністративно-командній системі управління. Сформувалася велика сфера 
діяльності для фінансового контролю, що потребує певної зміни та 
удосконалення наявної системи контрольних органів. Найбільш прийнятною 
для України системою державного фінансового контролю є система, яка 
існує у Франції, з огляду на те, що структура цих органів і виконуваних ними 
функцій контролю за використанням бюджетних коштів практично 
ідентична. 
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Поповнити органи державного контролю висококваліфікованими 
кадрами можна використовуючи досвід Франції. У Франції більшість членів 
Рахункової палати є випускниками національної школи адміністрації. Це 
дозволяє забезпечити єдиний стандарт якості в підготовці кадрів для 
контролюючих органів [4, с. 116]. В Україні кадри цього профілю готує 
багато державних і недержавних закладів освіти різної спрямованості. При 
такому розмаїтті гарантувати якість навчання і забезпечити єдиний рівень 
підготовки фахівців неможливо. 

Державний фінансовий контроль в Україні здійснюється органами однієї 
системи, які перебувають в адміністративній підпорядкованості, і 
спрямований на вирішення завдань, що стоять перед певним конкретним 
органом управління. На центральному рівні державного управління контроль 
здійснюють органи виконавчої влади та інші інституції. Кожний орган 
виконавчої влади наділений певними правами з управління державними 
фінансами та здійснює державний фінансовий контроль у зазначеній сфері, 
яка становить елемент фінансової системи. Завданнями цих органів є 
оцінювання достовірності й відповідності рахунків законодавству та 
встановленим нормативам [2, с. 154]. 

На думку Ніколаєнка К. І. ефективність державного фінансового 
контролю в зарубіжних країнах обумовлена цілою низкою чинників. 
Найбільш вагомим він вважає закріплення у законодавстві надійних 
правових гарантій незалежності контрольно-ревізійних інститутів від органів 
управління, будь яких політичних та інших впливів, можливості тиску на них 
із будь-якого боку. Це створює можливості для вільного доступу у будь-який 
час до всієї інформації, одержання відомостей, звітів і пояснень від будь-якої 
особи з будь-якого питання, що підлягає перевірці, можливості накладення 
штрафів, а в деяких випадках за результатами ревізій навіть щодо порушення 
судових розслідувань [3, c. 24].  

Таким чином, серед основних особливостей здійснення ДФК у 
зарубіжних країнах є: дотримання норм єдиного міжнародного нормативного 
документа у сфері державного фінансового контролю, пересування 
відповідальності за скоєння економічних злочинів з окремих посадових осіб 
на керівників, функціонування спеціальних органів, які контролюють всю 
роботу  державного апарату, а не лише бюджетно-фінансові питання, 
відсутність державного фінансового контролю  у формі інспектування. 

Але не всі з перелічених особливостей можуть бути адаптовані до 
українського середовища. Так, доцільним в Україні є запровадження лише 
перших двох  особливостей: створити механізм дотримання єдиного 
нормативного документа у сфері  державного фінансового контролю, що 
відповідав би міжнародним вимогам; покласти відповідальність за 
економічні правопорушення на керівників суб’єктів господарювання.  

До того ж доцільно було б створити єдиний орган державного 
фінансового контролю, який би діяв зовні. Іншим органам ДФК надати риси 
внутрішнього контролю. Спираючись на досвід зарубіжних країн необхідно 
законодавчо закріпити статус Рахункової палати України в якості вищого 



330 

органу фінансового контролю з розширеними повноваженнями, 
розгалуженою територіальною структурованістю, розробити і затвердити 
єдиний порядок здійснення підрозділами Міністерства Фінансів, Державної 
фінансової інспекції і ДПА державного контролю, їх фінансово-
господарської діяльності [4, с. 117]. 

Отже, можна зробити висновок, що державний фінансовий контроль 
займає важливе місце в структурі державних служб як закордоном, так і в 
Україні зокрема. Проте, варто зазначити, що рівень розвитку державного 
фінансового контролю в Україні ще не є таким високим, як в закордонних 
країнах, тому він потребує значних доопрацювань.  
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СУТНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЇХ ВИДИ 
 

На сьогоднішній день до бюджетних установ посилюються вимоги, 
щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів. Контроль 
за використанням бюджетних коштів у розпорядників у розпорядників 
бюджетних коштів починається на етапі прийняття зобов’язань: тобто, 
укладання договорів на поставку матеріальних цінностей, робіт чи послуг; 
оплати пред’явлених постачальником рахунків; оприбуткуванні матеріальних 
цінностей та списанні їх на відповідні видатки. Це сприяє посиленню 
контролю за веденням зобов’язань бюджетних установ. 

Метою статті є дослідження сучасного стану обліку зобов’язань 
бюджетних установ та розкриття сутності видів бюджетного зобов’язання. 

Дослідженню проблеми обліку зобов’язань бюджетних установ 
присвячені наукові праці відомих вчених С.О. Булгакової, П.Г. Петрашка, 
В.І. Стояна, С.І. Юрія, О.О. Чечуліної, О.Д. Василика, С.Я. Кондратюка, К.В. 
Павлюка, Р.Т. Макуцького та інших. 

Бюджетні установи в процесі виконання бюджету набувають 
зобов'язань, ведучи розрахунки з різними організаціями, від яких отримують 
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послуги, продукти харчування, медикаменти, основні засоби та інші 
матеріальні цінності, що необхідні для повноцінного функціонування 
установи. 

Для контролю за використанням бюджетних коштів на органи 
державного казначейства покладені функції обліку зобов'язань, що бере на 
себе установа в процесі свої діяльності. 

Основними законодавчими та нормативно-правовими актами, що 
регулюють процедури реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (далі – розпорядники) в 
органах Казначейства, є Бюджетний кодекс [1] та Порядок реєстрації та 
обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та 
одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби 
України [2]. 

Зазначені акти визначають два види зобов’язань:  
1) бюджетне зобов'язання - це будь-яке здійснене відповідно до 

бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, 
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій 
протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі 
протягом цього ж періоду або у майбутньому; 

Бюджетне зобов’язання може здійснюватися тільки за наявності 
відповідного бюджетного призначення, яке, у свою чергу, встановлюється 
законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий 
бюджет. 

2) бюджетне фінансове зобов’язання – зобов’язання розпорядника 
(одержувача) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до 
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, 
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій 
протягом бюджетного періоду згідно із законодавством. 

Фінансові зобов'язання обліковуються розпорядниками коштів бюджету 
як кредиторська заборгованість чи реєструються у відповідних регістрах 
бухгалтерського обліку як попередня й авансова оплата, тобто ведеться 
аналітичний облік кредиторсько-дебіторської заборгованості. 

Зобов'язання виникають протягом здійснення бюджетною установою 
звичайної діяльності - тобто під час виконання установою кошторису. 

Розпорядники беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі 
тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами на 
відповідну мету. Тобто розпорядники коштів державного і місцевих 
бюджетів можуть зареєструвати: 

1) бюджетні зобов’язання – виключно в межах бюджетних асигнувань, 
передбачених плановими документами (кошторисами та/або планами 
використання бюджетних коштів); 

2) бюджетні фінансові зобов’язання: 
• за загальним фондом – виключно в межах бюджетних асигнувань, 

передбачених плановими документами (кошторисами та/або планами 
використання бюджетних коштів); 
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• спеціальним фондом – виключно у межах відповідних фактичних 
надходжень спецфонду бюджету та бюджетних асигнувань, установлених 
кошторисами (планами використання бюджетних коштів). 

При цьому органи Державної казначейської служби реєструють та 
обліковують в бухгалтерському обліку виконання бюджетів усі зобов’язання 
(минулого і поточного бюджетних періодів) розпорядників бюджетних 
коштів, незалежно від планових призначень, включаючи і ті, що 
перевищують бюджетні призначення. 

Передумовами належної організації обліку зобов'язань є: 
1) визначення правових підстав для визнання зобов'язань; 
2) своєчасне та правильне документування господарських операцій 

стосовно виникнення та погашення зобов'язань; 
3) забезпечення достовірного відображення зобов'язань в обліку та 

звітності; 
4) поточний контроль зміни заборгованості за зобов'язаннями. 
Розпорядники коштів несуть відповідальність за взяття на облік 

зобов'язань понад кошторисні призначення та виникнення небюджетної 
заборгованості. 

При реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань органи Казначейства 
перевіряють відповідність напрямів витрачання бюджетних коштів 
бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі). 

Бюджетні установи ведуть облік зобов'язань у книзі обліку асигнувань 
та прийнятих зобов'язань. Книга є регістром оперативного обліку та 
призначена для реєстрації угод, укладених бюджетними установами в будь-
якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов'язань бюджетним 
асигнуванням. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого 
кошторису в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Для кожного 
коду функціональної класифікації відводяться окремі сторінки. Книга 
ведеться окремо за загальним і спеціальним фондом. У книзі реєструється 
кожна укладена угода, за наслідками виконання якої бюджетна установа 
повинна буде сплатити кошти за отримані послуги чи матеріальні цінності. 
Після кожної зареєстрованої угоди у книзі виводиться залишок кошторисних 
призначень за кодами функціональної та економічної класифікації, у межах 
яких установа надалі може приймати зобов'язання. Якщо за якимись угодами 
прийняті в поточному році зобов'язання не були повністю оплачені, вони 
переносяться до книги на наступний рік. 

Всі зобов’язання установ поділяються на:  
1. довгострокові (довгострокові позики та довгострокові векселі видані й 

інші довгострокові фінансові зобов’язання);  
2. поточні (короткострокові позики, поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями, короткострокові векселі видані, 
розрахунки за виконані роботи, розрахунки з податків і зборів, розрахунки зі 
страхування, розрахунки з оплати праці, розрахунки за іншими операціями із 
кредиторами, внутрішні розрахунки) [3]. 
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В міжнародній практиці під зобов’язаннями розуміють теперішню 
заборгованість суб’єкта господарювання, яка виникає в результаті минулих 
подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, які 
втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності [4].  

На відміну від вітчизняної облікової практики в міжнародній виділяють 
такі види зобов’язань:  

− конструктивне - зобов’язання, яке є наслідком дій суб’єкта 
господарювання, коли: суб’єкт господарювання вказав іншим сторонам, що 
він візьме на себе певні зобов’язання згідно з порядком, установленим 
минулою практикою, опублікованою політикою чи достатньо конкретною 
поточною заявою; як наслідок, суб’єкт господарювання створив в інших 
сторін обґрунтоване очікування, що він виконає ці зобов’язання; 

− юридичне - зобов’язання, яке виникає внаслідок: контракту  
(внаслідок його явних чи неявних умов), законодавства або іншої дії закону. 

В розробленому НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності»[5], 
наведене визначення зобов'язань, як заборгованості суб'єкта державного 
сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у 
собі економічні вигоди або потенціал корисності; враховує всі аспекти 
міжнародної та вітчизняної практики обліку. Це також стосується і 
НП(С)БОДС 128 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 
непередбачені активи»[6], в якому з метою бухгалтерського обліку 
зобов'язання поділяються на: довгострокові; поточні; забезпечення; 
непередбачені зобов'язання; доходи майбутніх періодів.  

Більш детальніше розкриємо сутність таких понять як: забезпечення, 
непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів. 

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом 
погашення на дату балансу. Забезпечення створюється при виникненні 
внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе 
до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка 
може бути розрахунково визначена. 

Непередбачене зобов’язання – це зобов’язання,  що може виникнути  
внаслідок минулих  подій та  існування  якого буде підтверджено лише тоді,   
коли відбудеться або не   відбудеться   одна чи більше невизначених 
майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю. 

Доходи майбутніх періодів – це доходи, отримані у поточному або 
попередніх періодах, однак, які за своїм економічним змістом належать до 
наступних періодів. 

В залежності від порядку оцінювання зобов'язання поділяються на 
реальні та потенційні. 

Реальними (теперішніми) є зобов'язання за одержаними авансами; 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна 
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; довгострокові 
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зобов'язання за кредитами банку тощо. Такі зобов'язання відображаються у 
бухгалтерському обліку на підставі відповідних документів – договори 
(контракти), накладні, банківські та касові документи. 

Потенційні зобов'язання – це зобов'язання, сума і термін платежу за 
якими не визначені і залежать від подальших подій у майбутньому. 

Отже, зобов'язання установи належать до залучених коштів. Вони 
виникають внаслідок минулих подій і після їх урегулювання в майбутньому 
зменшиться економічна вигода установи через виплату готівки, передачу 
інших актів або безготівкового перерахування коштів. Заміна одного 
зобов'язання іншим не зменшує загальної суми боргу і не зумовлює втрату 
економічних вигод, тому не може вважатися повноцінним погашенням 
зобов'язання. 

Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, 
повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними 
зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості 
за бюджетними зобов'язаннями в поточному році. 

Висновки: У бюджетних установах зобов'язання виникають за 
договорами, контрактами, угодами, замовленнями, згідно з якими 
розпорядники коштів бюджету, як споживачі товарів, робіт, послуг, повинні 
сплатити належну суму виконавцю, за умови виконання таких договорів.  

Можна сказати, що жити із зобов’язаннями погано, але й без них не 
виходить. Наявність зобов’язань є нормальним станом будь-якої бюджетної 
установи. Важливо не те, чи має установа зобов’язання (заборгованість) 
перед іншими особами, а те, який обсяг цих зобов’язань, чи перевищують 
вони активи установ, чи ні. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЯК ШЛЯХ ДО ПРИЙНЯТТЯ 
РАЦІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
На сучасному етапі розвитку нашої економіки, задля правильної 

організації певної підприємницької діяльності велике значення мають 
обґрунтовані та раціональні управлінські рішення, які досягаються завдяки 
економічному аналізу, а він, в свою чергу, матиме сенс лише при 
використанні достовірної інформації.  

Інформація має велике значення у підготовці висококваліфікованих 
кадрів економістів, адже як сказав Вінстон Черчилль: «Той хто володіє 
інформацією – той володіє світом» [1].     

Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день 
успішність підприємницької діяльності головним чином залежить від 
прийняття раціональних управлінських рішень, які формуються завдяки 
використанню якісної інформаційної бази. 

Дослідженням питання застосування інформаційної бази в 
економічному аналізі займались такі вчені як В.М. Івахненко,  
О.В. Коваленко, Н.В. Тарасенко, М.Г. Твердохліб, А.Ф. Павленко та інші. 

Метою даної роботи є дослідження інформаційної бази як основного 
засобу прийняття раціональних управлінських рішень. 

Інформація – це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний 
стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них. Вона є одним із видів 
ресурсів, тому має свою вартість, адже володіння повною, оперативною та 
актуальною інформацією надає певні переваги у суспільних відносинах. 

Інформація, яка використовується в економічному аналізі, має 
відповідати певним вимогам. Перша – це якість, вірогідність даних, тобто їх 
відповідність реальному стану речей і явищ. Досягається це шляхом 
усунення передумов викривлень інформації, застосуванням більш 
досконалих систем реєстрації, методів її вимірювання та прийомів 
наступного контролю. Друга вимога – це повнота і різнобічність даних. Збір 
якомога більшої кількості даних, однак, може створити проблему зайвої 
інформації. Третя вимога – це оперативність, своєчасність і безперервність 
надходження даних. Четверта вимога – це порівнюваність даних за складом, 
у часі й просторі. П'ята вимога – це доступність, гласність даних [2, с. 48]. 

Під час аналітичного дослідження використовують великі обсяги 
різноманітної інформації, джерелами якої є: дані статистичного, 
бухгалтерського і оперативного обліку та звітності; зовнішня та внутрішня 
позаоблікова інформація; отримані дані від особистого спостереження 
аналітика; планово-нормативні матеріали.  

Слід також відмітити деяку класифікацію інформації, яка застосовується 
при проведенні комплексного аналізу дослідження певного питання. Таким 
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чином, за періодичністю надходження вона поділяється на регулярну, яка, в 
свою чергу є: змінною (характерною є часта зміна подій), умовно-постійною 
(показники зберігаються протягом певного періоду), постійною (значення 
зберігаються суттєвий час); та епізодичну, яка має особливість надходити 
тоді, коли вона буде потрібною. 

На сьогоднішній день найважливішим різновидом інформації є 
економічна інформація, яка трактується як значення економічних показників, 
даних, які є об’єктом обробки, використання, зберігання чи передачі в 
процесі проведення аналізу для отримання результатів завдяки яким будуть 
створені та впроваджені управлінські рішення [3].  

Економічна інформація має певні властивості, а саме: 
• об’ємність: збільшення кількості інформації впливає на покращення 

управління; 
• відображається і надається у вигляді первинних і зведених 

документів; 
• циклічність: характеризується повторюваністю стадій обробки 

інформації; 
• в більшості випадків в процесі обробки застосовуються логічні і 

арифметичні операції; 
• результати відображаються за допомогою системи натуральних і 

вартісних показників. 
Украй важливим у розгляді інформації є розкриття трьох основних її 

аспектів: 
1) синтаксичний – характеризує структуру і форму надання інформації 

в рамках кількісної теорії інформації. Проте для вивчення інформації в 
економічній системі найбільш значущими є семантичний і прагматичний 
аспекти; 

2) семантичний – інформація повинна володіти певним сенсом; 
3) прагматичний – здатність інформації впливати на процеси 

управління [3]. 
Інформація повинна проходити ретельну перевірку за формою і змістом. 

Перевіряючи за формою, встановлюється правильність оформлення певних 
документів чи звітів згідно з наявними правилами, застосовуючи засоби 
логічного та арифметичного контролю. А при перевірці за змістом, що 
здійснюється безпосередньо на підприємстві, встановлюється наявність 
відповідності вказаних даних із даними бухгалтерського обліку.  

Управлінське рішення є початковим і основним моментом в організації 
діяльності кожного керівника. Головним фактором його оптимального 
прийняття є забезпечення управлінців повною та достовірною інформацією, в 
залежності від чого дане рішення може бути імовірнісним (прийнятим в 
умовах ризику чи невизначеності) чи детермінованим (прийнятим в умовах 
стабільності), що є кращим варіантом, адже воно дозволяє точно дізнатись 
результат кожного із альтернативних варіантів вибору стосовно проблеми, 
яка вирішується. 
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Таким чином, інформація є важливою основою процесу управління, 
оскільки містить відомості, завдяки яким керівник отримує змогу діяти 
свідомо й аргументовано при розробці і впровадженні раціональних 
управлінських рішень.  
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

 
Для ринкової економіки характерним є виникнення різних ризиків в 

діяльності суб’єктів господарювання. Під ризиками діяльності розуміють 
можливу небезпеку втрат. Будь-яке підприємство в процесі господарювання 
намагається мінімізувати їх дію шляхом розробки та впровадження в 
управління різних методів та механізмів. 

В процесі реалізації товарів та послуг може виникнути комерційний 
ризик. Комерційний ризик – це ризик, що виникає у процесі підприємницької 
діяльності через зниження або втрату доходів за нестабільної економічної 
кон’юнктури, брак надійної інформації про стан ринку. Комерційний ризик 
може призводити до затримки платежів або навіть банкрутства. 

Об'єктом ризику називають економічну систему, ефективність та умови 
функціонування якої наперед точно не відомі. Під суб'єктом 
ризику розуміють особу (індивід або колектив), яка зацікавлена в наслідках 
керування об'єктом ризику і компетентна приймати рішення щодо об'єкта 
ризику[1]. 

Комерційний ризик виникає на всіх стадіях просування продукту на 
ринку і пов’язаний із реалізацією товарів (послуг), їх транспортуванням, 
прийманням покупцем, платоспроможністю покупця, форс-мажорними 
обставинами тощо [2]. 

В практиці управління підприємствами використовують різні методи 
оцінки та аналізу ризиків: статистичний, аналіз доцільності витрат, метод 
експертних оцінок та інші. Основою статистичного методу є прийоми 
математичної статистики, які ґрунтуються на розрахунку та аналізі 
показників варіації, дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнта варіації. 
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Статистичний метод є відносно точний, хоча і потребує достатньо 

ретроспективної інформації, значних розрахунків і не враховує багатьох змін 

в інвестиційній політиці та впливу зовнішніх чинників. Він є 

найефективнішим та найпоширенішим в умовах стабільності. 

Для ухвалення певного рішення необхідно виміряти коливання 

індикаторних показників. Коливання можливого результату - це ступінь 

відхилення очікуваного значення від середньої величини. Для цього на 

практиці звичайно застосовують два близько пов‘язаних показники: 

дисперсію та середнє квадратичне відхилення [3]. Дисперсія - це середнє 

зважене із квадратів відхилень дійсних результатів від середніх  

очікуваних (1).  

                                                        (1) 

де  - дисперсія, х - очікуване значення для кожного випадку 

спостереження,  - середнє очікуване значення, f - частота. 

Середнє квадратичне відхилення визначається за формулою (2): 

                                                       (2) 

Також для аналізу часто застосовують коефіцієнт варіації як відносну 

характеристику варіації ознаки, що дозволяє порівнювати варіацію різних 

ознак в одній сукупності або однакових ознак у різних сукупностях (3): 

                                                      (3) 

де V – коефіцієнт варіації,   - середнє квадратичне відхилення,  - 

середнє очікуване значення.  

З  метою мінімізації ризиків важливим є визначення його рівня.  

Загальна оцінка ризику визначається за формулою (4): 

R=∑B W                                                            (4) 

де R — рівень ризику; 

В — ранг і-го чинника, і = 1,..., п, п < 10; 

W — нормована вага і-го чинника у загальній оцінці (∑ W =1).   

Велику увагу необхідно спрямовувати на розробку заходів щодо 

мінімізації комерційних ризиків підприємства на підставі оцінки їх значень. 

Для мінімізації рівня комерційного ризику доцільно впроваджувати такі 

заходи:   

- здійснити пошук комерційних партнерів з достатніми фінансовим 

ресурсами і тими, що мають інформацію про стан ринку;  

- звернутися за послугами до зовнішніх незалежних консультантів 

експертів;  

- створити спеціальний резервний фонд для самострахування за рахунок 

чистих прибутків;  

- диверсифікувати ризик шляхом передачі його частини іншим суб‘єктам 

за рахунок страхування власного бізнесу: хеджування-створення зустрічних 

умов валютного комерційного або кредитного характеру [2]. 
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Важливим є сприяння до зменшення ймовірності виникнення 
комерційних ризиків, адже їх відсутність веде до забезпечення стабільності в 
роботі підприємства чи організації, поліпшує фінансовий стан й підвищує 
масштаби господарської діяльності. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

У процесі фінансово – господарської діяльності кожне підприємство 
вступає в певні економічні взаємовідносини з іншими суб'єктами 
господарювання (підприємствами, установами, організаціями, державними 
органами, фізичними особами та ін.). У результаті цього відбуваються 
господарські операції, суттєвою складовою яких, з погляду фінансової 
стабільності підприємства, є поточна дебіторська заборгованість, значна 
частка якої значно погіршує фінансовий стан підприємства, відвертає 
грошові кошти з господарського обороту, що призводить до зниження темпів 
виробництва і результативних показників діяльності суб’єкта 
господарювання, тобто супроводжується непрямими втратами його доходів.  

Дослідженням даного питання займалося багато вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Серед них Бутинець Ф. Ф., Бощук Т. В., Захарова М. А., 
Єдинак Т. С., Кватирка П. Б., Назарук Ю. А., Олійник О. В., Попович П. Я., 
Савицька Г. В., Хендріксен Е. Є., Чумаченко М. Г. та багато інших. 

Метою роботи є дослідження основних проблем обліку, пов’язаних з 
розрахунками із дебіторами та обґрунтування напрямів удосконалення обліку 
поточної дебіторської заборгованості підприємств. 

Виникнення дебіторської заборгованості – це об’єктивний процес, який 
зумовлений існуванням ризиків при проведенні взаєморозрахунків між 
контрагентами за результатами господарської операції [1, с.58].  
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При цьому необхідно враховувати, що поточна дебіторська 
заборгованість певним чином вигідна підприємству, адже: зростає його 
товарообіг, а отже і маса валового доходу та прибутку; швидше реалізуються 
запаси, що дає змогу скоротити частку змінних витрат на них; іноді є 
можливість зробити заборгованість доходним активом, тобто брати відсотки 
за надання товарного кредиту (однак так буває нечасто, тому що це 
негативно впливає на динаміку товарообігу). 

Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу поточної 
дебіторської заборгованості можна визначити такі [4, с.55]:  

1. Форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, яку 
рекомендували нормативно, не враховує специфіки даного активу, що 
зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику кількість методів 
оцінювання. Це зумовлює неможливість отримання інформації про 
дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення 
аналізу розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості загалом з метою 
прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів 
господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження. 

2. Облікові регістри, що рекомендовані для використання, не 
передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного 
рівня деталізації і узагальнення, що заважає отриманню достатньої 
інформації для проведення аналізу розрахунків з дебіторами.  

3. Застосовування в Україні традиційної за кордоном методики аналізу 
дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність 
необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з 
дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, характерна для сучасної 
української економіки, змушує сумніватися в об'єктивності, своєчасності і 
корисності отриманих результатів аналізу.  

4. Недостатнє вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх 
покриття з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку. 

Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних 
засобів аналізу поточної дебіторської заборгованості, спрямованих на 
отримання інформації комплексного характеру, достатньої для прийняття 
рішень щодо глибини кризи неплатежів суб'єкта. 

Для поліпшення фінансового становища підприємства можна 
застосувати такі прийоми щодо управління дебіторською заборгованістю: 

1. диверсифікація клієнтів з метою зменшення ризику несплати [2, с.42]; 
2. виключати з переліку партнерів, яким продукція може бути 
реалізована на кредитних умовах, з високим ступенем ризику; 

3. забезпечувати періодичні перегляд граничної суми кредиту; 
4. використовувати такий засіб можливої оплати поточної дебіторської 
заборгованості, як вексель; 

5. використовувати сучасні форми рефінансування заборгованості. 
Отже, правильно організований і своєчасний аналіз поточної 

дебіторської заборгованості на підприємстві, у тому числі й прогнозування її 
стану, надасть змогу приймати ефективні рішення, щодо управління 
розрахунків з дебіторами та уникнути ризиків неплатоспроможності. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ СУТНОСТІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ 

 
В умовах ринкової економіки в Україні відбувається реформування 

судово-правової системи держави в цілому, що у свою чергу спричинене 
зростанням криміналізації суспільства та збільшенням вчинення 
правопорушень суб’єктами фінансово-господарської діяльності. Існуюча 
система захисту населення представлена лише нотаріальною та адвокатською 
підтримкою. Тому на сьогодні  в судово-слідчих процесах актуальним є 
застосування судово-економічної (бухгалтерської) експертизи як джерела 
доказів здійснення правомірної  діяльності з боку суб’єктів господарювання. 

Вагомий внесок у формуванні теоретичних та практичних засад судово-
економічної (бухгалтерської) експертизи здійснювали вчені юридичного та 
економічного напрямку. Окремі питання сутності судово-економічної 
(бухгалтерської) експертизи  відображені у працях Волкової І. А.,            
Каштанової І. А., Мумінової-Савіної Г.Г.,  М.І., Чаадаєва С. Г., Жука В. М. та 
інших. Проте, єдиної думки щодо сутності судово-бухгалтерської експертизи 
не існує, що потребує відповідного опрацювання цього поняття. 

Метою дослідження є обґрунтування різних поглядів щодо сутності 
судово-економічної (бухгалтерської) експертизи в умовах трансформації 
економіки України.  

Зростання кількості правопорушень з боку економічних суб’єктів 
зумовили потребу в судово-економічній експертизі. В даний час судово-
економічна експертиза поділяється на три основних види: судово-
бухгалтерську експертизу, судову фінансово-економічну експертизу та 
судову фінансово-кредитну експертизу.  
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На сьогодні в  сучасних економічних умовах будь-яка господарська 
операція являє собою симбіоз фінансів, обліку та інших економічних явищ. 
Це обумовлює взаємозв'язок судово-бухгалтерської та судової фінансово-
економічної експертиз. Виходячи з цього, в деяких випадках необхідне 
проведення комплексних експертиз, коли експерту визначено коло питань, 
що вимагають застосування широкого спектру економічних знань. У цьому 
випадку вирішення питання неможливе без одночасної спільної участі 
фахівців у різних галузях знань у формулюванні одного загального 
висновку[1, с. 11]. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» судова 
експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про 
обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового 
слідства чи суду [2]. 

Нормативні акти не дають визначення щодо сутності судово-
бухгалтерської експертизи, її сутність розглядається через процесуально-
правовий зміст, фінансово-господарський зміст та тлумачення різними 
авторами. 

Процесуально-правовий зміст судово-бухгалтерської експертизи полягає 
у певній системі правил, встановлених чинним кримінально-процесуальним, 
цивільно-процесуальним законодавством та Законом України «Про судову 
експертизу», які регулюють порядок її призначення та проведення, права і 
обов'язки експерта-бухгалтера, а також інших учасників процесу у зв'язку з 
проведенням експертизи. Тому, фінансово-господарський зміст судово-
бухгалтерської експертизи полягає в реалізації нею знань з бухгалтерського 
обліку та аналізу господарської діяльності, у специфіці предмета та методів 
дослідження. Ці особливості виділяють судово-бухгалтерську експертизу у 
самостійний вид судової експертизи  [3, с. 9]. 

На сучасному етапі існує багато тлумачень щодо визначення поняття 
судово-бухгалтерської експертизи. В таблиці наведено огляд джерел з 
питання сутності судово-бухгалтерській експертизі.  

Таблиця 1 
Основні трактування судово-бухгалтерської експертизи різними 

авторами  
№ з/п Автор Визначення 

1. Волкова І. 
А. [4, с. 65] 

Судово-бухгалтерська експертиза - це економічні дослідження 
конфліктних ситуацій у господарській діяльності, які стали об’єктами 
розслідування правоохоронними органами для усунення та 
запобігання їм у майбутньому. 

2.  Жук В. М. 
[5, С. 37] 

Судово-бухгалтерська експертиза – наслідки конкретних ситуацій не 
тільки господарської діяльності, але й взаємовідношення підприємств 
з інституційним середовищем з приводу його інтеграції в соціально-
економічному просторі. 

3. Каштанова   
І. А.  [6, С. 

25] 

Судово-бухгалтерська експертиза – це аналіз фінансово-господарської 
діяльності юридичної особи, який проводиться судовим експертом-
бухгалтером для вирішення певного переліку питань. 
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Продовження табл. 1 
4. Стельмах Н. 

Є. [7, С. 64]
Судово-бухгалтерська експертиза - це процесуальна дія, що полягає у 
експертному дослідженні документів бухгалтерського, податкового 
обліку і звітності, з метою формування та надання висновку стосовно 
питань, поставлених органами дізнання, досудового та судового 
слідства. 

5. Чаадаєв С. 
Г.  [8, c. 25]

Судово-бухгалтерська експертиза – це  практичне пізнання фактичних 
даних, що відносяться до економічної і соціальної діяльності 
організацій, що здійснюються на основі використання спеціальних 
економічних знань 

6.  Чадіна М. 
В. [9, c.76] 

Судово-бухгалтерська експертиза – процесуально врегульована 
діяльність по застосуванню спеціальних знань в галузі економіки, 
бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту в формі здійснення 
досліджень і дачі висновку експертом-економістом з питань, 
поставлених перед ним судом, суддею, органом дізнання, особою, яка 
провадить дізнання, слідчим або прокурором, з метою встановлення 
обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі 

 
Слід зауважити, що аналіз літературних джерел показав, що однозначної 

трактовки сутності судово-бухгалтерської експертизи не існує. Здійснивши 
аналіз визначення судово-бухгалтерської експертизи можна сказати, що 
Волкова І. В., Жук В. М., Каштанова І. А. та Чаадаєва С. Г. розглядають 
сутність даного поняття як економічну категорію, а Стельмах Є. С. та        
Чадіна М. В.  як процесуально-правову категорію. Розглянуте вище, дає 
підстави вважати, що судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження 
фахівцями із професійними знаннями бухгалтерського обліку бухгалтерських 
документів, регістрів, оперативної, статистичної, фінансової звітності, що 
проводиться в ході досудових слідчих дій і судових процесів та є наслідком 
конфліктних ситуацій господарської діяльності підприємства та 
інституційного середовища навколо нього. 

Таким чином, в чинному законодавстві не має однозначного визначення 
щодо судово-бухгалтерської експертизи, лише в загальному розкрито її 
сутність, яка дає поверхневе уявлення про зміст даного визначення. 
Більшість науковців трактують судово-бухгалтерську експертизу з точки 
зору законодавства, а частина вважає, що судово-бухгалтерська експертиза – 
це дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, яке в межах чинного законодавства здійснюється особою, 
котра володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку 
(експертом-бухгалтером), з метою подання висновку стосовно кола питань, 
поставлених органами дізнання, досудового слідства чи суду. Тому, 
результати попередніх досліджень не достатньо розкривають економічну 
сутність даного поняття, що потребує його вивчення.  
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РЕФОРМУВАННЯ  СПРОЩЕНОЇ СИТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 

Розвиток економіки України залежить від активності малого 
підприємництва. У більшості країн світу йому належить значне місце в 
загальній сумі валового національного продукту, виробництві товарів та 
продуктів, наданні послуг, що дає змогу повніше задовольняти попит у 
товарах, збільшувати зайнятість населення, надходження грошових ресурсів 
до бюджету за рахунок сплати податків. Але розвитку малого 
підприємництва заважають цілий ряд економічних та організаційних 
перешкод, де особливу роль відіграє механізм його оподаткування. Чинна 
система оподаткування в Україні створює значне податкове навантаження на 
суб'єктів малого підприємництва. Введення в Україні спрощеної системи 
оподаткування суб'єктів малого підприємництва вже забезпечило необхідні 
зрушення в їх розвитку.  

На сьогодні, є актуальною дослідження розвитку малого 
підприємництва в Україні, бо  від його розвитку  залежить відродження 
вітчизняного товаровиробника, активізація внутрішнього ринку товарів і 
послуг, створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню податкових 
надходжень до державного та місцевих бюджетів . Вдосконалення спрощеної 
системи оподаткування та звітності є одним із напрямків стимулювання 
розвитку підприємництва в Україні. Так, із змінами, які відбулися у 2015 році 
спрощена система оподаткування дещо реформувалась. Зменшено кількість 



345 

груп платників єдиного податку з 6 до 4 груп. Фізичних осіб підприємців, 
залежно від специфіки розподілили по трьом групам, для юридичних осіб 
залишили 3 групу і добавили 4 групу для юридичних осіб – 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Питаннями спрощеної системи оподаткування та її реформування 
займалися ряд вітчизняних вчених, а саме таких, як: Д.В. Вінницький,        
Л.К. Воронкова, Л.М. Кальяненко, М.П. Кучеревська, Г.В. Петрова,          
О.В. Рахматулліна, Г.П. Тостопятенко, Д. М. Щукін та інші. 

Метою дослідження є аналіз особливостей реформування спрощеної 
системи оподаткування малих підприємств, визначення переваг та недоліків 
її використання в сучасних ринкових умовах. 

Спрощена система оподаткування була запроваджена в Україні у 1998 
році на основі Указу Президента України «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва». 

Відповідно до статті 291 підпункту 2 Податкового кодексу України 
спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм 
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків 
і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату 
єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з 
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. А, відповідно до 
підпункту 3 цієї ж статті юридична особа чи фізична особа - підприємець 
може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа 
відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником 
єдиного податку в порядку, визначеному цією главою [1]. 

З 1 січня 2015 року набули чинності нові зміни до Податкового кодексу, 
що стосується єдиного податку. 

Ставка єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої або 
другої груп розраховується у відсотках розміру мінімальної заробітної плати 
встановленого на 1 січня 2015 року. 

Згідно з пiдпyнктoм 293.2 Податкового кодексу України ставка складає 
для: 

-  першої  групи єдиного податку - до 10 відсотків розміру мінімальної 
зарплати,  тобто до 121,80 гривень. 

-  другої групи єдиного податку - до 20 відсотків розміру мінімальної 
зарплати, тобто до 243,60 грн. 

Ставка єдиного податку - 2015 для інших груп платників встановлена 
податковим кодексом у відсотках від отриманого доходу: 

1) 2% - застосовують платники ПДВ третьої групи; 
2) 4% - застосовують  не платники ПДВ третьої групи [1]; 
Для четвертої групи сільськогосподарські товаровиробники, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.  

Ставка для цієї групи різна для ріллі, сінокосів або пасовищ, 
багаторічних насаджень, земель водного фонду [1].  
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Платники спрощеної системи оподаткування сплачують до держави 
тільки  єдиний податку, вони  не є платниками таких податків і зборів, які  
визначені Податковим кодексом України: 

1) податку на прибуток підприємств; 
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта 

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника 
єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані 
згідно з цією главою; 

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та 
послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 
крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та 
юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, 
визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також що 
сплачується платниками єдиного податку четвертої групи; 

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного 
податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного 
податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та 
платниками єдиного податку четвертої групи для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва; 

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного 
податку четвертої групи [2]. 

Введення цієї системи в Україні має позитивні та негативні наслідки для 
розвитку малого підприємства. 

До переваг спрощеної системи оподаткування можна віднести: 
1) простота нарахування єдиного податку; 
2) спрощене ведення обліку та відносна простота заповнення звітності; 
3) звільнення від сплати деяких податків та обов’язкових платежів; 
4) можливість бути платником ПДВ за  власним бажанням; 
До недоліків належать: 
1) обмеження по видах діяльності; 
2) обмеження розміру отриманого прибутку; 
3) обмеження, які стосуються кількості найманих працівників; 
4) негативні нюанси роботи фізичних осіб підприємців з юридичними 

особами що перебувають на загальній системі оподаткування; 
5) розмір податку для платників першої та другої групи не залежать від 

результатів діяльності [3]. 
Отже, реформування спрощеної системи оподаткування вимагає 

подальших удосконалень, адже проблеми деяких аспектів залишаються не 
вирішеними. Будь-які зміни потребують часу і фінансування, нажаль на 
сьогодні ці зміни не можливі, тому що більшість ресурсів держави 
спрямовані на врегулювання конфлікту на сході України. 

Список використаних джерел: 
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ОСНОВНІ ВИДИ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРИТИЧНІ 
ОСНОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

УКРАЇНИ 
 

На початковій стадії  утворення підприємства, необхідною умовою є 
достатня кількість капіталу для провадження його діяльності. На сьогодні 
капітал є вагомою базою розвитку економіки, що у процесі свого 
функціонування забезпечує  інтереси держави та власників підприємства. Він 
є обумовленою основою створення та подальшого ефективного 
функціонування підприємств завдяки здатності реалізовувати грошові 
потоки. Що у свою чергу обумовлює необхідність науково обґрунтованого 
системного управління ним на всіх стадіях кругообігу. Даний процес 
відбувається з урахуванням сучасних тенденцій технологічного та 
інноваційного розвитку виробничих структур, які орієнтовані на 
перспективне економічне зростання. Одним із основних показників такого 
зростання виступає вартість підприємства.  

Розширення сфери використання капіталу підприємствами зумовлене 
розгортанням конкурентної боротьби за обмежені ресурси фінансового ринку, 
необхідністю  їх здешевлення для підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання. Вимоги сьогодення потребують вдосконалення 
теоретичних аспектів розвитку капіталу. 

Значний вклад в дослідження проблематики формування капіталу 
зробили такі вітчизняні вчені як:  Варналій З. С., Загородній А.Г.,   
Івахненко В.М., Журавльова І. В., Подольська В.О., Лелюк, О.О.,  Мец В.О.,  
Мних Є.В., Опарін В.М., Попович П.Я., Терещенко І.В. та інші. Серед 
зарубіжних авторів дослідженням вказаних проблем займалися Баканов М.І., 
Балабанов І.Т., Брігхем Ю.Ф., Зуділін О.П., Крейніна М.Н., та інші. 

Метою даного дослідження є окреслення сутності  капіталу та його 
видів, зокрема особливостей власного капіталу (наявність власного капіталу 
визначає фінансову незалежність підприємства, його фінансову стійкість та 
стабільність).    

Капітал підприємства - це нагромаджений шляхом збереження запас 
економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних товарів, 
що залучається його власниками в економічний процес як інвестиційних 
ресурс і чинник виробництва з метою отримання доходу, функціонування 
якого в економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язане з 
чинниками часу, ризику, ліквідності [1, c. 22]. 
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Сутність капіталу підприємства більш детально розкривається через 
його функції.  

Так, фінансова функція характеризує процес формування капіталу, 
розподіл фінансових ресурсів і утворення різних видів капіталу. 

Виробнича функція забезпечує управління використанням операційного 
основного і оборотного капіталу. Вона є одним з істотних факторів створення 
нової вартості, і в масштабі країни - валового внутрішнього продукту і 
національного доходу. 

Відтворювальна функція  проявляється у тому, що у своєму русі капітал 
підприємства проходить ряд послідовних стадій, у результаті яких 
створюється нова додана вартість, а також відшкодовується затрачена. 

Накопичувальна функція  пов’язана із зростанням величини капіталу, 
що є одним з головних факторів стимулювання економічного розвитку, 
використанням капіталу в інвестиційному процесі. 

Інвестиційна функція передбачає, що капітал у формі реальних і 
фінансових інвестицій надходить у господарюючий оборот і створює нову 
вартість економічних благ підприємства. 

Вартісна функція відображає вартісну оцінку сукупного капіталу 
підприємства і його окремих видів, тобто дозволяє оцінити ефективність 
фінансово-господарської діяльності підприємства, обґрунтувати його 
ринкову вартість [2, c. 147] 

Варто зазначити, що капітал підприємства неоднорідний [3, c. 160]. 
Найчастіше капітал підприємства класифікують за ознакою належності 
підприємству (джерелами формування) і виділяють власний і позичковий 
капітал (рис.1). В першу чергу, це зумовлено тим, що розмежування капіталу 
підприємства на власний і позичковий застосовується у фінансовій звітності 
підприємства. 

 

 
 

Рис.1. Складові капіталу підприємства 
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Власний капітал відбиває власні джерела фінансування  
підприємства, які без визначення строку повернення внесені його 
засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого 
прибутку. 

Виділяють такі шляхи формування власного капіталу підприємства: 
1) внесення власниками підприємства грошей та інших активі; 
2) накопичення суми доходу, що залишається на підприємстві.  
Основними складовими власного капіталу є зареєстрований (пайовий) 

капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, 
вилучений капітал [4, c. 57]. 

Особливістю нерозподіленого прибутку  є те, що він розподіляється у 
кінці звітного періоду, за результатом діяльності підприємства, розподілення 
на  виплату доходів власникам та формування резервного капіталу. Також, 
він може бути використаний на покриття збитків минулих років, виплату 
дивідендів, створення резервного фонду збільшення статутного капіталу та 
інші цілі, пов’язані з виконанням соціальних програм і розширенням 
виробництва[5, 156]. Саме тому, зосередження частини нерозподіленого 
прибутку у розширення максимально підприємства, збільшення  його 
використання потужності – напрямок розвитку перспективного 
підприємства. 

Таким чином, капітал підприємства представляє відображені в грошовій 
формі фінансові, матеріальні і нематеріальні ресурси підприємства, що 
акумулюються ним із різних джерел для забезпечення економічних умов 
безперервної підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і 
забезпечення зростання добробуту власників і найманого персоналу. 
Нестабільність кон’юнктури ринку, вплив несприятливих внутрішніх і 
зовнішніх факторів викликали потребу  правильності розподілення 
одержаного від результатів діяльності підприємства нерозподіленого 
прибутку на першочергові потреби підприємства для піддержання його 
належного розвитку та розширення у майбутньому. 
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СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ: ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  НА 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день основним завданням розвитку економіки України 
є орієнтація на західноєвропейський ринок, адже у майбутній перспективі  
Україна прагне стати його повноцінним членом. Тому перед вітчизняними 
підприємствами постало нелегке завдання, що полягає у їхній відповідності 
євростандартам.  Основним способом покращення становища підприємства є  
організація  внутрішнього аудиту, основною цілю якої є виявлення помилок у 
результатах роботи менеджерів різних рівнів підприємства та подальша 
розробка рекомендацій, щодо їх усунення для прийняття ефективних 
управлінських рішень з боку менеджменту та персоналу. Створення  
вітчизняними підприємствами підрозділів внутрішнього аудиту та 
забезпечення нормативного регулювання їхньої діяльності є актуальним на 
сьогодні. 

Значний внесок у розвиток внутрішнього аудиту належить таким 
вченим, як: Білоусов А., Бутинець Ф.Ф., Баришніков Н.П., Богомолов А.М., 
Бурцев В.В., Васильєва М.О., Гніденко Н.А., Грицак Н.К., Жминько С.І., 
Каменська Т.О., Кірєєв О.І. та іншим. 

Метою даної роботи є з’ясування сутності внутрішнього аудиту, а також  
висвітлення його основних проблем та визначення перспектив розвитку на 
вітчизняних підприємствах в Україні. 

Внутрішній аудит  - це незалежна діяльність усередині самого 
підприємства щодо перевірки й оцінки його роботи, визначення 
платоспроможності та запобігання банкрутству. Внутрішній аудит дає змогу 
підприємству досягнути поставлених цілей, використовуючи 
систематизований і послідовний підхід щодо оцінки й підвищення 
ефективності процесів управління ризиками, контролю й корпоративного 
управління. [1, C. 64] 

 Головною метою внутрішнього аудиту є пошук шляхів підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 

На сьогодні є два види організації внутрішнього аудиту на вітчизняних 
підприємствах, а саме залучення незалежних аудиторів та створення власної 
служби контролю, яка здійснюватиме внутрішній аудит як одну із форм 
контролю. За внутрішній аудит відповідає безпосередньо саме підприємство 
або один з його відділів. 

 Органи управління підприємством користуються послугами внутрішніх 
аудиторів як додатковим ресурсом, що дає їм змогу досконало здійснювати 
функції управління підприємством. Виходячи з цього, можна визначити ,що 
основними  завданнями внутрішнього аудиту в сучасних умовах є [2, C. 136]:  
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1) оцінка відповідності існуючим правилам і процедурам;  
2) оцінка ефективності елементів системи внутрішнього контролю; 
3) сприяння керівництву підприємства в удосконаленні бізнес-процесів;  
4) допомога менеджменту в реалізації прийнятної стратегії бізнесу. 
Робота внутрішніх аудиторів по сутті полягає у виконанні частини 

функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту несе 
відповідальність перед керівництвом підприємства за ефективне 
функціонування та удосконалення системи бухгалтерського обліку, 
достовірність фінансової й оперативної інформації, дотримання чинного 
законодавства України. 

 Проте в Україні даний вид контролю  не набув високого рівня розвитку      
оскільки  його не часто застосовують  в практиці на підприємствах, тому що 
багато з них, недостатньо проінформовані в необхідності та результативності 
внутрішнього аудиту. 

Ефективний внутрішній аудит може зменшити витрати компанії на 
зовнішній аудит, якщо зовнішній аудитор буде покладатися на результати 
роботи внутрішнього аудиту, що скоротить обсяг аудиторських процедур, 
виконаних зовнішнім аудитором [3, C. 25]. 

Існують як переваги так і недоліки впровадження постійно діючої 
аудиторської служби на підприємстві. 

До проблемних аспектів внутрішнього аудиту, що дестимулюють 
розвиток вітчизняних  підприємств   можна віднести такі як: 

 1) недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 
контролю;  

2) неефективність чинної нормативно-правової бази по питанню 
внутрішнього аудиту;  

3) брак  досвіду аудиторської діяльності;  
4) недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;  
5) відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та 

внутрішнього аудиту зокрема та ін. 
Перераховані проблемні аспекти розвитку внутрішнього аудиту в 

Україні призводять до меншої ефективності здійснення внутрішнього аудиту 
на підприємстві та недовіри до такої системи. Хоча із впровадженням 
внутрішнього аудиту фірма має ряд істотних переваг,  а саме:  

1) виявлення додаткових  резервів засобів та джерел підприємства; 
2) розробка рекомендацій щодо удосконалення системи обліку на 

підприємстві, що призведе до економії витрат; 
3) поліпшення ефективної системи контролю за господарською 

діяльністю суб’єкта господарювання; 
4) сприяння покращенню якості зовнішніх аудиторських перевірок;  
5) зменшення часу і зусиль внутрішніх аудиторів  для виявлення 

наявних відхилень;  
6) забезпечення нагальної потреби підприємства у попередньому, 

поточному і наступному контролі [4, C. 17]. 
 Ефективна система внутрішнього аудиту на підприємствах значно 
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підвищить зацікавленість інвесторів до таких підприємств. А 
функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві, за умови 
додержання вимог до її організації, є надійною гарантією недопущення в 
майбутньому необґрунтованих і незаконних дій працівників підприємства, 
неправильних та неефективних управлінських рішень. Але, незважаючи на 
очевидні переваги впровадження внутрішнього аудиту на підприємстві, 
існують проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні. В 
наш час лише невелика кількість підприємств бачить необхідність та користь 
запровадження у себе внутрішнього аудиту [5, C. 10].  

На даний момент часу можна визначити наступні основні напрямки 
вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні, зокрема: 

 1) створення професії «внутрішній аудитор» і розвиток відповідного 
інституту;  

2) формування зацікавленості та необхідності розвитку даної професії як 
на рівні держави, так і на рівні підприємств різних галузей;  

3) розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання 
аудиту;  

4) формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту;  
5) розробка організаційно-технологічних схем та процедур проведення 

внутрішнього аудиту;  
6) вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту;  
7) здійснення професійної підготовки фахівців з внутрішнього аудиту 

тощо [6, C. 56]. 
Отже, робота внутрішніх аудиторів допомагає керівництву підприємства 

прийняти правильне управлінське рішення, яке знижує ризик не виявлення 
помилок, які в подальшому можуть негативно вплинути на діяльність 
підприємства, а також надає можливість підприємству, вдосконалити його 
операційні процеси та знизити ризик під час виконання аудиторських завдань 
із надання гарантій і консультаційних послуг. А вирішення зазначених 
проблем  сприяє розвитку внутрішнього аудиту та  запроваджені його на 
підприємстві. 
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ВНУТРIШНІЙ КOНТРОЛЬ РOЗРАХУНКІВ З ПOКУПЦЯМИ ТА 
ЗAМОВНИКАМИ 

 
В умовах сьогодення, дебіторська заборгованість підприємства є 

особливою статтею діяльності. Важливість вчасного та повного отримання 
коштів на рахунок підприємства після реалізації продукції переоцінити 
важко. Дебіторська заборгованість викликає ряд проблем, оскільки існує 
невпевненість про її вчасне та повне повернення. Тому важливо завжди 
контролювати рівень дебіторської заборгованості, при потребі та можливості 
створювати резерви сумнівних боргів. 

Проблематику впрoвадження на підприємствах контрoлюючих посад, 
додaткових контрольних віддiлів у свoїх роботах дослiджували Єдинaк Т.С., 
Бурoва Т.А., Гуцаленко Л.В., Дoбровольська Л.В. Впрoвадження системи 
внутрішнього кoнтролю розрахунків з покупцями та замовниками є 
вaжливим для всіх підприємств, що зумoвлює неoбхідність більш глибoкого 
дoслідження дaного питання. 

Пoтреба у внутрiшньому контролі зумoвлена такoж тим, що вeрхня 
ланка упрaвління підприємством не зaймається безпосeредньо контролем 
пoвсякденної діяльності виробничих структурних та функцiональних 
підроздiлів підприємства, в зв`язку з чим вoна відчуває потребу у iнформації, 
що формується на більш низькoму рівні управління. 

Метою внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями 
та замовниками підприємства, здійснюваного працівниками служби обліку та 
ревізійною комісією підприємства, є: 

- забезпечення систематичного спостереження за достовірністю 
облікових та звітних даних про наявність і зміну сум дебіторсько-
кредиторської заборгованості; 

- своєчасністю перерахування коштів кредиторам і відшкодування 
належних боргів із дебіторів; 

- правильністю пред'явлення претензій і вчасністю їх погашення, 
дотриманням розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її впливу на 
платоспроможність підприємства, що забезпечує його нормальну фінансово-
господарську діяльність. 

 Нa пiдставі зaтвердженого плану прaцівники, зайнятi упрaвлінням, 
здiйснюють систематичний пoточний і oперативний кoнтроль за 
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рoзрахунками з покупцями та замовниками. Як правилo, ці oбов’язки 
дeлегуються вiдділу внутрiшнього контролю підприємства. Існує нaступна 
градацiя oбов’язків кoнтролингу: рeтроспективний контроль прoводить 
керівник підприємства; пeрспективний контрoль є прeрогативою гoловного 
бухгалтера; потoчний контроль здiйснюють головний бухгалтер, бухгалтер, 
юрист та стaрший менеджер.  

Існує стандaртна форма eтапів фoрмування та прoведення внутрiшнього 
контролю дебiторської забoргованості: 

1) встaновлення нoрмативних показників; 
2) вимiрювання фaктичних результатів; 
3) пoрівняння рeзультатів з нoрмативними пoказниками; 
4) aналіз рoзбіжностей. 
У випадках, коли за окремими дебіторами виявлено стійку 

заборгованість, її обґрунтованість визначається за даними первинних 
документів, регістрами аналітичного обліку та актами взаємної звірки 
розрахунків. 

Для контролю стійкої заборгованості з розрахунків з покупцями та 
замовниками проводиться інвентаризація шляхом надсилання їм копій карток 
аналітичного обліку розрахунків. Акт взаємної звірки розрахунків після 
перевірки та внесення необхідних виправлень, підписує та засвідчує 
печаткою підприємство - покупець і повертає підприємству,тобто продавцю. 
Тут встановлюються причини, що перешкоджають своєчасному проведенню 
розрахунків підприємства з покупцями та замовниками.  

Зaвдання щодо прoведення внутрiшнього кoнтролю пoкладаються 
насамперед на ревiзійні кoмісії або рoбітників внутрiшнього аудиту. 
Гoловний бухгaлтер вiдповідає за стaн внутрiшнього кoнтролю oрганізації. 
Він з прaцівниками внутрiшнього аудиту повинeн органiзувати внутрiшній 
контроль так, щоб прeд’явити керiвнику пiдприємства всі необхiдні 
матеріали, використанi для бeзпомилкового пoточного управлiння 
підприємством. Існує два способи внутрішнього контролю: фактичний та 
документальний. Дo фaктичного контрoлю можнa вiднести: iнвентаризацію, 
лабoраторний аналіз, службoві розслiдування, eксперимент, нoрмативна 
перевірка, кoнтрольне запускaння сирoвини у вирoбництво. Дoкументальний 
контроль включaє: екoномічний аналіз, мaтематичне мoделювання, 
дослiдження дoкументів, зустрiчну перевiрку, взaємну перевiрку, порiвняння. 

Вaжливим та необхідним прийoмом перевiрки фaктичного контролю є 
iнвентаризація. Під час прoведення iнвентаризації,iнвентаризаційна комісія 
не кoристується нiякими бухгaлтерськими документами. Вона склaдає aкт за 
результатами перевірки мaтеріальних цінностей. 

Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент 
виконання продавцем обов'язку передати товар. Товар вважається наданим у 
розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий 
до передання покупцеві у належному місці й покупець поінформований про 
це. 
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Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином 
ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування. 
Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця передати 
товар покупцеві, доставити товар або передати товар у його 
місцезнаходження, то він вважається виконаним у момент здачі товару 
перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві. 

 У тих випaдках, кoли за oкремими покупцями та замовниками ревiзор 
на підприємствi виявив стiйку забoргованість, то її oбґрунтованість 
визнaчається за дaними пeрвинних документів, що вiдображають її 
виникнeння, aктами взaємної перевірки розрахунків встaновлюються 
причини, якi перeшкоджають свoєчасному прoведенню розрахунків 
підприємства, що ревiзується, з покупцями та замовниками. Перевіряється 
дотримання строків позoвної давнoсті забoргованості. У випaдках 
невикoнання стрoків стягнeння забoргованості або нерeальності oкремих сум, 
ревiзор склaдає спецiальну відомість як додaток до aкта ревізії. Ревiзор 
повинeн впeвнитися у дoдержанні принципу oбережності, який oзначає, щo 
підприємство не пoвинно зaвищувати дoходи і занижувaти затрати. Тoму 
вaжливим aспектом кoнтролю є списaння безнaдійних бoргів, як тaких пo 
яких iснує впeвненість у нeповернені їх бoржником або зa яким минув стрoк 
пoзовної давнoсті. Неoбхідно з’ясувaти, як виявляються такi бoрги, та 
причини їх виникнeння, а такoж прoконтролювати їх списaння на iнші 
операційні витрaти звiтного періоду.  

Переглянувши всі обставини зв΄язку підприємств з покупцями і 
замовниками, їх слід узагальнити і вказати суму недоодержаного 
підприємством доходу. Крім того, треба з’ясувати наскільки ці порушення 
вплинули на податкові зобов’язання, адже за несплату податків до 
підприємства застосовуються досить значні фінансові санкції, а винні особи 
повинні притягуватись до відповідальності  згідно з законодавством. 

Отже, особливо aктуальною проблема нeплатежів є сьoгодні, в умoвах 
iнфляції, коли вiдбувається знецiнення національної валюти. Серeд усiх видiв 
дебіторської заборгованості на підприємствi перeважає заборгованість 
покупців за вiдвантажену продукцію. Усi складoві дебіторської 
заборгованості покупців та замовників мaють рiзну лiквідність, тому 
вивчaючи тaку заборгованість, пiд час рoзрахунків слiд дeтально аналізувати 
її стaн та склaсти дeтальну систeму внутрiшнього кoнтролю за розрахунками 
з дебіторами. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВАХ 

 
Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій та 

важливих соціально-економічних явищ. Діяльність бюджетних установ є 
дуже різноманітною: соціальна сфера, управління державою та місцеве 
самоврядування, незалежне судочинство тощо. Оплата праці є найвагомішою 
складовою всіх видатків бюджетних установ, а їх облік є однією з 
найважливіших ділянок або напрямів облікового процесу. Бухгалтерський 
облік виплат працівникам у бюджетній сфері України є недосконалим і 
знаходиться у процесі реформування. Проблемою організації оплати праці є 
недостатня автоматизація даної ділянки обліку та відсутність частини 
додаткових реквізитів у первинних документах з оплати праці.  

Дана проблема розглядалась у працях таких провідних вчених і 
практиків України, як: Бутинець Ф. Ф., Голов С. В., Івахненков С. В., 
Кужельний М. В., Мельник Т. Г., Свірко С. В., Труфен А. О., Шульга Н. В. та 
ін.  

Мета дослідження полягає у розкритті сутності та організації оплати 
праці в бюджетних установах та запропонуванні напрямів удосконалення 
звітності з обліку праці в бюджетних установах.  

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
державного сектору № 132 "Виплати працівникам" (далі – НП(С)БОДС № 
132) встановлено методичний фундамент для створення в бухгалтерському 
обліку інформації щодо виплат за роботу та послуги виконані працівниками 
[1]. Відповідно до НП(С)БОДС № 132, виплати працівникам діляться на три 
групи: 1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші 
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та 
інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні 
виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення 
періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу тощо; 2) виплати 
при звільненні. Зобов'язання щодо яких визнається у разі, якщо суб'єкт 
держав- ного сектору має невідмовне зобов'язання звільнити працівника або 
кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати 
виплати при звільненні згідно із законодавством, контрактом чи іншою 
угодою; 3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, 
визнаються зобов'язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана 
працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат. 

Облік праці та розрахунків із заробітної плати є одним із головних 
напрямів облікового процесу бюджетних установ. До завдань обліку праці та 
її оплати слід зарахувати: контроль за дотриманням штатної дисципліни та 
раціональним використанням робочого часу; правильне обчислення витрат 
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робочого часу та облік праці; правильне обчислення заробітної плати та 
утримання з неї; здійснення своєчасних і достовірних розрахунків із 
заробітної плати; контроль за використанням фонду заробітної плати; 
забезпечення споживачів інформацією про працю і заробітну плату [2].  

Згідно із Законом України "Про оплату праці", умови та розміри оплати 
праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, 
визначаються Кабінетом Міністрів України. Особливостями організації 
заробітної плати в бюджетних установах є застосування Єдиної тарифної 
сітки. Вона встановлює, що кожного року розмір окладу (ставки) такого 
працівника визначається на рівні законодавчо визначеного розміру 
мінімальної заробітної плати. Тарифна сітка включає в себе від 1 до 25 
тарифних розрядів, за якими здійснюється нарахування заробітної плати. Для 
обліку розрахунків з оплати праці застосовується рахунок 66 "Розрахунки з 
оплати праці", який є пасивним, балансовим та розрахунковим. На рахунку 
66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про 
розрахунки з персоналом, який належить як до облікового, так і до 
необлікового складу підприємства з оплати праці (за всіма видами заробітної 
плати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за не одержану 
персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з 
депонентами) – рахунок 671. За кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати 
праці" відображається нарахована працівникам підприємства основна та 
додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, 
інші нарахування, за дебетом – виплата заробітної плати, премії, допомоги 
тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими 
документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок 
заробітної плати й інші утримання із сум оплати праці персоналу [3].  

Аналітичний облік розрахунків із персоналом здійснюється за кожним 
працівником, видами виплат та утримань. Сума всіх нарахувань заробітної 
плати за кожним аналітичним рахунком (тобто за кожним працівником) 
дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунку 66 за звітній місяць, 
тобто сумі нарахованої заробітної плати за відділом та за підприємством у 
цілому.  

Одним із напрямів удосконалення процесу обліку оплати праці є 
комп'ютеризація робіт за оплати праці. Але більшість бюджетних установ 
продовжують використовувати традиційну ручну або частково 
автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку, яка не дозволяє 
систематизувати дані обліку та відображати їх синхронно в одній базі даних. 
Основні переваги комп'ютерної форми бухгалтерського обліку такі: одному 
журналу хронологічного запису відповідає багато регістрів систематичного 
запису; накопичення та багаторазове використання облікових даних; один 
синтетичний рахунок − багато аналітичних рахунків; кількість рахунків 
аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед 
обліком, і нічим не обмежуються; автоматичне отримання інформації про 
відхилення від встановлених норм, нормативів, зав- дань тощо; отримання 
звітних показників в інтерактивному режимі; автоматичне формування всіх 
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облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених у системі 
рахунків [4]. 

Основними напрямами удосконалення організації обліку праці та її 
оплати мають бути: правильна організація обліку особового складу та 
робочого часу, нарахування заробітної плати, суворе дотримання 
законодавства про оплату праці, точні та своєчасні розрахунки з оплати 
праці. Для вдосконалення процесу обліку оплати праці необхідно здійснити 
автоматизацію обробки інформації в бюджетних установах, що дозволить 
підняти рівень організації праці в сфері управління, дасть можливість значно 
зменшити витрати часу на обчислення та розрахунки; сприятиме 
впровадженню раціональних форм первинних документів, та підвищенню 
оперативності та достовірності інформації. 
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 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

Існує безліч визначень оплати праці, але розглянемо основні. Оплата 
праці – це винагорода або заробіток, обчислений, як правило, у грошовому 
виражені, який за трудовим договором власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану роботу. Також можна розглянути 
інше визначення: заробітна плата – це елемент ринку праці, що складається в 
результаті взаємодії попиту і пропозиції, виражає ціну використання робочої 
сили. Загалом порядок виплати заробітної плати регулюється Конституцією 
України, законами України «Про оплату праці», «Про колективні договори і 
угоди», «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України тощо. 
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Дослідженню актуальних питань реформування та удосконалення 
організації оплати праці бюджетників надають увагу такі науковці, як 
Дорогань-Писаренко Л.О., Джемула О.О., Михайлов М.Г., Телегунь М.І., 
Сливкова О.П., Клименко С.О., Мікрюкова Л.В., Кучеренко Т.О. та інші. 

Одним з основних завдань організації обліку праці та її оплати є: 
контроль за дотриманням затвердженого штатного розкладу; точний облік 
відпрацьованого часу, кількості та якості праці кожного працівника; 
своєчасне і правильне нарахування заробітної плати та премій кожному 
працівникові; забезпечення своєчасної видачі оплати за працю, точний облік 
усіх розрахунків з оплати праці і контроль за правильним утриманням із 
заробітної плати, а також складання необхідної звітності [1]. 

В бюджетних установах основою організації оплати праці є тарифна 
система, складовими якої є тарифно-кваліфікаційні характеристики, тарифні 
розряди, тарифні коефіцієнти, схеми посадових окладів. При тарифній 
системі діють дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Сутність 
погодинної форми оплати праці є її оплата за кількість відпрацьованого часу 
з урахуванням кваліфікації працівника. Сутність відрядної форми полягає в 
оплаті за кількість і якість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих 
послуг за встановленими розцінками. 

Заробітна плата при погодинній оплаті визначається згідно з тарифною 
ставкою і кількістю відпрацьованого часу. Тарифна ставка – це розмір 
зарплати за одиницю часу, як правило за годину чи місяць, а тому 
розрізняють годинні та місячні тарифи. У бюджетних установах 
застосовуються переважно місячні тарифні ставки, які називають посадовими 
окладами. При погодинній формі оплати праці для бюджетних установ 
найбільш поширеною є штатно-окладна система. Вона передбачає 
встановлення кожному працівникові місячного окладу  відповідно до посади, 
яку він обіймає.  

Погодинні тарифні ставки використовуються для оплати праці 
нештатних працівників, коли вони залучаються з інших установ або 
виконують роботу зверх річної норми навантаження. Наприклад, 
консультування в лікарнях високопрофесійними лікарями, читання лекцій 
студентам ВНЗ тощо. 

З метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій галузей бюджетної сфери Кабінетом Міністрів України 
затверджено впровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці, що діє з 1 вересня 2005 року в установах освіти, науки та 
охорони здоров'я та в інших бюджетних установах. 

Джерелами інформації для розрахунків з оплати праці в бюджетних 
установ є: Статут (Положення) установи; кошторис доходів та видатків; 
первинні документи з обліку праці та її оплати; облікові регістри, що 
використовуються для відображення операцій з обліку розрахунків з оплати 
праці; меморіальні ордери; акти, довідки попередніх перевірок та інша 
документація, що узагальнює результати контролю; звітність бюджетної 
установи [2, с. 38]. 
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Оскільки Україна прагне до європейських стандартів, Комітет 
Міжнародної федерації бухгалтерів розробляє серію рекомендованих 
стандартів бухгалтерського обліку для суб’єктів господарювання державного 
сектора, які називаються Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
для державного сектора (МСБОДС), англійською International Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSAS). Комітет визнає значні переваги 
досягнення послідовної та порівнюваної фінансової інформації та вважає, що 
МСБОДС відіграватимуть важливу роль, надаючи можливість реалізувати ці 
переваги [3, с. 80]. 

Але, оплата праці працівників бюджетної сфери в Україні суттєво 
відстає від міжнародних стандартів. Так, згідно з стандартами для країн 
Центральної і Східної Європи та СНД введено міжнародний критерій 
бідності. У відповідності з критеріями Світового банку, бідними вважа- 
ються особи, в яких вартість добового споживання становить 4,3 долара 
США (в обрахунку за паритетом купівельної спроможності). Для порівняння: 
для країн із розвинутою ринковою економікою критерій бідності – це 
вартість добового споживання в розмірі 14,46 доларів США. За цим 
критерієм в Україні до категорії бідних належать 26,7 % населення, 14,7 % 
проживає злиденно. Близько половини населення країни (46,8 %) вважає себе 
бідними [4, с. 129]. 

Оскільки в Україні існує ряд проблем з оплатою праці та критерієм 
бідності, шляхи вирішення є. В Україні доцільно запровадити практику 
періодичного перегляду системи організації оплати праці в державному 
секторі. Актуальним є врегулювання диференціації заробітної плати різних 
державних відомств, що знижує мотивацію працівників та є способом 
«переманювання» кращих працівників із однієї структури до іншої. Також 
порядок нарахування заробітної плати працівників державного сектору 
регулюється занадто великою кількістю нормативно-правових актів, що 
ускладнює механізм її нарахування та відповідних надбавок.  

Отже, для врегулювання системи оплати доцільно запровадити посадові 
оклади, які дадуть можливість довести їхню питому вагу до 50 % і в цілому 
підняти заробітну плату бюджетникам на рівень оплати праці в приватному 
секторі. Регулюючись європейськими стандартами, система оплати праці 
працівників бюджетної сфери має знизити різницю в окладах між місцевим, 
обласним та центральним рівнями органів виконавчої влади. Основними 
критеріями оплати праці працівників бюджетної сфери повинні бути: 
стимулювання дисципліни працівників бюджетних установ, забезпечення 
належних умов праці, кар’єрного просування, високого соціального рівня; 
планування, спрямованого на досягнення певного результату; контроль з 
урахуванням якості цього результату; оцінювання персоналу на основі  
досягнутого результату та індивідуального внеску працівника. 
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ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ  
 

Для вирішення бaгaтьох зaвдaнь в економічній сфері тa сфері фінaнсів в 
yмовaх сyчaсного ринкового господaрювaння зaстосовyють різномaнітні 
методи мaтемaтики і стaтистики, які ґрyнтyються нa основних поняттях і 
зaконaх теорії ймовірностей.  

Вивченням основ зaстосyвaння теорії ймовірностей до розв’язaння 
проблем бізнесy зaймaлись тaкі вітчизняні вчені як: В. Вітлінський,  
І. Пyкaльський, І. Лyсте, С. Глеч С, О. Бобик, Г. Береговa. 

Теорія ймовірностей є нayкою, якa вивчaє зaкони, що керyють 
випaдковими величинaми. У сyчaсномy бізнесі знaчно склaдніше стaло 
приймaти рішення, що пов'язaно з непередбaчyвaністю нaвколишнього 
середовищa, інновaційною aктивністю фірм-конкyрентів, обмеженістю 
ресyрсів, різними стрaтегічними несподівaнкaми і т. д. Тaкі yмови призводять 
до того, що методи  трaдиційної теорії прийняття yпрaвлінських рішень не в 
повній мірі відповідaють зaпитaм підприємців.  

Методи теорії ймовірностей допомaгaють приймaти рішення, які 
зводяться до визнaчення знaчення ймовірностей нaстaння певних подій і 
виборy з можливих дій нaйбільш пріоритетної, нaприклaд, виробляти aбо не 
виробляти продyкт A чи В, реоргaнізовyвaти aбо розширювaти виробництво, 
проникaти aбо не проникaти нa ринок тa ін. [2, c. 42]. 

Історично першим способом облікy невизнaченості бyло винaйдення 
ймовірностей. Особи, які спеціaлізyються нa aзaртних ігрaх, бyли зaцікaвлені 
в оцінці чaстот тих чи інших резyльтaтів випaдaння грaльних кісток aбо 
комбінaцій кaрт, щоб, реaлізyючи серію з достaтнього числa ігор, 
дотримyвaтися певних фіксовaних ігрових стрaтегій зaрaди досягнення 
деякого (нехaй нaвіть невеликого) вигрaшy. При цьомy з сaмого почaткy бyло 
ясно, що дослідженa чaстотa тих чи інших випaдків не є хaрaктеристикa 
одиничної події (однієї гри), a повної їх множини, пізніше нaзвaного 
генерaльною сyкyпністю подій. 
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Нa сьогодні теорія ймовірностей мaє більш трaнсформовaні знaчення в 
різних гaлyзях діяльності сyспільствa, які не збігaються y мaтемaтичномy 
сенсі. Тaк, нaприклaд, влaсники мaлого бізнесy чaсто можyть діяти нa 
здогaдaх, припyщеннях і інстинктaх, які в зaгaльномy дaють ймовірний 
резyльтaт. Однaк мaтемaтичнa теорія ймовірностей мaє чітко встaновлені 
прaвилa, які необхідно виконyвaти більш дисципліновaно для yникнення 
бaгaтьох помилок тa отримaння вищого відсоткy ймовірних резyльтaтів 
бізнес-плaнy. 

Упрaвління будь-якими ресурсами переслідyє метy досягнення певного 
економічного ефектy в мaйбyтньомy. Мaйбyтнє хaрaктеризyється 
невідомістю, і yпрaвління протікaє в yмовaх невизнaченості щодо 
мaйбyтнього стaнy як сaмих ресурсів, тaк і їх економічного оточення. 
Невизнaченість породжyє ризик неефективного yпрaвління – тaкого, що 
нaмічені цілі yпрaвління не досягaються. Нaприклaд, рішення про інвестиції, 
спочaткy визнaне економічно обґрyнтовaним, може перестaти бyти тaким 
внaслідок погіршення ринкової кон'юнктyри (зниження фaктичної вирyчки в 
порівнянні з плaновою, aбо зростaння витрaт в порівнянні з плaном, aбо те й 
інше). 

Виходячи з того, що економічний ризик – це ймовірність невдaчі, 
критерієм його оцінки є ймовірність того, що отримaний резyльтaт виявиться 
меншого знaчення, що вимaгaється (нaмічaється плaном, прогнозyється): 

                                            R = Р (Пп – Пф),                (1) 
де R   – критерій оцінки ризикy; 
     Р   – ймовірність; 
     Пп – зaплaновaне зниження резyльтaтy; 
     Пф – отримaний резyльтaт. 

Тaким чином, при кількісномy aнaлізі зaвжди присyтня ймовірність як 
кількіснa хaрaктеристикa випaдкових подій. Приймaти ризик нa себе 
підприємця примyшyє перш зa все невизнaченість економічної ситyaції, 
тобто невідомість yмов політичних і економічних обстaвин, що оточyють тy 
чи іншy діяльність, тa перспектив змін цих обстaвин. Чим більше 
невизнaченість господaрської ситyaції при прийнятті рішень, тим більше  
рівень ризикy. Однaк, при більшій кількості спостережень зa випaдковими 
подіями можнa виявити, що y світі випaдковостей діють певні 
зaкономірності. Випaдкові події стaють предметом теорії ймовірності тоді, 
коли з ними пов'язyють певні чисельні хaрaктеристики – їх ймовірності. 

Ймовірність ознaчaє можливість отримaння певного резyльтaтy. 
Стосовно економічних зaдaч методи теорії ймовірностей зводяться до 
визнaчення знaчень ймовірності нaстaння подій тa до виборy із рядy 
можливих тієї події, якій віддaється перевaгa, виходячи з нaйбільшого 
знaчення мaтемaтичного сподівaння [1, с. 36]. 

Існyють три методи визнaчення ймовірності нaстaння певної події: 
математичний, статистичний і сyб'єктивний. Математичний метод в теорії 
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ймовірностей описують з деяким ступенем точності випробування 
(експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно 
визначаються умовами випробування. Статистични метод визнaчення 
ймовірності ґрyнтyється нa обчисленні чaстоти, з якою в минyломy відбyлaся 
подія (стaтистичнa ймовірність). Сyмa ймовірностей yсіх можливих 
резyльтaтів зaвжди дорівнює одиниці. Розрaхyнок виконyється нa бaзі 
фaктичних дaних згідно з формyлою 

                                              Р = n / N,                          (2) 
 
де Р – ймовірність небaжaного резyльтaтy; 
    n – кількість подій з резyльтaтом, що не зaдовольняє підприємця; 
    N – зaгaльнa кількість aнaлогічних подій як з бaжaними, тaк і            

небaжaними резyльтaтaми 
Якщо немaє стaтистичної інформaції, то неможливо розрaхyвaти 

об'єктивнy ймовірність. У тaких випaдкaх потрібні сyб'єктивні критерії. 
Сyб'єктивнa ймовірність є припyщення відносно певного резyльтaтy. Це 
припyщення ґрyнтyється нa особистомy досвіді того, хто оцінює ймовірність. 
Якщо ймовірність визнaчaється сyб'єктивно, різні люди можyть нaзивaти 
різні її знaчення для однієї й тієї ж події, a томy, робити різний вибір, 
приймaючи ризикові рішення. Томy сyб'єктивні ймовірності зaвжди 
вaріюють. 

При вирішенні прaктичних зaвдaнь, коли ми мaємо спрaвy з 
випaдковими величинaми, требa знaти деяке середнє знaчення випaдкової 
величини. При кількісній оцінці економічних ризиків томy, хто  приймaє 
рішення, необхідно знaти всі можливі нaслідки окремої події. 

Рівень об'єктивної можливості випaдкової події і нaзивaється 
ймовірністю  події. Сaме біля знaчення цієї ймовірності ґрyнтyються чaстоти 
події. Ймовірність бyдь-якої події коливaється від 0 до 1,0. Якщо ймовірність 
дорівнює нyлю, то подію ввaжaють неможливою. Якщо ймовірність 
дорівнює одиниці, то подію ввaжaють достовірною. Ймовірність дозволяє 
прогнозyвaти випaдкові події. Вонa дaє їм кількіснy і якіснy хaрaктеристики. 
При цьомy невизнaченість і стyпінь ризикy зменшyються. 

Тaким чином, економічний ризик мaє мaтемaтично вирaженy 
ймовірність нaстaння втрaт, якa може бyти розрaховaнa з достaтнім стyпенем 
точності нa бaзі стaтистичних дaних. Теорія ймовірностей продовжує 
бурхливо розвиватися, в ній з'являються нові напрями досліджень. Ці 
напрями становлять значний загальнотеоретичний і прикладний інтерес. 
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СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ПЕРЕДУМОВА 

ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ  
 

У сучасному середовищі аналіз будь-якої економічної діяльності є 
невід’ємною частиною розвитку економічних відносин. Саме тому, 
управлінські рішення ґрунтуються на точних розрахунках, деталізованому та 
ефективному аналізі. Сучасні підприємства широко використовують новітні 
технології, інформаційні бази даних, додатково-пошукові інформаційні 
системи тощо. Саме це допомагає деталізовано проаналізувати 
результативність виробництва, фірми, підприємства. Сучасне інформаційне 
забезпечення сприяє ефективності економічного аналізу. 

Дослідженням питання інформаційного забезпечення економічного 
аналізу займаються такі вітчизняні науковці, як Бутинць Ф., Кіндрацька Л., 
Білик М., Чумаченко М., Мец В., Мних Є., Тарасенко Н., Олійник О., Баканов 
М., Шеремет А., Савицька Г.та інші. Проте дане питання не є достатньо 
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є обґрунтування впливу сучасного 
інформаційного забезпечення на ефективність  економічного аналізу. 

Інформаційне забезпечення – це система одержання, оцінки, зберігання 
та переробки даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. Це 
стосується різних видів діяльності, наприклад виробничої і збутової, 
сервісного обслуговування, включаючи підвищення технологічності 
виробництва, якості вироблюваної продукції, зниження її собівартості, 
рекламу, інформацію про асортимент продукції, ціни, форми організації 
сервісу тощо [1, с. 80]. 

Інформація для економічного аналізу підприємства -  це зібрані 
оброблені і розподілені дані щодо фінансових ресурсів підприємства і їх 
потоків, фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності 
підприємства. Під час проведення аналізу виділяють економічну, обліково-
аналітичну та аналітичну інформацію. 

Економічна інформація має складну модель взаємозв’язків   різних її 
видів. Різновидами економічної інформації є облікова інформація  та 
інформація аналізу господарської діяльності. Обліково-аналітична 
інформація є фундаментом  для прийняття рішень з організації, планування й 
регулювання господарської діяльності підприємства.  

Облікові дані відображають фактичний стан виробничо-господарської 
діяльності підприємства та є інформаційною моделлю виробництва. Крім 
відображення дійсного стану об’єкта, на облікову інформацію покладається й 
ретроспективна функція, що потребує тривалого зберігання цієї інформації (у 
вигляді форм бухгалтерської звітності). Кінцеві дані є результатом 
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розв’язання облікових задач зі знаходження зведено-підсумкових величин за 
встановленими групувальними ознаками, для чого реалізуються арифметичні 
та логічні операції, операції сортування інформації [2, с. 130].  

Якість облікової інформації залежить від використаної методології її 
сприйняття, систематизації та узагальнення, а також від специфічних 
особливостей облікових задач: розв’язання (завжди розрахунковим або 
логічним способами); алгоритмічності; документальності вхідних та 
вихідних даних; використання тих самих даних для формування різних 
показників; інформаційного зв’язку облікових задач; необхідності 
накопичення даних; регламентації термінів розв’язання задач. Сучасна 
облікова інформація будується на аналітичних оцінках доцільності, переваг і 
пріоритетів господарських операцій. Планові дані є орієнтирами для нових 
кон'юнктурних оцінок; звітно-статистичні дані не є простим зведенням 
однорідних явищ та процесів у просторі і часі тощо. Лише на основі якісної 
оцінки регламентованої інформації можна визначати її необхідність, а за 
характеристиками цієї інформації розглядати варіанти її достатності тощо. 
Так, бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою для аналізу 
та оцінки, наприклад, фінансового стану підприємства. Також джерелом 
інформації для аналізу слугують "Звіт про фінансові результати" (форма  
№ 2), "Звіт про власний капітал" (форма № 3), "Звіт про рух грошових 
коштів" (форма № 4), форма № 5 та інші первинні документи), статистична й 
оперативна звітність. Бухгалтерська звітність являє собою систему 
показників, які відображають майнове і фінансове становище підприємства 
на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за звітний  
період [3]. 

Таким чином, сучасне інформаційне забезпечення є невід’ємною 
частиною і необхідною умовою для ефективної організації економічного 
аналізу. Це пояснюється тим, що від складу, змісту, якості вихідних даних 
залежить ефективність аналітичного дослідження, об'єктивність і дієвість 
його результатів. Інформаційне забезпечення економічного аналізу – це 
створення бази даних, комплексу інформаційних засобів, необхідних для 
дослідження господарської діяльності та вирішення завдань управління 
підприємством. 
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АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 

Грошові кошти є ключовим елементом ринкової економіки і фінансово-
господарської діяльності, пов’язаної з розрахунками всередині підприємства і 
за його межами. За їх допомогою  закуповують сировину, основні засоби, 
розраховуються з працівниками по оплаті праці тощо, нарощують масштаби і 
збільшують обсяги виробництва продукції. Необхідною умовою для 
збереження і раціонального використання грошових коштів в касі й на 
поточному рахунку є правильне оформлення первинної документації при їх 
надходженні й вибутті, що досить суттєво впливає на достовірність 
показників при заповненні форм фінансової звітності. 

Проблеми організації обліку грошових коштів на підприємствах, у своїх 
роботах досліджували (Горбатюк С., Ткаченко Н.М., Сук Л., Чижевський 
Л.В.).Проте розвиток науки, гармонізація вітчизняних стандартів ведення 
обліку з міжнародними, зміни нормативно-законодавчої бази зумовлюють 
подальше дослідження цієї проблеми. 

Без грошових коштів неможлива господарська діяльність будь-якого 
підприємства незалежно від галузі, форми власності та його розмірів. Вони 
постійно знаходяться у фінансовому кругообороті у вигляді готівки в касі та 
на рахунках в банках. 

Відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній 
валюті в Україні», здійснюють касові операції  яке затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637 зі 
змінами та доповненнями. Порядок організації роботи установами банків 
України з готівкового обігу регулює «Інструкція про касові операції в банках 
України», затверджена постановою Правління Національного банку України 
від 14 серпня 2003 р. № 337. 

При здійсненні операції з готівковими коштами підприємства 
зобов’язані мати спеціально обладнане приміщення — касу або робоче місце 
касира. Каса —це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а 
також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, 
касових документів. Усі надходження і видача готівки в національній валюті 
підприємства відображають у касовій книзі.Касова книга - це документ 
встановленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку 
готівки у касі. 

Касові операції виконує касир. Його обов’язки: 
- одержання готівки в банках; 
- здавання готівки в банк; 
- приймання готівки в касу й видання її з каси; 
- ведення касової книги; 
- дотримання вимог нормативних документів щодо здійснення касових 

операцій [ 1]. 
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Касир відповідно до чинного законодавства України несе 
повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих 
ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої 
йому роботи іншим особам. 

На підприємствах, де штатним розписом не передбачена посада касира, 
виконання його обов'язків може покладатися відповідно до письмового 
розпорядження керівника підприємства на бухгалтера чи іншого працівника, 
з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність. 

Встановлення ліміту каси проводить підприємство самостійно на 
підставі розрахунку середньоденних надходжень і видачі готівки. Для цього 
сума виручки (надходження до каси) за будь-які три місяці з останніх 
дванадцяти ділиться на кількість робочих днів підприємства за три місяці. 
Середньоденні надходження (видачі) готівки є сумою, яка береться для 
встановлення ліміту каси і затверджується внутрішніми наказами 
підприємства.Ліміт каси — граничний розмір суми готівки, що може 
залишатися в касі в позаурочний час. Готівку, що перевищує встановлений 
ліміт каси, здають до банку для зарахування на рахунки. Банкам і 
підприємцям ліміт каси не встановлюють. 

Гроші в касі оприбутковують за прибутковим касовим ордером  
(ф. № КО-1), а видача готівки з каси підприємства проводиться за 
видатковим касовим ордером (ф. № КО-2) або платіжними (розрахунково-
платіжними) відомостями. Усі прибуткові та видаткові касові ордери та 
документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в 
Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів  
(ф. № КО-3 або № КО-3а). Надходження і видачу готівки в касі підприємства 
облічують в касовій книзі (ф. № КО-4), другий відривний примірник касової 
книги є звітом касира. 

Ведення бухгалтерського обліку касових операцій здійснюють на 
активному синтетичному рахунку 30 «Готівка». Синтетичний та аналітичний  
облік касових операцій ведуть у Журналі-ордері №1,де відображають 
кредитові обороти за рахунком 30 і Відомості № 1.1,в якій висвітлюють 
дебетові обороти за рахунком 30. Облік операцій за рахунком 31 «Рахунки в 
банках» здійснюють у Журналі-ордері № 1 та Відомості № 1.2. 

Такий детальний розгляд положень з обліку грошових коштів 
викликаний тим, що завершальним етапом на цій його ділянці є 
відображення інформації у Звіті про рух грошових коштів у розрізі 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. У касових і банківських 
документах необхідно реєструвати одночасно вид господарської діяльності з 
метою належного узагальнення даних у касовій книзі, регістрах 
бухгалтерського обліку, де потрібно виділити окремі колонки для фіксації 
цих сум за видами господарської діяльності [ 3]. 

Касир підсумовує операції за день наприкінці кожного робочого дня, 
визначає залишок грошей у касі на наступний день і передає до бухгалтерії, 
як звіт касира, під розписку в касовій книзі відривний листок касової книги з 
копіями записів за день та доданими прибутковими і видатковими касовими 
документами. 



368 

У старанній перевірці правильності оформлення прибуткових і 
видаткових касових документів, відповідності записів у звіті даним доданих 
до них документів, підрахунку підсумків операцій за день і залишків на 
початок і кінець робочого дня полягає бухгалтерська обробка звітів касира. 

Варто зазначити, що в бухгалтерському обліку операції по розрахунковому 
рахунку відображають на основі виписок банку й прикладених до них 
розрахунково-платіжних документів. Установи банків періодично (не рідше 
одного разу на місяць) надсилають підприємствам поштою або видають через 
уповноважену підприємством особу виписку з поточного рахунку з копіями 
документів, на підставі яких банк здійснював операції. 

Для зменшення інформаційного навантаження на бухгалтерію 
підприємства в кінці року; додатково пропонується в Журналі-ордері № 1 
окремою колонкою відображати суми операцій за видами господарської 
діяльності (операційної, фінансової та інвестиційної). Аналогічним чином 
можливо доповнити  журнали-ордери та відомості по рахунку 31 «Рахунки в 
банках» та рахунку 33 «Інші кошти»[ 2]. 

Отже, основними завданнями організації обліку грошових коштів, згідно 
чинного законодавства,на кожному підприємстві є : 

1) правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових 
та готівкових розрахункових операцій; 

2) забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі 
підприємства; 

3) своєчасне і правильне  документування  операцій  з  руху   грошових 
коштів та їх відображення  на рахунках бухгалтерського обліку; 

4) здійснення контролю за дотриманням касової дисциплін, в тому числі 
за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до 
цільового призначення; 

5) проведення інвентаризації грошових коштів та відображення 
результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. 
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УПРАВЛІННЯ РУХОМ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Грошові кошти відіграють велику роль в житті будь-якого суспільства. В 
умовах ринкової економіки основним завданням перед підприємством постає 
підвищення ефективності його функціонування за рахунок раціонального 
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управління грошовими потоками, яке дозволить забезпечити фінансову 
рівновагу та ритмічність діяльності підприємства, прискорити обіг капіталу, 
знизити ризик неплатоспроможності та отримати прибуток. 

Особлива увага дослідженню ролі грошових коштів у системі регулювання 
та управління грошовими потоками в останні роки приділена у працях таких 
науковців, як: Г. Вознюк, О. Дзюблюк, А. Загородній, Л. Лігоненко,  
Н. Невмержицька, О. Ролько, В. Харченко, М. Матвієць, Н. Перловська,  
О. Мицак, Р. Слав’юк, Т. Смовженко, О. Сорокіна, О. Терещенко. 

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх 
еквівалентів.Інформація про надходження і видатки грошових коштів 
підприємства міститься у звіті про рух грошових коштів.  Зміст і форма звіту про 
рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються 
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку  №1 [3]. 

Метою цього дослідження є розгляд економічної сутністі грошових 
потоків підприємства, а також систематизація та узагальнення теоретичних 
досліджень та обґрунтування системи управління грошовими потоками 
підприємства. 

Ефективне управління потоками грошових коштів дозволяє 
підприємству забезпечити високий рівень оборотності його капіталу, 
ритмічність діяльності, знизити ризик неплатоспроможності і підвищити 
ступінь фінансової рівноваги. 

На сьогодні ведення обліку грошових коштів можна відокремити 
наступні групи основних проблем, що пов’язанні з обліком грошових коштів 
підприємства: 

- дослідження сутності та класифікація грошових коштів;  
- оптимізація надходжень і виплат готівки;  
- побудова ефективної системи контролю за використанням грошових 

коштів. 
Також  варто звернути увагу на внутрішні та зовнішні фактори, що 

впливають на управління грошовими потоками підприємства (Рис.1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на управління 
грошовими потоками підприємства [1] 

Внутрішні та зовнішні фактори впливу на управління 
грошовими потоками підприємства

Зовнішні фактори: Внутрішні фактори: 

1. кон’юнктура фінансового ринку; 
2.практика кредитування 
постачальників і покупців 
продукції; 
3. система здійснення 
розрахункових 
операцій господарюючих суб’єктів 

1.життєвий цикл підприємства;  
2.довжина операційного циклу; 
3.сезонність виробництва та реалізації  
продукції; 
4.невідкладність інвестиційних програм; 
5.амортизаційна політика підприємства; 
6.рівень управління дебіторською 
заборгованістю та виробничими запасами. 
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Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення 
фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності підприємства в 

процесі його господарської діяльності шляхом оптимізації грошових потоків 
за надходженнями та видатками, їх синхронізації в часі [2]. 

Грошовий оборот класифікується на безготівковий та готівковий. Це 
розмежування грошового обороту стає інструментом регулювання об’єкта 
грошового обороту – грошової маси. 

Грошові кошти підприємства підрозділяються на два види. 
Кошти в касі підприємства. При необхідності на тому чи іншому 

конкретному підприємстві може відкриватися відразу кілька рахунків 
(субрахунків) обліку готівки. Наприклад: 

-   каса підприємства (при бухгалтерії підприємства); 
- операційна каса (що знаходиться в тому чи іншому підрозділі); 
валютна каса (вводиться при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності і направленні працівників у закордонні відрядження) 
- каса філії (вводиться при наявності відособленої чи філії 

представництва, виділеної на окремий баланс. 
Види рахунків у банках представлено на Рис.2 : 

 
 Кошти на рахунках у банках: 

 
-   поточні рахунки в іноземній валюті, призначені для збереження вільних коштів і здійснення 
безготівкових розрахунків в іноземній валюті; 

 

-    спеціальні рахунки для безготівкових розрахунків з контрагентами (рахунок акредитива, 
рахунок лімітованої чекової книжки); 

 

-  спеціальні рахунки для бюджетного фінансування і цільових надходжень (бюджетні рахунки 
для цільових заходів); 

 

-  позикові рахунки, що відкриваються для обліку позик шляхом оплати розрахункових чи 
документів перерахування позикових коштів на поточні, акредитивний чи інші рахунки 
відповідно до умов кредитної угоди; 

 
Рис.2 . Види рахунків у банках [4] 

  
 Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищення ефективності 

управління грошовими потоками підприємств необхідно: 
- залучати в практику розрахунок системи показників грошових потоків 

як вимірників фінансової стійкості та платоспроможності; 
- удосконалити методику аналізу грошових потоків; 
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Отже,управління грошовими потоками є важливою ланкою фінансової 
політики, що охоплює всю систему управління підприємством. Від якості 
управління грошовими потоками залежить подальший розвиток 
підприємства та кінцевий результат його фінансово-господарської діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

 
На сьогодні одне із основних завдань у процесі праці займають основні 

засоби, які за своєю суттю утворюють виробничо-технічну базу і визначають 
виробничу потужність підприємства. Протягом усієї діяльності підприємства 
основні засоби надходять та передаються в експлуатацію, мають здатність 
зношуватися в результаті експлуатації, а також відбувається процес вибуття з 
підприємства через недоцільність подальшого використання. Звертаючи 
увагу на це, питання обліку надходження основних засобів є досить 
актуальним. 

Метою дослідження є розгляд  особливостей ведення обліку 
надходження основних засобів малими підприємствами із застосуванням 
змін законодавства.  

Основні засоби та облік їх надходження є одним із найскладніших 
об’єктів бухгалтерського та фінансового обліку, це визначено їхньою 
складністю структури, а також великою кількістю облікових операцій. 
Проблемам організації обліку надходження основних засобів присвячено 
багато наукових праць, серед яких праці таких авторів: Бутинець Ф.Ф., 
Головка Т.В., Зонова А.В., Бачуринська І.Н, Сопко В.В., Шеремет А.Д. та ін.  

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
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адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використанню (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) і вартість яких перевищує 6000 
гривень [2]. 

Надходження основних засобів на мале підприємство здійснюється в 
результаті різних господарських операцій. Якщо такі операції згрупувати, то 
можна виділити основні шляхи надходження основних засобів, які зображено 
на рис. 1[1, c. 185]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні шляхи надходження основних засобів 
 
Основні засоби можуть надходити на підприємство шляхом внеску до 

статутного капіталу, а також це несе за собою те, що у балансі показана сума 
первісної вартості. 

Особливістю обліку основних засобів, які побудовані власними силами, 
є те, що сума собівартості та ж, що і при придбанні, але можливий випадок, 
коли різниця перевищення зараховується до витрат підприємства. Ця різниця 
виникає при перевищенні фактичних витрат на будівництво над ринковою 
вартістю такого самого об’єкта. Витрати на будівництво відображаються на 
рахунку «Незавершене виробництво», а потім після введення в експлуатацію 
переносяться на рахунок «Основні засоби». 

Оцінка основних засобів, придбаних в результаті обміну на інші активи, 
залежить від того, здійснювався обмін подібними чи неподібними  
активами. 

Основні засоби можуть надходити в дарування як: безумовна передача, 
якщо їх отримання не обмежується і не обумовлюється дарувальником і 
умовна передача, якщо дарування здійснюється за умови виконання певних 
вимог, висунутих дарувальником. 

На підприємствах надходження основних засобів у системі рахунків 
відображається записами, які наведені у табл. 1. 

Шляхи надходження основних засобів 

отримання основних засобів як внесок до статутного капіталу засновників 
(учасників) підприємства в обмін на корпоративні права 

придбання як нових, так і таких, що були в експлуатації, основних засобів за 
грошові кошти та їх еквіваленти 

самостійне виготовлення основних засобів або їх виготовлення за договором 
сторонньою організацією 

отримання основних засобів безоплатно від юридичної або фізичної особи 

отримання в обмін на неподільні об’єкти 
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Таблиця 1 
Відображення надходження основних засобів у системі бухгалтерського 

обліку 
№п/п Зміст господарської операції Дт Кт 
1. У разі одержання нових основних засобів від засновників у 

рахунок внесків до статутного капіталу 
10 46 

2. У разі введення в експлуатацію після побудови тощо 10 15 
3. У разі безкоштовного одержання нових основних засобів 10 424 
4. У разі придбання (купівлі), якщо немає потреби в 

будівельних або монтажних роботах (на підставі акту 
введення в експлуатацію) нових: 
а тих, що були в експлуатації: 

 
 

10 
10 
13 

 
 

631 
631 
10 

5. Щодо основних засобів, які виявилися надлишками при 
інвентаризації 

10 746 

6. Пов’язані з придбанням основних засобів: витрати на 
транспортування; за консультаційні, інформаційні, 
посередницькі, реєстраційні, монтажні та інші 

15 68 

 
Для оприбуткування основних засобів використовують такі документи: 
- Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів 

(ф.№ОЗ-1); 
- Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та 

модернізованих об’єктів (ф. №ОЗ-2) 
- Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. №ОЗ-6) 
- Акт інвентаризації та ін. 
Відповідно до П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховується із 

застосуванням наступних методів: 
- прямолінійного; 
- зменшення залишкової вартості; 
- прискореного зменшення залишкової вартості; 
- кумулятивного; 
- виробничого (метод суми одиниць продукції) [2]. 
Для систематизації інформації про наявність, рух і знос необоротних 

активів, у т. ч. основних засобів (основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів), про капітальні і фінансові 
інвестиції та інші необоротні активи ведеться Відомість 4-м. У Відомості 4-м 
відображаються обороти: 

- у розділі I - 10 «Основні засоби» і 13 «Знос необоротних активів»; 
- у розділі II - 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні 

інвестиції», 18 «Інші необоротні активи», 35 «Поточні фінансові інвестиції». 
Записи у розділі I Відомості 4-м ведуться на підставі первинних і 

зведених облікових документів (актів приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів, актів списання, розрахунку амортизації 
тощо). 

Отже, розглянувши нормативні документи, теоретичні положення 
опублікованих праці вітчизняних вчених, можна сказати, що раціональний 
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облік надходження основних засобів, а також прийняття правильних 
управлінських рішень щодо методики обліку основних засобів є основою 
забезпечення ефективності діяльності підприємства. У ході написання роботи 
було встановлено, що основними шляхами надходження основних засобів є: 
отримання основних засобів як внесок до статутного капіталу засновників 
(учасників) підприємства в обмін на корпоративні права; придбання як 
нових, так і таких, що були в експлуатації, основних засобів за грошові 
кошти та їх еквіваленти; самостійне виготовлення основних засобів або їх 
виготовлення за договором сторонньою організацією; отримання основних 
засобів безоплатно від юридичної або фізичної особи; отримання в обмін на 
неподільні об’єкти. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Сьогодні усі вітчизняні підприємства спрямовують свою діяльність 

задля максимальної ефективності та збільшення прибутку. Однак з 
розвитком підприємств та зростанням масштабу їх функціонування, 
збільшується навантаження працівників у частині збору накопичення та 
оброблення необхідної інформації. Розвиток підприємств та зростання 
масштабу їх функціонування вимагає впровадження комп’ютерної техніки, 
програмного забезпечення з інформаційними системами обліку. 

Інформаційна система обліку (ІСО) — це сукупність інформації, 
апаратно- програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і 
банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують 
функції збору, оброблення, нагромадження та оброблення інформації для 
підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень. У зв’язку з цим 
пошук проблем впровадження інформаційних систем обліку та шляхів їх 
вирішення є актуальним для значної частини вітчизняних фірм (компаній, 
підприємств) [1, с.138]. 

Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та 
впровадження комп'ютерних інформаційних систем на підприємствах 
займалися такі вчені як: М.Т Барановський, М.Т. Білуха, Ф.Ф Бутинець,  
С.В. Івахненков, Г.Г. Юрейцев, Ю.А Кузьмінський, Ю.І. Осадчий,  
М.Г. Чумаченко. Дані вчені зробили значний внесок в розвиток 
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інформаційних систем бухгалтерського обліку, проте ряд проблем щодо його 
впровадження є неповністю дослідженими. 

На основі проведеного дослідження розглянемо позитивний результат 
впровадження інформаційної системи на підприємстві, яким може бути:  

- впорядкування бухгалтерського обліку;  
- збільшення кількості інформації, що надходить з даних 

бухгалтерського обліку;  
- зниження кількості бухгалтерських помилок; підвищення 

оперативності обліку. 
Таким чином до переваг, які отримує підприємство від впровадження 

облікових систем можна віднести:  
− економію оборотних засобів;  
− зниження виробничого браку;  
− скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат;  
− зростання ефективності виробничих потужностей;  
− зниження транспортних витрат;  
− зниження страхових запасів на складах;  
− зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій[2, с. 

59]. 
З кожним етапом розвитку інформаційних технологій покращується 

робота та функціонування підприємств. Незважаючи на це, існує досить 
багато проблем стосовно автоматизації обліку на суб’єктах господарювання, 
а також їх облікових підрозділів. 

Причинами невдалого впровадження інформаційної системи 
бухгалтерського обліку можуть бути: відсутність чітких цілей проекту, не 
формалізованість бізнес-процесів, неготовність підприємства до змін, не 
приділення належної уваги керівництва проекту [3, с. 55].  

До негативних факторів, що роблять використання інформаційних 
систем бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести:  

− використання багаторівневої технологи проектування, кожна стадія 
якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації;  

− тривале проектування систем і планова довготривала експлуатація з 
мінімальними змінами;  

− домінування не комп'ютеризованих функцій інформаційних систем 
через технічну неможливість або економічну неефективність комп'ютеризації 
функцій управління, що не забезпечують прямого доступу працівників до 
інформації;  

− надмірно централізована обробка інформації;  
− роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в 

галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, кадрової, 
бухгалтерської діяльності підприємства [4, с. 127]. 

Таким чином, з вище дослідженого випливає, що ефективність роботи 
бухгалтера на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам 
інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно 
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накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та 
використовувати їх для формування редагування і друку вихідних 
документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати 
інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо 
ефективності роботи. 
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ОЦІНКА ТА ВИЗНАННЯ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 
Процес здійснення розрахунків в ході діяльності вітчизняних 

підприємств нерозривно пов’язаний з виникненням фінансових проблем. Так, 
не всі контрагенти є платоспроможними, а відповідно і не всі вчасно 
розраховуються за своїми боргами, або ж, якщо і погашають, то тільки 
частину заборгованості. З метою уникнення таких ситуацій необхідно вдало 
організувати облік дебіторської заборгованості таким чином, аби не 
допустити її перетворення на безнадійні борги. 

Дослідженню зазначеної проблеми значну увагу приділили такі 
вітчизняні вчені-економісти, як; Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,  В.В. Сопко, 
О.В. Топоркова та інші. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності 
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 
«Дебіторська заборгованість». Крім того, при відображенні в обліку та 
фінансовій звітності дебіторської заборгованості необхідно враховувати 
вимоги інших П(С)БО, зокрема, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», П(С)БО 14 «Оренда», П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», 
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», П(С)БО 23 «Розкриття інформації 
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щодо пов’язаних сторін», а також Інструкції про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій. 

Дебіторська заборгованість є одним із різновидів фінансових активів 
підприємства, який може бути реалізований, переданий, обміняний на майно, 
продукцію, результати виконання робіт або надання послуг. 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 [3]. 

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів 
підприємству на певну дату, а дебітори – юридичні та фізичні особи, які 
внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових 
коштів, їх еквівалентів або інших активів [1].  

Згідно  П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та Інструкцією про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, дебіторська 
заборгованість поділяється на довгострокову та поточну. При цьому 
враховуються два критерії: строк погашення та зв’язок з нормальним 
операційним циклом [1, 2].  

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу, або буде 
погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Класифікація дебіторської 
заборгованості представлена на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Класифікація дебіторської заборгованості згідно 
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1] 
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Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її погашення 
боржником. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 
заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником 
або за якою минув строк позовної давності. 

 Інша поточна дебіторська заборгованість – заборгованість працівників 
підприємства по інших операціях, наприклад, за товари, придбані в кредит, 
або за отриманими від підприємства позиками [1]. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 
отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути 
достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з 
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт. 

Більшість вчених вважає за доцільне здійснювати оцінювання 
дебіторської заборгованості в 3 етапи:  

− І етап − первісна оцінка;  
− ІІ етап − поточна оцінка (оцінка на дату балансу);  
− ІІІ етап − оцінка при погашенні (реалізації).  
Слід зазначити, що первісна оцінка найпоширеніша в обліку, оскільки є 

початковим оцінковим етапом. Вона полягає в розрахунку вартості боргу, 
виходячи з фактичних витрат на його виробництво або придбання. Можна 
стверджувати, що первісна вартість поточної дебіторської заборгованості є 
перманентною величиною та не змінюється при зміні цін, що, у свою чергу, 
сприяє виникненню розбіжностей між її реальною (ринковою) та обліковою 
(балансовою) вартістю.  

Грошова сума, за якою повинна визнаватися та відображатися 
дебіторська заборгованість, визначається з урахуванням таких чинників:  

− оцінка дебіторської заборгованості в поточному обліку;  
− оцінка дебіторської заборгованості у фінансових звітах.  
На основі викладеного можна констатувати, що оцінка дебіторської 

заборгованості здійснюється залежно від її виду.  
Таким чином, дебіторська заборгованість є важливим показником 

фінансового стану підприємства, що вказує на суму заборгованості на 
користь підприємства на певний термін за наданий комерційний та 
споживчий кредити покупцям, а також як суму авансу для постачальників, 
щодо яких у підприємства з’являється документально підтверджене право 
вимоги оплати боргу.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
Євроінтеграційний зовнішньополітичний вектор України передбачає та 

вимагає зміни суспільних відносин. Перед Україною постав ряд принципово 
нових завдань, від результату вирішення яких буде залежати місце нашої 
держави серед європейських країн та імідж у світі. Це стосується й 
удосконалення проведення аудиту в процесі структурних зрушень в 
економіці України. Адже, з одного боку, здійснення фінансового контролю, 
бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності відповідають 
українському  законодавству  та  мають  свої  особливості,  а  з  іншого  –  
інтеграційні економічні процеси зумовлюють потребу в гармонізації 
національних облікових систем і  аудиторських  механізмів  у  міжнародному  
та  європейському  масштабах.  А  тому, незалежний аудит як форма 
суспільного контролю за  економічним життям держави набуває дедалі 
більшої актуальності та потребує вдосконалення його застосування. 

Питанням вирішення проблем аудиторської діяльності в Україні 
присвячені праці таких вітчизняних науковців і практиків: М. Т. Білухи,  
Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, В. В. Сопка, Н. В. Єрьоменко, В. В. Гончарук, 
Л. В. Гуцаленко та ін. 

У світовій практиці аудит є обов’язковою частиною цивілізованого 
функціонування ринкової економіки. Згідно Закону України «Про 
аудиторську діяльність», аудиторська діяльність – це підприємницька 
діяльність, як включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, 
практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших 
аудиторських послуг [3]. 

Аудиторську діяльність можемо по праву назвати новою сферою, саме 
тому у ній існує чимало недоліків у функціонуванні. Зокрема,  
Гуцаленко Л. В. виокремлює такі основні проблеми надання аудиторських 
послуг в Україні:  

1. Недосконалість методичних та теоретичних розробок з аудиторського 
контролю. В Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність 
вітчизняної спеціальної літератури, а тим більше докладних розробок, 
посібників з проведення аудиту ефективності, що являє собою певну 
прогалину у формуванні його методології та вимагає науково обґрунтованих 
теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення. 
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2. Недотримання аудиторами якості аудиторських послуг. Відсутність 
практичного досвіду аудиторів і необхідних ресурсів, а також тісний ринок 
призводять до того, що аудиторські фірми не можуть якісно виконувати 
аудиторські завдання, за які вони беруться. 

3. Низька довіра до аудитора. Така недовіра викликана в першу чергу 
відсутністю контролю над якістю наданих послуг на державному рівні. Ця 
проблема, мабуть, найбільш актуальна, оскільки на даний момент в Україні 
існує безліч малих і середніх підприємства, які в силу своїх невеликих 
доходів не можуть дозволити собі скористатися послугами великих і 
перевірених аудиторських фірм. Такі підприємства змушені звертатися до 
приватних аудиторiв, ризикуючи отримати неякісні аудиторські послуги, що 
може спричинити за собою помилки у функціонуванні таких підприємств  
[2, с. 100]. 

Павлєнова К. О. окрім вищезазначених, виділяє ще кілька проблем, що 
стосуються розвитку аудиту в Україні (Рис.1.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проблеми розвитку аудиту в Україні за Павлєновою К.О. [4, с. 47].  
 
Отже, розглянувши основні проблеми аудиту, потрібно визначити деякі 

шляхи їх подолання, а також перспективи розвитку аудиторської діяльності в 

Проблеми розвитку аудиту в Україні 

значний негативний вплив «тіньового» бізнесу 

негативний вплив дослівного перекладу закордонних стандартів 
і концепцій без врахування особливостей економічного 

відсутність типових форм документів з аудиту 

громадські професійні організації обліковців не є масовими, 
тому це стримує процес обговорення та вирішення проблемних 

питань практики обліку та аудиту 

відсутність штрафів та покарань за недостовірність звіту 
аудитора 

відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських 
послуг 

відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації 
аудиту 

брак достатнього досвіду аудиторської діяльності 

недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів 
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Україні. Мусіхіна Г. М. пропонує такі перспективні напрями розвитку 
аудиторської діяльності в Україні:  

1. Розробка механізму практичного застосування міжнародних 
стандартів аудиту в Україні, створення до них коментарів у повному обсязі.  

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших 
законодавчих актів України. 

3. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на 
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання [5, с. 109].  

Вважаємо, що для того, аби підвищити результативність роботи 
аудиторів необхідно звернути увагу на розробку внутрішньофірмових 
методик аудиту та збільшити ступінь професійної обізнаності аудиторів, 
кооперації внутрішнього та зовнішнього аудиту. Дані зауваження необхідно 
підсилити також впливом держави, а саме:  

- забезпечити законодавчу стабільність;  
- підтримати середніх підприємців у розвитку;  
- адаптувати нормативне та методичне забезпечення до вітчизняних 

реалій;  
- забезпечити підтримку у формуванні великих національних 

аудиторських кампаній на ринку аудиторських послуг;  
- вводити міжнародні системи контролю якості аудиторських послуг у 

роботу аудиторів та Аудиторської палати України;  
- враховувати результати аудиторських перевірок іншими суб’єктами 

державного фінансового контролю [1, с. 129]. 
Здійснивши аналіз сучасних проблем аудиторської діяльності можемо 

зробити висновок, що вирішення вищезазначених проблем буде сприяти 
зростанню авторитету українського аудитора на міжнародному рівні, а також 
створить умови для завоювання довіри замовників і користувачів 
аудиторських звітів, підвищить власну конкурентоспроможність, а тому, 
забезпечить високу якість та ефективність аудиторських послуг. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ 
 

Діяльність підприємства в усіх її формах поєднується з численними 
ризиками, ступінь впливу яких на результати його господарювання доволі 
високий. В економічній літературі по-різному тлумачиться поняття ризику, 
його елементи та їх характеристика. Це пояснюється багагоаспектністю 
цього явища, а також практично повним його ігноруванням у чинному 
законодавстві, а в окремих випадках обмеженим застосуванням у практиці та 
управлінській діяльності підприємства.  

Ситуацію ризику розглядають як різновид невизначеності, коли 
настання подій ймовірне і може бути визначене. У цьому випадку об'єктивно 
існує можливість оцінити імовірність подій, які виникають у результаті 
спільної діяльності партнерів з виробництва, впливу природного середовища 
на розвиток економіки, впровадження науково-технічних досягнень тощо. 

У вітчизняній економічній літературі проблема аналізу проектних 
ризиків розглядається в дослідженнях Батенко Л.П, Глущенко І.І.,    
Воропаєва В.І., Дєєвої А.І., Катасонова В.Ю., Качалова Р.М., Клейнера Г.Б., 
Колтинюка Б.А., Лімітовского М.А. та ін. Проте, враховуючи мінливість 
ринкового середовища, можна стверджувати, що дослідження теоретико - 
методичних аспектів аналізу проектних ризиків залишається актуальним.  

Інновaційний ризик – цe мірa можливих збитків, які можуть виникнути у 
рaзі вклaдeння підприємством коштів у виробництво нових товaрів, 
тeхнологій, послуг, що нe відрaзу сприймaються ринком aбо нe знaходять 
свого споживaчa взaгaлі. 

В сучaсних умовaх сeктор інновaційних розробок є тaким дe 
зустрічaється, мaбуть, нaйбільшa кількість ризиків. При впровaджeнні 
інновaційного проeкту на підприємстві зaвжди існує вeликa ймовірність того, 
що новий продукт нe сприймeться ринком і кошти будуть дaрeмно витрaчeні. 

Інновaційний ризик виникaє тоді, коли підприємство здійснює 
інновaційну діяльність, тaким чином дaний вид ризику можe виникaти зa 
нaступних умов: 

- рeaлізaції більш дeшeвого мeтоду виробництвa у порівнянні з тим, який 
використовувaвся рaнішe; 

- при виробництві нового товaру чи створeнні послуги нa стaрому 
облaднaнні;  

- при виробництві нового товaру чи послуги зa допомогою нової тeхніки 
чи тeхнологій [2, с. 112]. 

Вaжливим зaвдaнням нa підприємствaх у процeсі розроблeння тa 
впровaджeння інновaційного проeкту є оптимізація ризиків з мeтою 
зaпобігaння їх нeгaтивним нaслідкaм. Окрім трaдиційних мeтодів мінімізaції 
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ризиків (здобуття пeрвинної інформaції, лімітувaння, рeзeрвувaння, 
дивeрсифікувaння, бізнeс-плaнувaння, оргaнізувaння зaпaсів, зaстосувaння 
дeривaтивів, пeрeвіркa бізнeс-пaртнeрів), в упрaвлінні інновaційними 
процeсaми доцільно використовувaти спeцифічні зaходи, a сaмe: провeдeння 
психологічної діaгностики готовності прaцівників до інновaційних змін; 
зaлучeння прaцівників, схильних до ризиків, до інновaційної діяльності; 
підвищeння квaліфікaції пeрсонaлу відповідно до потрeб інновaційного 
процeсу [1, с. 175]. 

На сьогодні у практиці активно використовуються вітчизняний і  
зарубіжний досвід оцінки ризиків інноваційних проектів (табл.1).   

 
Таблиця 1 

Характеристика основних методів аналізу ризиків інвестиційних 
проектів 

Назва методу 
 

Сутність методу 

 
 
 
 

Аналіз чутливості 

Використання змін заданих параметрів для визначення 
життєздатності проекту в умовах невизначеності. Експерт 
розраховує можливу зміну кожного фактора або змінної 
величини, визначає вплив цієї зміни на показник певного 
рішення і виділяє суттєві фактори або змінні величини для більш 
поглибленого вивчення. Проведення аналізу чутливості 
передбачає розрахунок базової моделі на основі припустимих 
значень вхідних змінних проекту, для якої визначається 
величина чистої теперішньої вартості 

 
 
 

Метод сценаріїв 
 

Даний метод дозволяє провести дослідження чутливості 
результуючого показника та аналіз ймовірних оцінок його 
відхилень. Сутність методу полягає в генеруванні декількох 
сценаріїв значень вхідних параметрів (зазвичай, це - 
оптимістичний, песимістичний, найбільш очікуваний або 
реалістичний), з’ясуванні експертним методом ймовірностей 
настання кожного сценарію, розрахунку результуючого 
показника для кожного варіанту. 

Методом імітаційного 
моделювання, або 
методом Монте-

Карло 

Він полягає в тому, що аналітик визначає вид і ймовірність 
розподілу масштабів реалізації проекту і методом відбору мір 
значущості невизначених змінних розраховує можливість 
розвитку кожної моделі. 

 
 
 

Метод «Дельфі» 

Метод швидкого пошуку рішень, заснований на їх генерації в 
процесі "мозкової атаки", що проводиться групою фахівців, і 
відбору кращого рішення виходячи з експертних оцінок. Метод  
використовується для експертного прогнозування шляхом 
організації системизбору і математичної обробки експертних 
оцінок, призначений для отримання відносно надійної 
інформації в ситуаціях її гострої недостатності. 

 
Практичне застосування даних методів продемонструвало великі 

можливості їх використання в інвестиційному проектуванні, особливо в 
умовах непевності та ризику. Дані методи особливо зручні для практичного 
застосування тим, що вони можуть застосовуватися з іншими економіко-
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статистичними методами, а також з теорією ігор та іншими методами 
дослідження операцій. 

При виборі оцінки ризиків у різноманітних проектах менеджер по 
управлінню ризиками може використовувати власний досвід та зробити свій 
вибір, опираючись на характеристики кількісних та якісних методів, що 
можуть виникнути під час реалізації проекту. 

Кожне підприємство відноситься до певної галузі економіки та має свою 
специфіку, тому для кожного з виокрeмлeних eкспeртaми різновидів 
інновaційного ризику має бути розроблeнa індивідуальна система зaходів, які 
дають змогу змeншувaти їх нeгaтивний вплив. Кожeн з них мaє бути 
рeaлізовaним у відповідних упрaвлінських рішeннях. Тaкі пропозиції тa їх 
систeмaтизaція дозволять в подaльшому формaлізувaти процeси прийняття 
упрaвлінських рішeнь. 

Формування системи оцінки проектних ризиків спрямоване на 
забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень з метою 
досягнення стратегічних і тактичних цілей проектно-орієнтованих 
підприємств. Це зумовлює необхідність розробки, впровадження та 
використання ефективної моделі оцінки ризиків проекту. Висвітлений підхід 
щодо оцінки проектних ризиків дозволяє підвищити ефективність проектної 
діяльності підприємства взагалі та діяльність, пов'язану зі створенням і 
постійним вдосконаленням системи управління проектними ризиками 
зокрема. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 

УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 
 

Особливого підходу до реформування податкової системи України 
потребує курс на європейську інтеграцію, основним завданням якого є 
вивести нашу державу на рівень розвитку стабільних країн Європи. 
Більшість фахівців виходять із того, що саме досвід європейських країн має 
стати основою для розбудови вітчизняної податкової системи, а також 
сприятиме зближенню держав, створенню єдиної європейської спільності.  



385 

Вагомий внесок у дослідження та розробку питань стосовно 
оподаткування в Україні та країнах ЄС зробили наступні вчені: Мельник 
П.В., Міночкіна О.М., Петік М.І., Соколовська А.М., Томнюк Т.Л. та інші. 

Податкова система будь-якої країни відображає особливості організації 
та функціонування її господарства. В той же час порівняння складу 
податкової системи України з розвинутими європейськими країнами, які 
проходять етап ринкової трансформації господарства, свідчить про те, що 
особливо принципові відмінності в цьому відношенні відсутні. Різниця 
полягає в тому, що якщо країни ЄС традиційно покладаються на непрямі 
податки, то в Україні перевага віддається прямому оподаткуванню.  

Сьогоденні реалії такі, що більшість країн використовують приблизно 
один і той же перелік податків. Як правило, до них належать прибуткові 
податки з підприємств і громадян, податки на товари і послуги у формі 
податку на додану вартість, акцизів і митних зборів, відрахування на 
обов'язкове соціальне страхування, податок на майно. У світі відома велика 
кількість самих різноманітних податків, однак перелічені податки займають 
питому вагу серед податкових доходів уряду в країнах – членах ЄС і 
становлять ядро системи податків в Україні. 

Говорячи про Україну, то в нашій державі на протязі десятиліть йдеться 
про необхідність впорядкування податкової системи у кількісному аспекті. 
Останні зміни в цьому напрямі були засновані урядом А. Яценюка, мова 
йшла про скорочення податків до рівня країн ЄС, в яких він коливається від 7 
до 16 податків , а саме: Іспанія – 8, Нідерланди – 9, Португалія – 8, Франція – 
7, Естонія – 7, Франція – 7, Німеччина – 16, Італія – 15, Латвія – 7, Литва – 
11, Великобританія – 8 податків. Прикрим є той факт, що аналіз діючого 
Податкового кодексу, а також Державного бюджету України за 2015 р. 
доводить, що ніяких змін, нажаль, не відбулося [1].   

Слід зазначити, що суттєвою відмінністю складу податкової системи 
України від звичайного європейського набору є відсутність повноцінного 
податку на майно (матеріальні об'єкти, які можуть бути предметами 
володіння, користування і розпорядження), в нашій країні фактично 
відсутній так званий податок на розкіш. Він являє собою оподаткування 
предметів, споживання яких свідчить про багатство. За способом стягнення 
цей податок є прямим, оскільки сплачується безпосередньо суб'єктами з 
майна чи додаткового доходу платника податку. Зазвичай ним обкладаються 
фізичні особи, які мають в особистому споживанні предмети розкоші. У 
деяких країнах цей податок прогресивний (чим більше вартість об'єкта 
оподаткування, тим більша сума податку). Ставки диференціюються залежно 
від мети введення даного податку державою, це пояснюється економічною 
політикою, інфляційними очікуваннями, зростанням або спадом ВВП, 
темпами економічного зростання, дефіцитом бюджету і т. ін. Слід 
відзначити, що можуть обкладатися податком різні предмети розкоші. У  
цілому майже у всіх європейських країнах, існує податок на розкіш, 
стосується він в основному дорогої нерухомості. Так, в Австрії власники 
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нерухомості площею 500–600 кв. м повинні платити державі близько 10–15 
тис. євро в рік. Британцям доводиться платити 40% від розміру прибутку, 
якщо будинок не є їх основним місцем проживання та здається в оренду.  В 
Європі існують податки, які застосовуються до власників дорогих яхт і 
приватних літаків. Так, кожен зліт або посадка приватного літака на 
італійських курортах може коштувати власнику від 200 до 1000 євро залежно 
від типу авіалайнера. У Німеччині таким податком регулюються відношення 
у сфері автомобільного транспорту, і цей податок поділений на дві складові. 
Перший податок є традиційним для країн, де існує постійний транспортний 
податок, і він залежить від об'єму двигуна автомобіля. Німецька влада 
встановила тарифну сітку, відповідно з якою кожні 100 кубічних сантиметрів 
об'єму автомобільного бензинового двигуна коштує 2 євро. Таким чином, 
якщо, наприклад, об'єм двигуна складає 2500 куб. см, то за такий автомобіль 
потрібно заплатити 50 євро транспортного податку. Для дизельних двигунів 
встановлені інші розцінки: за кожні 100 кубічних сантиметрів власник 
автомобіля повинен віддати 9 євро. У той же час, незважаючи на існування 
світової практики, українські законодавці занепо- коєні тим, що податок на 
розкіш призводить до відтоку капіталу з країни, тому в цій сфері опо- 
даткування наша держава йде своїм шляхом [2].  

В країнах Європейського Союзу принцип соціальної справедливості 
реалізується на основі існування прогресивної шкали оподаткування. З точки 
зору теорії у світі існує два підходи до оподаткування доходів:  

1) плоска шкала оподаткування означає податок, що справляється за 
єдиною ставкою при будь-якому рівні доходу – єдина ставка прибуткового 
податку, яка розглядається як альтернатива прогресивному оподаткуванню;  

2) прогресивна шкала оподаткування – система оподаткування, що 
побудована на принципі збільшення податкових ставок залежно від 
зростання рівня оподаткованого доходу платника податку. Зазначимо, що 
плоска шкала оподаткування застосовується в країнах, які важко віднести до 
лідерів сучасної економіки, зокрема, в Албанії, Болгарії, Грузії, Ісландії, 
Казахстані, Киргизії, Латвії, Литві, Македонії, Монголії, Росії, Румунії, Чехії, 
Естонії та Україні. У той же час у розвинутих країнах Європейського Союзу 
система оподаткування базується на прогресивній шкалі [3].  

Що стосується ПДВ, то цей податок, званий тепер «європейським», є 
необхідною умовою при вступі держави в ЄС. Перехід до стягування ПДВ 
послужив тим фіскальним інструментом, який дозволив сформувати єдині 
засади оподаткування споживання в межах спільного ринку. Відповідно до 
ст. 193 Податкового кодексу України, базова ставка оподаткування становить 
20%, така же ставка у Великобританії, Болгарії, Сербії, Естонії, у Польщі і 
Румунії – 23%. У Німеччині ставка ПДВ складає 14%, в Ісландії – 24,5%, 
Іспанії – 12%, Італії – 12%, Португалії – 16%.  

В Україні також існує механізм зниженої ставки оподаткування в межах 
ПДВ. Відповідно до ст. 193 ПК України, ставка 7% передбачена в операціях з 
постачання на митній території України та ввезення на митну територію 
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України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в 
Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також 
медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 
постачання на митній території України та ввезення на митну територію 
України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, 
дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на 
проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я [4].  

Поряд із зниженими іноді застосовуються також підвищені ставки 
податку. Наприклад, у Франції предмети розкоші, тютюн і алкоголь 
оподатковуються за ставкою 25%, а в Австрії транспортні засоби – за 
ставкою 32%. В Україні на відміну від країн ЄС такого порядку не 
передбачено, хоча, як здається, перспективи його застосування можуть бути 
розглянуті на рівні українського уряду. Важлива перевага ПДВ полягає в 
тому, що він краще інших податків пристосований до загальносвітових 
тенденцій економічної інтеграції та глобалізації [2]. 

 Таким чином, якщо аналізувати переваги системи оподаткування, яка 
існує в кранах Європейського Союзу з вітчизняною системою оподаткування, 
то в цілому їх перелік може бути зведений до наступного: менша кількість 
податків, що дає змогу ефективного їх адміністрування, сприяє прозорості та 
відкритості податкової системи; наявність реально діючої системи 
оподаткування розкоші, яка, окрім того, що сприяє наповненню бюджету, є 
гарантією соціальної справедливості, громадської злагоди у суспільстві; 
підвищений рівень оподаткування суб’єктів господарювання, що дає 
можливість державі повною мірою реалізовувати свої функції: соціальну, 
функцію охорони правопорядку, військового захисту тощо.  

В усіх інших аспектах навряд чи доцільно стверджувати, що податкова 
система ЄС має суттєві переваги над українською системою оподаткування. 
Доцільним є справдження тих елементів цієї системи, які можуть надати 
українській економіці імпульсу, стабілізувати соціальне становище в 
державі, сприяти вирішенню надскладних політичних та військових завдань, 
які постали перед Україною. 

Список використаних джерел: 
1. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу / М.І. Карлін. – К.: 
Знання, 2015. – 639 с. 
2. Налог на прибыль в странах Европы – рейтинг 2014 [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://riarating.ru/infografika/20140827/610628510.html. 
3. Петик М.І. Перспективи модернізації податкової системи України в 
контексті європейської інтеграції / М.І. Петик, Л.А. Саварін // Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2015. – С. 271–278. 
4. Податковий кодекс України (станом на 25.12.2015 р.) [Електронний 
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388 

Ольга Осадчук 
Науковий керівник: Лобачева І. Ф., к.пед.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ 

СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
 
Україна знаходиться на шляху ринкових перетворень досить давно. 

Перехід до ринкової економіки вплинув на деякі позитивні зміни, однак її 
розвиток досі залишається складним та малоефективним. Світовий досвід 
говорить про те, що для ефективнішого розвитку ринкових відносин 
необхідні зміни у виробничій сфері та використання необхідних форм 
господарювання. Важливу роль у цьому процесі відіграє економічний 
аналіз.Метою даної роботи є визначення ролі економічного аналізу та 
перспективи його розвитку в сучасних умовах господарювання, що склалися 
в Україні.  

Дана тема є досить актуальною, оскільки економічний аналіз відіграє 
важливу роль в умовах кризи, обмеженості ресурсів, постійних нововведень, 
що характерні для сучасного етапу розвитку економіки країни. 

Значний внесок у розвиток економічного аналізу зробили такі вчені:  
І.А. Бланк, Г.В. Савицька, В.І. Самборський, В.М. Івахненко, В.О. Мец,  
Є.В. Мних, М.І. Туган-Барановський, Г.Т.  Лещенко, М. Г. Чумаченко,  
М. І. Яцків. 

Економічний аналіз є необхідним інструментом для інвестиційної, 
маркетингової, облікової, податкової політики підприємств. Він відіграє 
велике значення при оцінці ефективності діяльності підприємства, що в 
результаті дає змогу успішно ним управляти, а саме: правильно оцінювати 
його функціонування, виявляти та усувати причини різноманітних проблем. 
Це також дасть змогу подолати або передбачити кризу. 

Не менш важливого значення економічний аналіз набуває в умовах 
ринкових реформ, за яких важливим є перехід від збільшення обсягів 
виробництва до виготовлення меншої кількості, але необхідніших речей. І на 
цьому етапі з'являється потреба збирання та аналізу інформації щодо стану та 
потреб на ринку.  Зрозуміло, що для цього необхідна перебудова роботи 
існуючих служб, яка дасть можливість забезпечити інформацією і методикою 
аналізу, створити спеціалізовані банки даних.  Країнам, які переходять до 
ринкової економіки, необхідним є досвід високорозвинених країн. 

Багато підприємств веде інвестиційну діяльність. Але вона не буде 
ефективною, якщо не установити взаємозалежність, взаємообумовленість, не 
виявити позитивні та негативні фактори, що впливають на інвестиційну 
активність підприємства, не врахувати ризики, пов’язані з прийняттям 
рішень. Усі ці проблеми вирішуються за допомогою інвестиційного аналізу. 
Саме тому він є досить перспективним, потребує удосконалення. 

Стан розвитку країни залежить від інновацій кожного підприємства, 
адже вони здатні забезпечити його ефективну діяльність, а також 
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удосконалити економіку країни в цілому. Але інновації та інноваційна 
діяльність ще  не розглядались як самостійні об'єкти не тільки економічного 
аналізу, а й бухгалтерського обліку. Тому й виникають проблеми з обліком 
інновацій, розробленням методів її аналізу. Отже, облік та аналіз 
інноваційної діяльності потребують нових підходів [1, с. 46]. 

Також для того, щоб підприємство працювало ефективно, слід 
проводити маркетинговий аналіз. Він дає змогу оцінити маркетингову 
діяльність фірми та факторів зовнішнього середовища, дослідити кон’юктуру 
ринку, ступінь конкурентності, сформувати цінову політику. Тому 
маркетинговий аналіз є надзвичайно важливим.  

Від того, наскільки правильно проведено економічний аналіз, залежить 
подальша ефективність функціонування виробництва. Більш ефективне 
виконання економічного аналізу дасть змогу вдосконалити господарський 
механізм країни, підвищити ефективність виробництва в усіх галузях 
національної економіки. Для цього необхідно підготувати інформацію для 
планування і прогнозування результатів діяльності. Для цього враховують 
результати діяльності за попередні періоди.  

Величезна кількість підприємств, які не пристосовані до ринкових 
трансформацій, потерпають від кризи. Лише регулярний аналіз стану 
підприємства з метою попереднього виявлення ознак його кризового 
розвитку є важливим етапом на початку формування та реалізації політики 
антикризового фінансового управління підприємством при загрозі 
банкрутства [2, с. 45]. 

Також слід пам'ятати і про систематичність. В умовах ринкової 
економіки економічний аналіз повинен проводитися не рідше одного разу на 
рік, а результати аналізу у встановленому вигляді повинні доповнювати звіти 
підприємства, підготовлені для податкової інспекції та органів статистики 
 [2, с. 96]. 

Отже, значення економічного аналізу особливо зростає в умовах 
становлення ринкових відносин. Однак в Україні проведення економічного 
аналізу ще не набуло широкого розповсюдження.  

Зважаючи на сучасні умови господарювання, особливо актуальним, на 
нашу думку, є стратегічний, інвестиційний, інноваційний та маркетинговий 
аналіз. Вони дають змогу дослідити вплив  позитивних і негативних 
чинників і вести чітку політику. Саме тому економічний аналіз  
в умовах становлення ринкових відносин є важливим і потребує подальшого 
розвитку. 

Список використаних джерел:  
1. Аналіз інноваційної діяльності підприємств // Економічний аналіз 
діяльності суб'єктів господарювання // [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:http://pidruchniki.com/18421120/ekonomika/analiz_innovatsiynoyi_diyal
nosti_pidpriyemstv  
2. Агапова А. Економічний аналіз в управлінні діяльністю суб’єктів 
господарювання /А. Агапова // Економічний аналіз. – 2010. - №5. – С. 44-47. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І 
ПІДРЯДНИКАМИ 

 
На даному етапі розвитку національної економіки здійснюється 

адаптація національної системи обліку та звітності до міжнародних 
стандартів, впроваджуються у практику нові підходи  і методики обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками. Це нерозривно пов’язано з 
удосконаленням системи бухгалтерського обліку, одним із центральних 
елементів якої є поточні зобов'язання підприємства. 

Суб’єкт господарювання у процесі здійснення підприємницької 
діяльності взаємодіє з іншими підприємствами, організаціями, які 
поставляють матеріальні цінності, включаючи виробничі запаси, обладнання, 
інші активи, надають послуги, виконують роботи, необхідні для забезпечення 
звичайної діяльності підприємства. У результаті такої взаємодії поточна 
кредиторська заборгованість перед вітчизняними та іноземними 
постачальниками та підрядниками. 

Проблема організації обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками розглядається провідними вітчизняними науковцями з 
бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема: О.А.Петрик, В.В.Сопко, 
О.В.Лишиленко, А.С. Барановською, Г.В. Власюком, В.В. Жуковською,  
О.С. Кравченко, О.М. Шапошниковою та іншими. Проте ряд питань досі 
залишаються недостатньо вивченими, що зумовлює актуальність даної теми 
та подальшого дослідження. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками є найважливішою 
складовою бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на 
формування основної частини грошових надходжень підприємств та 
займають вагоме місце в системі розрахункових операцій. Ведення обліку 
розрахунків з постачальниками і підрядниками, його правові засади 
регламентуються П(С)БО 11 «Зобов’язання». Щодо питання, яке стосується 
технології обробки облікової інформації доцільно зазначити, що вплив на неї 
спричиняє обрана підприємством форма бухгалтерського обліку [3]. 

Відповідно до чинного законодавства, постачальники - це юридичні та 
фізичні особи, які здійснили для підприємства поставку виробничих запасів, 
малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних активів чи інших 
цінностей. За поставку виникли зобов’язання, які підлягають оплаті. 

Підрядники - це юридичні та фізичні особи, які виконали для 
підприємства будівельні, ремонтні чи інші роботи [4, с. 134]. 

 Варто зазначити, що розрахунки з постачальниками та підрядниками 
проводяться в готівковій, безготівковій формі або шляхом зарахуванням 
взаємних вимог на підставі первинних документів (накладних, товарно-
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транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт 
(наданих послуг), податкових накладних, виписок банку) [2]. 

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій вказує, що для обліку розрахунків з постачальниками й 
підрядниками за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й 
надані послуги призначено рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками й 
підрядниками», який  має наступні  субрахунки. 

На субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»  
ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні  цінності, 
виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та 
підрядниками. 

На субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» 
ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками 
за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. 

На субрахунку 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» учасник ПФГ веде 
облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні 
цінності, роботи і послуги [1]. 

Відповідно до змін, внесених до Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, підприємства у своїх Робочих планах рахунків можуть 
застосовувати й інші субрахунки. 

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та 
підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату, де відповідно 
кожному контрагенту присвоюється відповідний аналітичний код – 
цифровий, буквенний, або комбінований. 

Таким чином, облік розрахунків з постачальниками та підрядниками є 
важливою складовою процесу оперативного та якісного управління 
підприємством. Порядок і форми розрахунків між постачальниками та 
підприємством-покупцем визначаються умовами договорів Обов'язковою 
умовою укладення договорів має бути максимально точне відображення 
зобов'язань обох сторін.  

Список  використаних джерел: 
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активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, затверджено наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 
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http://zakon4.rada.gov.ua 
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затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20: 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 
В умовах ринкових відносин надзвичайно  важливим 

є удосконалення механізмів обліку витрат на оплату праці. У системі обліку 
інформація про витрати є дуже важливою. За значенням для користувачів 
вона займає місце поряд з інформацією про активи, зобов'язання та капітал 
підприємства. 

Облік витрат на оплату праці підприємства постійно розвивається й 
поліпшується у зв'язку із виходом України на міжнародний ринок та 
розвиток ринкових відносин, удосконалення комп'ютерної техніки та 
комунікаційного середовища, методології й організації бухгалтерського 
обліку витрат на оплату праці як  джерела для прийняття управлінських 
рішень. 

В той же час окремі наукові положення залишаються ще дискусійними. 
До них належать: з'ясування сутності методу обліку витрат на оплату праці, 
розробка науково обґрунтованих принципів їх класифікації, економічний 
зміст та склад витрат на оплату праці тощо. 

Актуальність цих питань в умовах формування в Україні розвиненого 
ринкового середовища та їх роль в забезпеченні ефективного розвитку та 
підвищення рентабельності підприємств зумовлюють актуальність обраної 
теми. 

Вирішенню питань організації та методики обліку витрат на оплату 
праці витрат на підприємстві присвячені дослідження багатьох вчених, 
зокрема Д. Богиня, Ф. Бутенця, Л. Вознюк, А. Загороднього, С. Мочерного, 
Л. Слюсарчук, А. Колот, В. Лагутіна. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, методичних і 
практичних питань обліку витрат на оплату праці, а також розробка шляхів їх 
удосконалення. У розробку питань теорії та методології обліку витрат на 
оплату праці вагомий внесок зробили вітчизняні вчені, зокрема: Атамас П.Й., 
Вітвицька, І.Ю, Гуцеленко Л.В., Дерій В.А.,  Корінько М.Д., В.В., та ін. 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» заробітна 
плата  – це  винагорода, виражена, як правило, в грошовій формі, або 
уповноважений їм орган виплачує робітнику за виконану їм роботу [1]. 

Витрати на оплату праці мають бути організовані таким чином, щоб не 
лише забезпечувати складання фінансової, статистичної та інших видів 
звітності, а й подавати інформацію у вигляді, придатному для подальшого 
аналізу. 

При цьому повинна бути налагоджена взаємодія бухгалтерської, 
планової, фінансової та інших служб підприємства, щоб забезпечити облік, 
аудит і управління витратами на оплату праці. Витрати на оплату праці в цій 
системі виступають як один з головних елементів, як інформаційна база на 
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основі якої розробляється стратегія і тактика контролю. Виплати 
працівникам є досить складною топологічною ділянкою бухгалтерського 
обліку, яка вимагає досить ретельного організаційного забезпечення. За умов 
ринкової економіки для оплати праці притаманні такі основні функції:  

•відтворювальна, 
•стимулююча, 
•регулювальна (розподільча), 
•соціальна, 
•функція формування платоспроможного попиту населення. 

Як соціально-економічна категорія, заробітна плата служить основним 
засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, 
що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, 
засобом перерозподілу кадрів по галузях. 

 Витрати на оплату праці є третьою після матеріальних витрат та інших 
операційних витрат по значимості складовою частиною операційної 
діяльності підприємств більшості галузей економіки. Значна частина цих 
витрат потребує досконалого обліку. Також вони  є однорідними, і тому з 
метою задоволення вимог управління їх класифікують наступним чином 
( табл. 1.): 

Таблиця 1 
Класифікація витрат на оплату праці [2, с. 104] 

Ознака класифікації Види витрат на оплату праці 
 
 

За статтями калькуляції собівартості 

Основна заробітна плата; 
 Додаткова зп та інші виплати 
працівникам; 
Відрахування на соціальні виплати;

За можливістю віднесення на конкретний 
об’єкт калькуляції  

 Прямі; 
 Непрямі

Залежно від динаміки обсягів реалізації 
продукції 

 Постійні; 
 Змішанні; 
 Змінні

Залежно від центру відповідальності Витрати на оплату праці в розрізі 
структурних підрозділів підприємства

За можливістю регулювання  Повністю регульовані; 
 Частково регульовані; 
 Слабо регульовані 

З точки потреб аналізу  Планові; 
 Фактичні 

 
Таким чином, для обліку витрат на оплату праці виробничих робітників 

призначені статті калькуляції «Основна заробітна плата» та «Додаткова 
заробітна плата». 

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно 
до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов'язки). 

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлених 
норм, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. 
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3 метою контролю у бухгалтерії складають накопичувальні відомості 
про виконання кошторису витрат, де фактичні витрати порівнюють з 
кошторисними. Окремі зведення узагальнюють інформацію про брак, 
простої, рух робочої сили, використання робочого часу тощо. 

До основних принципів витрат на оплату праці належать принцип 
нарахування і відповідності доходів та витрат, привалювання сутності над 
формою, історичної собівартості, достовірності, хронологічності, повноти 
висвітлення, обачності, автономності, послідовності, періодичності, 
безперервності, своєчасності, а також специфічний принцип грошового 
вимірника [3]. 

Отже, можна стверджувати що витрати на оплату праці - це процес 
витрачання грошових коштів для виплати заробітної плати, лікарняних та 
відповідних податків та відрахувань, що виникають при утриманні кадрового 
персоналу будь-якого підприємства. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 
В умовах бюджетного дефіциту та жорсткого обмеження фінансових 

ресурсів держави контроль за їх цільовим та ефективним використанням 
набуває особливого значення. Нестабільна політична ситуація в Україні, 
можливість та наявна практика неоднозначного трактування законодавчих 
актів, недосконалість нормативно-правового забезпечення певних напрямів 
діяльності є сприятливим підґрунтям для різного роду зловживань в сфері 
використання бюджетних коштів. Попередження, виявлення та ліквідацію 
таких порушень покликана забезпечувати система державного фінансового 
контролю та аналізу. Особливої уваги в складі цієї системи потребує 
контроль господарської діяльності бюджетних установ, оскільки 
функціонування чисельної їх кількості в Україні у нових економічних умовах 
вимагає збалансованого, цільового та максимально ефективного 
використання фінансових ресурсів. 

Фінансування бюджетних установ обумовлює необхідність застосування 
уніфікованої методики обліку та аналізу використання бюджетних коштів[1, 
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с. 42]. Це, у свою чергу, потребує комплексного вивчення ефективності 
реалізації бюджетних асигнувань на забезпечення господарської діяльності 
юридичних осіб – одержувачів бюджетних коштів у рамках затвердженого 
кошторису. Обсяг передбачуваних витрат згідно з кошторисами 
закріплюється в бюджетах, які приймаються на відповідних рівнях. 

Проблеми облікового забезпечення аналізу і контролю фінансового 
забезпечення бюджетних установ посідають чільне місце у працях таких 
вітчизняних науковців, як БуковинськийС.А., КириленкоО.П., ОпарінВ.М., 
ПавлюкК.В., РоманенкоО.Р.,СафоноваЛ.Д., ЧечулінаО.О., ЮрійС.І., Боголіб 
Т.М.та інші. 

Доходи, видатки та витрати бюджетних установ – це самостійні об’єкти 
обліку, проте в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ 
розглядаються у взаємозв’язку, оскільки зв’язок між ними має причинно-
наслідковий характер. У загальній системі бухгалтерського обліку саме облік 
доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим, про що, до речі, 
свідчить традиційна друга назва системи – бухгалтерський облік виконання 
кошторису. Для обліку коштів загального фонду на початок нового 
бюджетного періоду в казначействі відкривається реєстраційний рахунок. 
Факти зарахування коштів на цей рахунок підтверджують платіжними 
дорученнями та виписками з рахунка, в яких обов’язково вказуються 
відправник коштів, одержувач, коди рахунків та період, за який надійшли 
асигнування та інші реквізити [2, с. 185]. 

Цільове та ефективне використання фінансових ресурсів бюджетних 
установ здійснюється шляхом внутрішнього та зовнішнього контролю. 
Функції внутрішніх та зовнішніх контрольних органів проілюстровано на 
рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.Функції внутрішніх та зовнішніх контрольних органів 

Функції внутрішніх та зовнішніх контрольних органів 
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місцевих бюджетів 
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Основою ефективного функціонування будь-якої організації є належне 
фінансове забезпечення, однак більшість установ бюджетної сфери в Україні 
не мають власних джерел надходжень, а, отже, здійснює свою діяльність за 
рахунок коштів, отриманих із державного (місцевого) бюджету. До найбільш 
характерних особливостей кошторисного фінансування, на нашу думку, 
можна віднести: 

1) виключність бюджетних джерел фінансування – установа може 
фінансуватися лише з одного, державного або місцевого, бюджету (за 
винятком видатків, пов’язаних із фінансуванням надзвичайних заходів 
(стихійних лих, наслідків катастроф тощо); 

2) обмеженість джерел фінансування – бюджетні установи фінансуються 
у межах встановлених норм та нормативів, сума кошторисних надходжень 
встановляється на бюджетний період (рік) і фінансується за відповідним 
графіком; зміна обсягів фінансування у межах призначень потребує 
затвердження вищестоящої організації; 

3) відносна автономія позабюджетних джерел фінансування – джерела 
надходжень спеціального фонду кошторису жорстко регламентовані:  

а) кошти від надання установою платних послуг (перелік і тарифи 
затверджуються вищестоящим органом або централізовано);  

б) кошти від ведення господарської діяльності або надання в оренду 
майна, яким розпоряджається установа (перелік видів діяльності, об’єктів, 
умов і термінів передачі майна також жорстко регламентовано);  

в) добровільні внески – пожертви, дарунки, гранти (найбільш спірне і 
найменш прозоре джерело фінансових ресурсів); 

4) цільовий характер фінансування – виділені (отримані) кошти можуть 
бути спрямовані виключно на цілі, передбачені кошторисом; при цьому, в 
окремих випадках установі може бути надане право перерозподілу коштів 
між окремими статтями, але у межах затвердженої загальної суми [3]. 

В міжнародній практиці для відображення операцій в обліку їх 
показники повинні мати властивість зіставлення з метою забезпечення 
доступності та зрозумілості інформації у звітності внутрішніх і зовнішніх 
користувачів. 

Розглянувши аспекти бухгалтерського обліку в бюджетних установах, 
можна виділити такі проблемні напрямки, які виникають під час здійснення 
обліку, аналізу та контролю: 

– виконання бюджетів за видатками відбувається через виділення 
асигнувань замість ефективнішої системи – погашення зобов’язань; 

– недоліки у формулюванні облікових визначень, які б повністю 
враховували загальноекономічні позиції та облікові елементи; 

Таким чином, усі вищенаведені недоліки впливають на організацію 
роботи працівників як бюджетних установ, так і Державної казначейської 
служби України, несвоєчасності надання облікової інформації до різних 
контролюючих органів, що призводить до зниження ефективності діяльності 
бюджетної установи в цілому, а також значно збільшує обсяги облікових 
робіт. 
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ  КОНТРОЛЬ  НА  

ПІДПРИЄМСТВАХ: ОСОБЛИВОСТІ  ТА  ПРОБЛЕМИ 
 

Внутрішньогосподарський  контроль є чи не найважливішим 
механізмом  управління для підприємства, який своєчасно забезпечує 
інформацією всі рівні керівництва, що дозволяє контролювати виконання 
господарських планів і завдань, а також раціонально використовувати 
матеріальні, трудові і фінансові ресурси. 

Внутрішньогосподарський контроль має особливе значення на 
підприємствах та їх об’єктах, де зосереджуються величезні потоки 
матеріальних цінностей і коштів, а також у функціональних відділах 
бухгалтерій, де  здійснюється  перевірка  і  обробка  облікової             
документації [2, с.26-31]. 

Питанню внутрішньогосподарського контролю присвячень  чимало  
праць  як   зарубіжних  так  і  вітчизняних  науковців, зокрема  В.Д. Андрєєва, 
М.Т. Білухи, В.В. Бурцева, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Гриліцька, Л.В. Мельянкова, 
Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрого, М.Д. Корінька,             
Л.В. Нападовської, Л.О. Сухарева, В.П. Пантелєєва, А.А. Пилипенка та ін. 

Відповідно  до Міжнародного  стандарту аудиту 315 «Розуміння 
суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих 
викривлень» внутрішній контроль є процесом, що визначається впливом осіб, 
які наділені повноваженнями управління, а  також інший персонал, який 
надає обґрунтовану впевненість щодо досягнення цілей суб’єкта 
господарювання стосовно достовірності фінансової звітності, ефективності 
діяльності та дотримання застосованих законів та нормативних             
актів [1, с.466]. 

Процес організації внутрішньогосподарського контролю передбачає 
цілеспрямоване створення, постійне впорядкування та вдосконалення 
системи контролю на підприємстві для її відповідності потребам і вимогам 
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управління. До основних цілей організації системи 
внутрішньогосподарського контролю на підприємстві  можна  віднести: 

- організування  упорядкованої  і  ефективної  діяльності  підприємства; 
- забезпечення  своєчасного  усунення  відхилень та внесення коректив з 

боку керівника; 
- забезпечення сумлінного дотримання розподілу відповідальності й 

повноважень  кожного  працівника  підприємства. 
З поміж усіх видів контролю на підприємстві  внутрішньгосподарський  

контроль  вирізняється  такими  основними  особливостями  організації: 
- функції  контролю  здійснюються особами, які  є  представниками  

інтересів    власників    і    колективу    підприємства,  а  також  і   самі  є 
членами  колективу  цього  підприємства; 

- забезпечення  функціональних  зв’язків  між  структурними  
підрозділами  та  керівниками; 

- охоплення  всіх  напрямів  і  видів  діяльності  підприємства; 
- здійснення  контрольних  дій  безпосередніми  виконавцями  певних  

господарських  операцій. 
Характерною  особливістю  внутрішньогосподарського  контролю  є  те, 

що він здійснюється в процесі фінансово-господарської діяльності, відіграє  
важливу  роль  у  забезпеченні  збереження майна. Більша  частина  нестач  і  
розкрадань  цінностей  виявляються в  процесі  інвентаризацій і перевірок. 

Особливістю внутрішньогосподарського контролю є також те, що він 
функціонує в момент здійснення і оформлення господарських операцій. У 
свою чергу  це  дозволяє  вчасно  виявити недоліки і накреслити заходи для їх 
усунення. Такий контроль повинні здійснювати керівники, фахівці 
структурних підрозділів і працівники  з  обліку [3, с.434-436]. 

У  не найкращому  стані   перебуває  внутрішньогосподарський 
контроль  на  підприємствах  усіх  форм  власності. Для того щоб 
позбавитись недоліків і домогтися ефективної діяльності 
внутрішньгосподарського контролю, на кожному підприємстві необхідно 
чітко визначити об’єкти і суб’єкти контролю, методичні прийоми стосовно 
кожної контрольованої ділянки та закріпити це в методичних вказівках 
(рекомендаціях, інструкціях), затверджених керівником підприємства. 

Однією з проблем подальшого удосконалення 
внутрішньогосподарського  контролю з метою підвищення ефективності його  
функцій  є використання на робочих місцях комп’ютерної техніки. Дані, які  
отримуються  за допомогою комп’ютерів, оперативно і швидко можуть  
надати  керівникам і спеціалістам цих підприємств, а також фахівцям їх 
структурних підрозділів, необхідну інформацію щодо тих, або інших об’єктів  
обліку. 

Основними  недоліками  системи  внутрішньогосподарського  контролю, 
які  є  найбільш  характерними  для вітчизняних підприємств  можна  
вважати  наступні: 

- неналежне  дотримання  законодавчих обмежень при прийнятті на 
роботу працівників  з  ведення  обліку  на  підприємстві; 



399 

- недостатність створених умов для збереження в установі коштів і 
матеріальних цінностей; 

- відсутність  грамотно  сформованих  посадових інструкцій  
працівників; 

- недотримання  правил і  процедур  прийому документів на виконання; 
- низький рівень  проведення основного аналізу цільового та економного 

використання всіх видів ресурсів [4, с.26-27]. 
У даний час на підприємствах особливо актуальними є питання 

щоденного  контролю  за допомогою автоматизованих засобів збору і 
обробки інформації матеріальних і касових звітів. Це має велике значення 
при вивченні стану і  поточного  контролю матеріальних цінностей, 
контролю за використанням виданих доручень, організації контрольно-
пропускної системи. Однак такий контроль на підприємствах сфери 
матеріального  виробництва  ще  не  став досить поширеним. Причиною 
цього є не лише недостатня забезпеченість підприємств автоматизованими 
засобами збору та обробки інформації, але й невмінням працівників 
управління використовувати їх під час реалізації контрольних функцій. 

Враховуючи той факт, що досить часто власник не приймає участі у 
процесі управління, важливого значення  набуває  спеціальний  контроль 
який  покликаний, в  першу  чергу, захищати права засновників 
підприємства. Але внутрішньогосподарський контроль здійснюваний 
головним бухгалтером, керівниками підрозділів, співробітниками відділів 
управління  підприємством  та  іншими  посадовими  особами  має  також 
такі  недоліки  як відсутність незалежності та об’єктивності інформації. 
Тому,  за бажанням і можливостями власника внутрішньогосподарський 
контроль  на підприємстві доцільно здійснювати через створений відділ 
внутрішнього контролю і аудиторські фірми. 

Виходячи з вищенаведених проблем організації  
внутрішньогосподарського  контролю  доцільно  навести   основні  напрями 
підвищення ефективності використання внутрішньогосподарського  
контролю: 

- встановлювати  на  підприємствах  стандарти, які ефективно 
сприйматимуться співробітниками; 

- удосконалювати  ведення   двостороннього спілкування  між  
працівниками  і  керівниками; 

- уникати надмірного контролю; 
- запроваджувати  систему  винагород  за  досягнення  встановлених  

нормативів  стандартів [2, с.45-47]. 
Отже, внутрішньогосподарський контроль повинен бути  підприємствах 

надійним, безперервним і поширюватись на всі види господарської 
діяльності.  
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АНАЛІЗ  ФОРМУВАННЯ  СПОЖИВЧОГО  КОШИКА  
НАСЕЛЕННЯ  УКРАЇНИ 

 
Аналізуючи  стан  розвитку  населення  в  розвинених  країнах  світу  

одним  з  найважливіших  чинників  впливу,  показником  розвитку  був  і  
залишається  споживчий  кошик  населення.  В  загальноприйнятому  виразі  
поняття  «споживчий  кошик» визначається  як  мінімально  необхідний  
набір  продуктів, непродовольчих  товарів,  послуг  що  забезпечує  
нормальну  життєдіяльність  людини  та  зберігає  оптимальний  рівень  
здоров'я.  В  Україні   поняття  «споживчого  кошику»  набуло  значного  
поширення  з  2000 року,  коли  вперше  було  прораховано  набір  тих  
необхідних  товарів  і  послуг  для  нормального  функціонування  організму  
людини, що були прийняті  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Про  
затвердження  наборів  продуктів  харчування, наборів  непродовольчих  
товарів  та  наборів  послуг  для  основних  соціальних  і  демографічних  
груп  населення» від 14.04.2000р. №656 [1]. Слід  зазначити  що  розмір  
споживчого  кошика населення  України  повинен  переглядатися  кожні           
5  років,  проте  цього  терміну  не  завжди  дотримуються. 

Актуальність  даної  теми  полягає  у  перегляді  основних  показників  
формування  споживчого  кошика  для  встановлення  найбільш прийнятного  
рівня  прожиткового  мінімуму, а також  заробітної  плати,  пенсій  та  інших  
соціальних  виплат  населенню України. 

Проблемам  формування  споживчого  кошика  в  Україні  присвячено  
досить  значна  частина  праць  дослідників,  а  саме В. Балюка, Н. Баранова, 
К. Бондарчука, Т. Білоконя, С. Бурлицького, В. Вітра, І. Гнибіденка,             
Л. Денисова, О. Ігнатова, В. Костюка, Т. Кір’яна, В. Компанійця, Е. Лібанова  
С. Мірошниченка, О. Пищуліної   та  ін. 

Метою  дослідження  є  аналіз  формування  основного  набору  
споживчого  кошика  в  Україні  та  зарубіжних  країнах. 

Питання  формування  споживчого  кошика  тісно  пов’язане  із  
встановленням  розмірів  прожиткового  мінімуму, мінімальної  заробітної 
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плати  та  мінімальної  пенсії. Згідно  із  методикою  формування  набору  
споживчого  кошику  основними  категоріями  населення,  для  яких    
відповідно  він  встановлюється,  являються  такі: діти, особи  працездатного  
віку  та  пенсіонери. 

Зокрема,  якщо  розглядати  кількість  найменування  товарів  в  
споживчому  кошику  українця,  то  вони  становить  297,  на  відміну  від  
507  у  Франції, 475 – Німеччині, по  350  у  США  та  Великій  Британії [2]. 

Порівнюючи   набір  складу  споживчого  кошика  2015  з  2014 роком  в 
Україні,  можна  дійти  висновків  про  те,  що  з  кожним  роком  такий  набір  
продуктів,  товарів  і  послуг  дедалі  більше  не  задовольняє  простих  
пересічних  українців.  Прожитковий  мінімум, мінімальна  заробітна  плата  
та  мінімальна  пенсія  у  своєму  розмірі  прибавились  незначно,  а  от  ціна  
споживчого  кошика  виросла. А, якщо  проаналізувати  показники             
2000 року  з  теперішніми,  то  взагалі  виходить,  що  більша  частина  
українського  населення  скоро   буде  жити  на  межі  бідності  і  щодня  
боротися  за  виживання.  У  2000 році  розмір  мінімальної  зарплати  та  
пенсії  був  на  рівні  90  та  30 грн. відповідно  і  ціна  споживчого  кошику  
становила  320 грн.,  проте  у  2014 році  ці  ж  показники  мали  зовсім  
інший  вигляд: мінімальна  заробітна  плата  –  1218 грн., мінімальна  пенсія – 
949 грн.  та   ціна  споживчого  кошика  – 2000  грн.;  у  2015 році  мінімальна  
заробітна  плата  становила  1378 грн., мінімальна  пенсія  – 1074 грн. та  ціна  
споживчого  кошика  – 2500 грн. [3].  У  2016 році  наведені  показники  
спостерігаються   на  тому  ж  рівні: мінімальна  заробітна плата  –  1378 грн.  
та мінімальна  пенсія  – 1074 грн.,  проте  вартість  споживчого  кошика  
експерти   оцінюють  у  2800 грн., але  після  підвищення  з  01.05.2016р. 
розміру  мінімальної  заробітної  плати   до 1450 грн.  та  мінімальної  пенсії  
до  1130 грн. українці  зможуть  незначно  зменшити  розрив  між  їх  
доходами  та  ціною  споживчого  кошика. 

У  березні  2016 року  Кабінетом  Міністрів   було  запропоновано  новий  
склад  споживчого  кошика  українця. Оновлений  склад  було  подано  на  
розгляд  Кабміну  до  затвердження. Для  аналізу  споживчого  кошика  
українця  ми  брали за  стандарт  особу  працездатного  віку,  адже  той  
розмір  споживчого  кошика,  який  встановлено  для  дітей  та  людей  
пенсійного  віку  дещо   відрізняється  від  наведеного (табл. 1) [1,4]. 

Таблиця 1 
Порівняльна  характеристика  споживчого  кошика  в Україні  в  

2000 – 2016рр.  
(в  розрахунку  на  1 особу  працездатного  віку) 

 
№ 
з/п 

Найменування  продукту, 
товару, послуги 

Кількість 
станом на 

2000р. 

Кількість 
станом на    

2015-2016рр. 

Абсолютне  
відхилення  

(+;-) 
1 2 3 4 5 
 Продуктовий  набір    

1. Хліб 15,6 кг 10,8 кг -4,8 кг 
2. Картопля  95,0 кг 95,0 кг - 
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Продовження  табл.1 
1 2 3 4 5 
3. Макаронні  вироби 6,0 кг 4,0 кг -2,0 кг 
4. Маргарин 3,0 кг 2,0 кг -1,0 кг 
5. Масло 6,2 кг - -6,2 кг
5. Яйця 220 шт 220 шт -
6. Олія 5,1 л 7,1 л -2,0 л
7. Свинина 23,0 кг 8,0 кг -15,0 кг
8. Ковбасні  вироби 20,0 кг 9,0 кг -11,0 кг 
9. Сало 5,0 кг 2,0 кг         -3,0 кг
10. Овочі 100,0 кг 110,0 кг +10,0 кг 
11. Фрукти 52,0 кг 64,0 кг +12,0 кг 
12. Чай 0,2 кг 0,4 кг +0,2 кг 

 Для  жінок: 
1. Сукня  1 шт / 5 р. 2 шт / 7 р. +1 шт / +2 р. 
2.  Спідниця 1шт / 5 р. 1 шт / 3 р. -2 р. 
3. Синтетичні  колготки  6 пар / 2 р. 2 пари / 1 р. -4 пари / -1 р. 
4. Чоботи  зимові 1 пара / 5 р. 1 пара / 3 р. -2 р.
5.  Туфлі  осінні 1 пара / 2 р. 1 пара / 2 р. - 
6.  Туфлі  літні 1 пара/1,5р. 1 пара / 2 р. +0,5 р.
 Для  чоловіків    

1. Джинси 1 пара / 3 р. 1 пара / 3 р. -
2. Майка 2 шт / 1 р. 2 шт / 1 р. - 
3. Чоботи  утеплені 1 пара / 5 р. 1 пара / 3 р. -2 р.
4. Черевики  осінні 2 пари / 5 р. 2 пари / 5 р. - 
5. Туфлі 2 пари / 5 р. 1 пара / 5 р. -1 пара

 
Отже,  виходячи  з  даних  таблиці  можна  дійти  висновку, що вміст 

споживчого  кошика українця в 2015-2016рр., порівняно з 2000-м роком, 
дещо  змінився. У  пропонованому  раціоні збільшилась кількість олії, овочів, 
фруктів  та  чаю, але зменшився  обсяг хлібопродуктів, м’яса, а масло  взагалі  
було  виключено  з  раціону, проте  величина  кількості  картоплі  та  яєць  
залишилася  незмінною. 

 Проведене  дослідження  свідчить  про  невідкладні  нагальні  
проблеми,  які  спостерігаються  в  Україні,  що  необхідно  вже  наразі  
вирішувати,  адже  це  може  призвести  до  вкрай  негативних  наслідків. 
Спираючись  на  досвід  європейських  країн  перебороти  соціальну  кризу  
можливо  за  рахунок  збільшення  дохідної  частини  населення,  що  в  
подальшому  призведе  до  стимулювання  виробництва  і  економічного  
зростання  країни  в  цілому. Щодо  системи  удосконалення  формування  
споживчого  кошика,  то  найпершими  кроками  до  стабілізації  має  стати  
оновлення  структури  споживчого  кошика,  перегляд  фізіологічних  
особливостей громадян, врахування регіональних відмінностей в країні тощо. 

Список  використаних  джерел: 
1. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  наборів  
продуктів  харчування,  наборів  непродовольчих  товарів  та  наборів  послуг  
для  основних  соціальних  і  демографічних  груп  населення» [Електронний  
ресурс]. – Режим  доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%DF. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   
Основним завданням підприємства є одержання максимального  

прибутку за мінімальних витрат. Господарську діяльність підприємства 
характеризує її фінансовий результат. Він може бути як негативним (збиток), 
так  і позитивним (прибуток). Тому, дуже важливим для підприємства є 
досягнення прибутку, який є основою фінансово-економічного розвитку та 
стабільності підприємства.  

Фінансовий результат являє собою універсальну економічну категорію, 
яка враховує два взаємообумовлені чинники – доходи та витрати. 
Формування інформації про доходи і витрати здійснюється послідовно та 
безперервно за допомогою  системи  бухгалтерського  обліку[6]. 

Проблеми обліку фінансових результатів у сучасних умовах 
висвітлювались у працях вітчизняних вчених Ф. Бутинця, С. Голова,             
В. Добровольського, О. Карпенка, М. Кужельного, Л. Нападовської,             
В. Лінника, Я. Столярова, а також зарубіжних науковців, зокрема             
М. Вахрушина,  В. Чернова, В. Палій, Дж. Шанк, Б. Райан та ін.  

Для узагальнення інформації щодо фінансових результатів на 
підприємствах користуються Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності» [2].  

У НП (с) БО 1 «Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності»  надано  такі  
визначення  прибутку  та  збитку: 

- прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними 
витрати; 

- збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для 
отримання  якого  були  здійснені  ці  витрати [2]. 

Відповідно  до  Закону України «Про  бухгалтерський  облік та 
фінансову звітність в Україні», фінансовий результат (прибуток або збиток) 
повинен  визначатися і відображатися в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності  згідно  з  принципом  нарахування, відповідності та  
періодичності  доходів  та  витрат. 
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Принцип нарахування передбачає відображення результатів 
господарських  операцій  у  тому  звітному періоді, коли  вони  відбулися, а 
не на момент отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди 
часу не завжди співпадають.  

Принцип відповідності полягає в порівнянні доходів та витрат у 
звітному періоді, тобто витрати, що здійснені у звітному періоді повинні 
порівнюватися  з  доходом, задля  якого здійснені  витрати  звітного  періоду.  

Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового 
результату доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними 
періодами. Звітним періодом є один рік, проміжними звітними періодами є 
квартал, місяць [1]. 

Відповідно  до  НП (с) БО 1 «Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності»  
фінансові результати  класифікуються  таким  чином: 

- фінансовий  результат операційної діяльності; 
- фінансовий  результат фінансової  діяльності; 
- фінансовий  результат  інвестиційної  діяльності [2]. 

Згідно з П (с) БО 15 «Дохід», дохід визначається під час збільшення 
активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного 
капіталу, за  умови,  що  оцінка  доходу може бути достовірно визначена [3].  

Витрати є другим важливим чинником впливу на розмір прибутку 
підприємства. Облік витрат підприємства здійснюється відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,  яке визначає 
витрати  як   зменшення  активів, або  збільшення  зобов’язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що 
ці витрати можуть бути достовірно оцінені [4].  

Процес  розрахунку  прибутку (збитку)  підприємства  розділено  за  
основними  етапами, представленими  на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Процес  розрахунку  прибутку (збитку) підприємства [2] 

 
У  фінансовому  обліку  розмір прибутку або збитку від операційної 

діяльності   визначають  на субрахунку 791 «Результат  операційної  
діяльності». За кредитом субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» 
в порядку закриття рахунків відображаються суми доходів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) та від іншої операційної діяльності 
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(рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»), за 
дебетом – суми  в  порядку  закриття  рахунків  обліку  собівартості  
реалізованої готової  продукції,  товарів,  робіт  і  послуг,  адміністративних  
витрат, витрат  на  збут,  інших  операційних  витрат (90  «Собівартість 
реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші 
витрати операційної  діяльності») [5].  

Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших 
економічних показників, який узагальнює усі результати господарської 
діяльності  та  надає  комплексну  оцінку  ефективності  цієї  діяльності. 
Фінансовий  результат  у  формі  прибутку є одним з провідних стратегічних 
завдань управління підприємством та важливим об’єктом фінансового 
обліку. 
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1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
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Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його 

діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю 



406 

створювати необхідну величину прибутку. Тому аналіз доходів займає 
провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним 
оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства. 

Чимало видатних фахівців і науковців займалися вивченням питань, 
пов’язаних з обліком доходів операційної діяльності. Так, вагомий внесок у 
розвиток тематики доходів у бухгалтерському обліку зробили 
О.В. Лишиленко, К. Маркс, А. Маршалл, Р. Фішер, Н.М. Чебанова. Питання, 
пов’язані з обліком доходів, досліджувало чимало й українських учених, 
зокрема: Ф.Ф. Бутинець, В.Г. Лінник, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 
про доходи підприємства та порядок її розкриття у фінансовій звітності 
визначає положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Згідно з 
міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку дохід – 
це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 
зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал 
підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) [1]. 

Тобто доходи покривають зобов’язання, які виникають одночасно з 
витратами, понесеними у зв’язку з отриманням цих доходів, і збільшують 
капітал. У разі, коли доходів вистачає тільки на покриття таких зобов’язань, а 
на збільшення капіталу ні, прибуток відсутній. Отже, не будь-яке 
надходження активів визначається доходом, і не будь-які доходи 
передбачають прибутки. Однак, в економічній літературі й досі немає єдиної 
думки щодо трактування сутності доходу. Визначення поняття «дохід» в 
нормативних джерелах подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Визначення терміну «дохід» у нормативних джерелах 

№  Джерело Визначення доходу 
1  НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги 
до фінансової 
звітності» [2] 

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді 
надходження активів або зменшення зобов’язань, які 
призводять до зростання власного капіталу (крім зростання 
капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

2 МСФЗ 18 
«Дохід» [3]  

Дохід – це валове надходження економічних вигод протягом 
періоду, що виникає у ході звичайної діяльності суб’єкта 
господарювання, коли власний капітал зростає в результаті 
цього надходження, а не в результаті внесків учасників 
капіталу.

3  Податковий 
кодекс 
України [4] 

Доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх 
видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом 
звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній 
формах як на території України, її континентальному шельфі 
у виключно (морській) економічній зоні, так і за їх межами. 

 
Для того, щоб розкрити поняття доходів операційної діяльності, 

з’ясуємо сутність цієї діяльності. Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», операційна діяльність – основна діяльність 
підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційними чи 
фінансовими; основна діяльність підприємства – операції, пов’язані з 
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виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є 
головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку 
доходів [2]. 

Проаналізувавши вищезазначені поняття, розкриємо сутність доходів 
операційної діяльності. Доходи операційної діяльності – збільшення 
економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань від здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) та інших операцій (крім фінансових та інвестиційних), що 
призводить до збільшення власного капіталу. 

У процесі управління доходами підприємства головна роль відводиться 
формуванню доходу від операційної діяльності. Основу операційної 
діяльності підприємства становить діяльність, яка в свою чергу 
доповнюється інвестиційною та фінансовою діяльністю [5]. 

Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку доходи 
операційної діяльності включають: 

− доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
− інші операційні доходи [1]. 

Рис. 1. Складові доходів операційної діяльності відповідно  
до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2] 

 
Загалом функціонування підприємства як господарюючого суб’єкта 

передбачає його виробничу діяльність з метою виробництва продукції і 
отримання прибутку – з одного боку, і вирішення питань розвитку 
виробництва та збільшення його ефективності – з іншого, що у подальшому 
призводить до збільшення капіталу підприємства та його власників. 

Отже, економічна суть доходів полягає у відшкодуванні витрат на 
ведення діяльності й отримання відповідної суми прибутку, яка забезпечує 
досягнення стратегічної мети підприємства – приріст власного капіталу. 

Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід» : затв. 
наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. 

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)  

являє собою загальний доход (виручку) від реалізації 
продукції, товарів, робіт або послуг, без вирахування наданих 
знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків 
(податку на додану вартість, акцизного збору тощо). 

Інші операційні 
доходи  

представляють собою суму інших доходів від операційної 
діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг).

До іншої 
операційної 
діяльності належить  

процес вибуття будь-якого активу (основних засобів, 
малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріальних 
цінностей, куплених для переробки у виробництві, але не 
використаних з різних причин , цінних паперів невласної 
емісії, нематеріальних активів тощо).
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ДОХОДОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах сучасного ринку жорсткої конкуренції основною метою 

діяльності будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, 
що безпосередньо залежить від величини одержаних доходів і понесених 
витрат. Доходи є метою власників підприємства, джерелом соціально-
економічного розвитку. 

В обліково-економічній літературі виділяють поняття «валового доходу» 
і «чистого доходу». При цьому під валовим доходом прийнято розуміти 
загальну суму доходів підприємства за певний період часу.  

Валовий дохід і прибуток не взаємозамінні, а взаємодоповнюючі 
категорії. Поняття доходу значно ширше, воно охоплює всю величину 
новоствореної вартості, тоді як прибуток характеризує лише її частину. 
Прибуток являє собою, головним чином, вартісну форму додаткового 
продукту, дохід - частину необхідного і додаткового продукту.  

Особливою роллю доходів в ринкових умовах зумовлено необхідність 
управління ними. Управління доходами підприємства, як процес прийняття 
управлінських рішень за всіма основними аспектами їх формування, 
розподілу і використання залежить від поставлених цілей, завдань і 
принципів управління. Управління доходами -процес двоякий і відбувається 
як ззовнє на рівні державного регулювання, так і всередині підприємства на 
основі системи методів управління доходами, під якими ми, перш за все, 
розуміємо управлінський облік. 

Основною умовою системи управління доходами слід вважати 
необхідність інтеграції із загальною системою управління підприємством, 
яка є досить складною і ймовірнісною.  

Ключовою проблемою оцінки доходів підприємств на сьогоднішній день 
є  визначення самого поняття «дохід». З метою управлінського обліку зміст 
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поняття «дохід» зараз не визначено, відсутні методичні рекомендації та 
масштабна діюча практика з обліку доходів в управлінському обліку. 

На основі порівняльного аналізу класифікації доходів у діючій 
нормативній базі, міжнародних стандартах та управлінському 
облікузапропоновано класифікацію доходів з точки зору управління 
суб’єктом господарювання з метою прийняття економічно обґрунтованих 
управлінських рішень. На основі класифікації запропоновано розділити 
доходи на керовані, (які в свою чергу можуть бути систематичними і 
несистематичними), і некеровані. Для економічно обґрунтованого управління 
бізнес-процесами доцільно систематизувати доходи за сегментами їх 
утворення. Подальша класифікація може бути диференційована шляхом 
обчислення доходів за центрами відповідальності за їх отриманням. 
Побудова відповідної ієрархії в системі управління дозволяє підвищити 
ефективність діяльності підприємства, її прибутковість і забезпечити 
стабільне існування в мінливих умовах сучасної економіки. 

В рамках проблем управління доходами підприємстварозглянуті основні 
інструменти обліку їх надходжень. Для зв'язку даних бухгалтерського обліку 
з управлінським, для оперативного отримання інформації про виручку 
протягом періоду на основі проведеної класифікації доцільноввести рахунки 
третього порядку до субрахунку  702 «Дохід від реалізації товарів» 
субрахунок 702/1 «Дохід від реалізації товарів за центром відповідальності -
1», на яких групуватиметься  інформація про дохід (виручку) за центрами 
доходів, що входять до складу центрів прибутку. На рахунках четвертого 
порядку запропоновано групувати інформацію про  дохід (виручку) за 
видами товарів, а на рахунках п'ятого порядку - інформацію про дохід 
(виручку) за секторами ринку, якщо є така необхідність для управління 
продажами і формування доходу.  

Виявлення відхилень фактичних даних від прогнозних показників 
дозволяє оцінити точність прогнозу, ефективність виконання, уточнювати 
прогнози на наступні періоди. Тому поряд із застосовуваним на практиці 
порівняння фактичних показників з планом необхідно запровадити таке 
зіставлення прогнозів в управлінський облік підприємства у вигляді бюджету 
продажів. 

З позицій використання економічного аналізу доходів підприємства для 
управління його фінансово-господарською діяльністю слід розрізняти 
оперативний і стратегічний аналіз доходів. 

Вплив структури реалізованих товарів  на величину отриманої виручки з 
одного боку дозволяє оцінити виконання плану за асортиментом, з іншого 
боку виявляє розбіжності.Це не можна оцінювати тільки як недолік процесу 
реалізації або його планування, а як можливу гнучкість збутової політики, що 
забезпечує досягнення необхідних фінансових показників. 

На основі факторів, що впливають на обсяги реалізованихтоварів, 
можуть бути виявлені джерела резервів зростання доходів від продажів: - 
резерви скорочення нереалізованихтоварів за рахунок збільшення лояльності 
покупців, поліпшення якості товарів, що реалізуються з більш прийнятною 
для покупців ціновою політикою. 
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Важливе значення має оперативний аналіз доходів по споживачах і 
каналах збуту, дає інформацію для прийняття управлінських рішень і виявляє 
резерви збільшення доходів за відповідними напрямами. 

Особливістю стратегічного аналізу доходів підприємства є його 
взаємозв'язок з прогнозним маркетингом і менеджментом, що дозволяє 
визначати основні тенденції розвитку підприємства, виявлення зовнішніх 
чинників і формування моделі майбутнього підприємства. Наочно це 
взаємодія виявляється при використанні SWOT-аналізу для виявлення 
ринкової позиції підприємства та її перспектив. 

Одним з основних інструментів досягнення обраної стратегії 
підприємством є управління ціною на реалізовану продукцію, товари, 
послуги, що дозволяє оперативно реагувати на ринковий попит. 

Велику роль в обґрунтуванні управлінських рішень в бізнесі грає 
маржинальний аналіз, за допомогою якого приймаються такі рішення, як 
визначення беззбиткового обсягу продажів, зони беззбитковості 
підприємства, визначення критичної ціни реалізації, вибір варіантів зміни 
асортименту товарів, ціни на нові товари, варіантів використовуваного 
обладнання та ін. 

Для отримання більш повної інформації про структуру доходів 
підприємства обґрунтовано методику поетапного маржинального аналізу 
визначення фінансового результату, в основі якої лежить поділ сукупних 
постійних витрат на групи за ступенем їх відносини до реалізованих товарів. 
Необхідно виділити наступні основні групи постійних витрат: пов'язані з 
певним видом товарів, що відносяться до товарної групи, що відносяться до 
певного центру відповідальності. Даний аналіз повинен бути спрямований на 
вирішення найголовніших питань цінової і асортиментної політики: які 
товари вигідно, а які невигідно включати в асортимент, і які призначати ціни. 
Відповіді на ці питання дозволяють підприємству отримати максимальний 
дохід, ґрунтуючись на розрахунках. 

Впровадження запропонованих рекомендацій в практичну діяльність 
підприємств дозволить, на наш погляд, істотно підвищити якість управління 
доходами, і, таким чином, створить основи забезпечення не тільки 
беззбиткової, а й високорентабельної роботи. 
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ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ  ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ФІНАСОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Обов’язковою умовою успішного функціонування фінансової системи 
будь-якої держави, головною функцією її управління є державний 
фінансовий контроль. Саме від його організації та форм вияву залежить 
рівень економічного і соціального розвитку держави, поліпшення якості 
роботи в усіх галузях суспільного життя. 

Необхідність розвитку та вдосконалення державного фінансового 
контролю об’єктивно обумовлена вимогами часу.Стратегічним напрямом 
розвитку державного фінансового контролю є запровадження принципово 
нових для України видів і форм фінансового контролю за формуванням, 
рухом та використанням державних коштів і майна. 

Донедавна деякі провідні вчені-економісти основною формою 
фінансового контролю визначали ревізію. Водночас у світову практику вже 
давно увійшла така форма контролю, як державний аудит, що поєднує 
фінансовий аудит (перевірку виконання встановлених норм) та аудит 
ефективності. Інститут незалежного аудиту в умовах ринкової економіки є 
однією з необхідних складових фінансового контролю за діяльністю 
економічних суб'єктів, що здійснюється в будь-якій державі. 

Проблемам державного фінансового контролю й аудиту в Україні 
присвячені праці таких видатних українських вчених, як: М.Т. Білухи,  
Ф.Ф. Бутинця, М.М. Каленського, О.І. Петрика, В.Я. Савченка,  
І.В. Пилипенка, Н.І. Дорош, В.Г. Мельничука, В.К. Симоненка,  
М.Г Чумаченка та ін. Створення й розвиток державного аудиту в Україні є 
предметом дослідження таких вчених, як: І.С. Левицька, А.О. Асанов,  
Н.І. Рубан, А.В. Мамишев, В.С. Федосов, І.Л. Чугунов. 

Система контролю є необхідною і невід’ємною складовою структури 
будь-якого органу влади, але і вона не позбавлена недоліків. Адже 
порушення можуть виникнути в системі організації фінансового контролю, а 
саме, коли виникає змова між працівниками органу з метою умисного 
порушення системи контролю, відбуваються зловживання з боку керівництва 
державного органу, відсутність відповідальності суб’єктів внутрішнього 
фінансового контролю за виконанням контрольних процедур.  
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Система внутрішнього контролю, як би добре вона не була організована, 
може лише в розумних рамках забезпечити попередження негативних 
наслідків у силу впливу ряду обмежень, які характерні будь-якій системі 
контролю. Це свідчить про необхідність взаємодії системи внутрішнього 
контролю з системою аудиту, що надає можливість останній визначити стан 
та зробити оцінку першої. Призначення аудиту і контролю – сприяти такій 
організації роботи в органі, при якій кожний працівник свідомо зацікавлений 
виконувати свою роботу без помилок. Лише при такій системі управління 
можна мінімізувати ризик неправильного прийняття рішення і неякісного 
виконання фінансово-господарських операцій.  

Розвиток аудиту в Україні розпочався із прийняттям Закону України 
«Про аудиторську діяльність» № 3125 від 22.04.1993 р., який визначає 
поняття аудиту як «перевірку даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою визначення 
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів 
господарювання) згідно із вимогами користувачів» [1].  

Головною метою державного аудиту є виявлення уразливих місць в 
організації господарської діяльності суб’єкта, який підлягає контролю, 
впливу цих недоліків на досягнення статутних цілей та надання необхідних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності його управління, усунення та 
запобігання наявних недоліків, помилок та порушень, а також вдосконалення 
його діяльності в цілому.  

Саме аудит дає можливість виявити помилки й недоліки 
організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру, які 
негативно впливають на результати фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта господарювання, у тому числі внаслідок прийняття неправомірних 
управлінських рішень, укладання збиткових контрактів, реалізації товарів, 
робіт та послуг за заниженими цінами. Тобто аудит досліджує такі фактори, 
які не є фінансовими порушеннями, проте негативно впливають на кінцевий 
результат діяльності підприємства.  

Об’єктами державного аудиту виступають суб’єкти господарювання 
державного сектора економіки, а також інші суб’єкти господарювання, що 
отримують кошти з державного та місцевого бюджетів або здійснюють 
експлуатацію державного чи комунального майна [2, c. 35].  

У 2008 р. з прийняттям нової редакції Концепції розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю почалося розмежування зовнішнього 
(незалежного) і внутрішнього державного аудиту.  

Внутрішній аудит є основною формою контролю, за якого проводиться 
функціонально незалежна оцінка діяльності органів державного та 
комунального секторів з метою надання рекомендацій і консультацій, 
спрямованих на вдосконалення діяльності цих органів, підвищення 
ефективності управління економічним процесами.  
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Суть внутрішнього аудиту полягає у перевірочній та консультаційній 
діяльності, яку проводить певний підрозділ. Цим підрозділом може 
виступати служба внутрішнього аудиту всередині організації чи 
функціонально незалежного органу. Керівник цієї служби знаходиться під 
контролем адміністрації, яка забезпечує незалежність дій аудитора, доступ 
його до будь-якої економічної інформації й відповідні заходи для виконання 
його рекомендацій.  

Проведення зовнішнього аудиту полягає в формулюванні незалежної 
думки про достовірність фінансової або будь-якої іншої звітності, яка 
надається зацікавленим користувачам. Зовнішній аудитор насамперед 
здійснює тестування системи внутрішнього контролю й аудиту, яка створена 
й діє в певній організації, оцінює її надійність, виявляє слабкі місця в роботі 
системи та зосереджує на них основну увагу. Під час здійснення своєї роботи 
зовнішній аудитор повинен спиратися на результати діяльності системи 
внутрішнього державного контролю й аудиту [3].  

Для більш ефективного розвитку державного аудиту в майбутньому 
необхідно проводити реформи у даній сфері, які поєднували б такі дві 
складові: як внутрішній, так і зовнішній аудит, що на нашу думку, потребує 
наступних дій:  

– розробки єдиної концепції, інформаційної бази і нормативно-правового 
забезпечення функціонування органів внутрішнього і зовнішнього 
державного аудиту;  

– реформування організаційної структури, відповідних змін розподілу 
функцій і сфер діяльності органів, що проводитимуть внутрішній і 
зовнішній державний аудит;  

– підготовки кадрів відповідної кваліфікації для роботи у підрозділах 
внутрішнього аудиту і зовнішнього державного аудиту;  

– розробки критеріїв, які допомогли б оцінити ефективність 
здійснюваного внутрішнього і зовнішнього державного аудиту.  
Отже, створена нова форма контролю – державний аудит суб’єктів 

господарювання вже став одним із пріоритетних напрямів діяльності органів 
Державної фінансової інспекції та Рахункової палати України. Тому для того, 
щоб державний аудит в Україні розвивався більш ефективно, необхідно 
розробити теоретичні та практичні засади впровадження та функціонування 
державного аудиту в нашій країні, вивчити та адаптувати зарубіжний досвід 
становлення системи незалежного публічного контролю, сконцентрувати 
увагу на питаннях державного аудиту в одному законодавчому акті, що 
забезпечить безперешкодне здійснення контрольних заходів, передбачивши в 
ньому органи контролю та відповідальність суб’єктів господарювання за 
його недотримання. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ – СУЧАСНІ МЕТОДИ  

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Під час процесу  управління підприємством виникає потреба у 
застосуванні таких методів та моделей, які б дозволили планувати, 
організовувати, мотивувати та контролювати підприємницьку діяльність з 
точки зору розгляду підприємства як системи та з врахуванням його 
особливостей. Застосування в таких ситуаціях економіко-математичних 
методів і моделей є загальновідомим і виявило себе як найбільш прогресивне 
і ефективне. Сучасні методи управління економічними системами та 
процесами базуються на широкому використанні економіко-математичних 
методів. 

 Питанню використання економіко-математичних методів для 
ефективного управління підприємством присвячена велика кількість  праць 
як вітчизняних так і зарубіжних вчених, зокрема Б.Є. Бачевського,             
В.В. Вiтлiнcького, Г.І. Великоіваненко, В.К. Галіцина, Н.Є. Єгорової,           
А.Б. Камінського, О.І. Лаврушина, Ю.Г. Лисенка, І.Г. Лук’янeнко,             
Є.В. Мниха,  А.В. Матвійчука, А.П. Ротштейна, О.Д. Шарапова та інших. 

Економічний  аналіз вміщає в собі   понад сотню різних видів економіко-
математичних методів і моделей,  які умовно можна розподілити  на  такі 
групи: 

– методи кореляційно-регресійного аналізу;  
– методи математичного програмування;  
– матричні методи та моделі;  
– нелінійні моделі та інші економіко-математичні методи і моделі          

[1, c. 103].  
Методи кореляційно-регресійного аналізу  в основному доцільно 

використовувати для  встановлення кількісної залежності об’єктивних і 
суб’єктивних факторів досліджуваного об’єкта характер функціональної 
залежності між якими невизначено. Зважаючи на те що більшість процесів, 
які відбуваються в економіці є випадковими то й зв’язок між факторами, які 
впливають на результуючу змінну є випадковою величиною. У такому 
випадку кореляція виражає ймовірнісну залежність між змінними 
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параметрами алгоритму зв’язку. Таким чином кореляційно-регресійний 
аналіз надає потужний та гнучкий інструмент для вивчення взаємозв’язків 
між показником та множиною незалежних змінних. Основною метою 
використання цього методу є  правильно відобразити теперішній стан 
підприємства, відповідно навчитися управляти подіями, що відбуваються, а 
також точніше передбачити майбутнє підприємства [2, c. 69]. 

Методи математичного програмування по своїй суті зводяться до 
вирішення умовних задач оптимізації з декількома змінними. Найчастіше 
методи математичного програмування застосовуються при вирішенні задач 
планування номенклатури та асортименту виробів,  визначення оптимального 
маршруту мінімізації залишків виробництва, регулювання рівня запасів, 
календарному плануванні виробництва тощо. Таким чином методи 
математичного програмування головним чином призначені для оптимізації 
господарської діяльності підприємства, що дозволяє аналітику оцінювати 
ступінь досягнення поставленої мети,  визначати лімітуючі ресурси, ступінь 
конкурентоспроможності  та дефіцитності товарів, які дане підприємство 
виготовляє. 

Методи лінійного програмування використовуються аналітиками при 
розв’язанні багатьох оптимізаційних задач, де функціональні залежності 
досліджуваних явищ і процесів є детермінованими. Одержані результати під 
час застосування методів лінійного програмування дають можливість 
аналітику визначити і  проаналізувати потенційні можливості зміни значення 
будь-якого з параметрів досліджуваного об’єкта, а також визначити резерви 
нереалізованих можливостей. На сучасному етапі економічного 
реформування  та  запровадження ринкових методів господарювання зростає 
потреба в оперативності прийняття управлінських рішень, у розрахунку й 
прогнозуванні варіантів можливих напрямків виробничої діяльності окремих 
підприємств. А це практично неможливо здійснити без застосування в 
аналітичному дослідженні економіко-математичних методів. 

Матричні методи та моделі економічного аналізу дозволяють підходити 
до аналізу найбільш системно, упорядковуючи як складові елементи системи, 
так і взаємозв’язки між ними. В основі даних методів покладено лінійну та 
векторно-матричну алгебру, які часто використовують при дослідженні 
складних і великорозмірних економічних структур [3, c. 107].   

Широке розповсюдження матричні моделі набули у сфері дослідження 
міжгалузевого балансу, матриць багатокритеріальної оптимізації, 
портфельного аналізу тощо. На підприємстві модель міжгалузевого балансу 
зазвичай використовують при розрахунку технологічних нормативів, аналізу 
збалансованості виробничого процесу, управління ресурсами та запасами 
сировини тощо [2, c. 70]. 

У складі інших економіко-математичних методів та моделей можна 
виокремити теорію ігор, теорію масового обслуговування та теорію нечіткої 
логіки і нейронних мереж. Методи, які використовуються при розв’язанні 
ігрових задач знайшли широке застосування у сфері прийняття 
управлінських рішень на етапі формування альтернатив та вибору 



416 

оптимальної стратегії. Аналітично їх можна подати як гру двох, трьох чи 
більше гравців, кожен із яких хоче максимізувати свою вигоду і прибуток, 
мінімізувати втрати за рахунок іншого, шляхом вибору оптимальної 
стратегії. Математичну теорію масового обслуговування використовують при 
розв’язанні соціально-економічних задач, пов’язаних з організацією 
обслуговування та ремонту устаткування, проектуванням потокових ліній, 
плануванням маршрутів міського громадського транспорту, організацією 
телефонної служби тощо. Завдання теорії масового обслуговування - 
визначити такі характеристики системи, які забезпечують задану якість її 
функціонування  [2, c. 71]. 

Описані вище методи протягом тривалого  періоду були основним 
інструментарієм економіко-математичного моделювання, який активно 
застосовувався дослідниками та аналітиками в процесі оцінювання та 
характеристики  ними різноманітних економічних процесів. Однак більшість 
із них мають багато суттєвих  недоліків, які в першу чергу пов’язані з 
великою кількістю обмежень та передумов, що призводить до значного 
зниження ефективного розв’язання реальних задач, які в загальному випадку 
не відповідають встановленим  вимогам.  Одна з найважливіших проблем, 
яка виникає при застосуванні класичних методів економіко-математичного 
моделювання, пов’язана з їх неспроможністю оперувати якісними 
показниками. В результаті цього, аналітики вимушені частіше користуватись  
методикою якісного аналізу економічних систем, що усуває кількісні методи 
математичного моделювання з процесу планування та оптимізації їх 
діяльності. Також варто пам’ятати про те, що використання адекватних 
математичних підходів для аналізу та прогнозування розвитку підприємств 
дозволяє підвищити ефективність їх функціонування та сприяє отриманню 
додаткового економічного ефекту. 

Таким чином на зміну класичним методам економіко-математичного 
моделювання приходять нові методи, зокрема методи нечіткої логіки та 
штучного інтелекту. Вони є методологією та математичним апаратом, що дає 
можливість ставити та математично обґрунтовано розв’язувати навіть такі 
задачі, для яких відсутня повноцінна статистика, або коли серед 
інформативних факторів є лише якісні показники, забезпечуючи при цьому 
можливість адаптації економіко-математичних моделей до мінливих умов 
економіки [4, с. 256 ].  

Моделі, які побудовані на підґрунті штучного інтелекту досить добре 
зарекомендували себе при вирішені складних завдань у сфері економічного 
аналізу та прогнозування зміни біржових індексів, при оцінюванні надійності 
позичальника у фінансово-кредитній сфері, при визначені ймовірності 
банкрутства підприємства, в дослідженні діяльності виробничо-комерційних 
підприємств, при аналізі фінансових та страхових ризиків тощо. 

Отже,  економіко-математичні методи відіграють дуже важливу роль у 
забезпеченні ефективного управління  підприємством та в економіці загалом. 
Вони  активно і швидко  розвиваються  і  мають широку сферу використання.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ 

 
Державне податкове регулювання є складовою частиною загальної 

системи податкових відносин, адже стикається з інтересами не тільки 
бюджету, а й платників податків. Найефективнішим напрямом державного 
податкового регулювання є надання пільг. Податкові пільги дозволяють 
цілеспрямовано впливати на економічну поведінку платників податків та 
підтримувати пріоритетні напрямки господарювання. 

Особлива увага дослідженню ролі пільг у системі державного 
податкового регулювання в останні роки приділена у працях таких науковців, 
як : В.Л. Андрущенко, Л.М. Бабич, Ю.М. Бажало, О.Д. Василик, Ю.Б. Іванов, 
А.Я. Кізим, Н.І. Костініна, А.І. Крисоватий, І.О. Лунін, Д.В. Полозенко,    
А.М Соколовська, В.М.Суторміна, В.А.Ткаченко, В.М. Федосов, Д.Г. Чернік, 
Т.Ф. Юткіна. 

Податкова соціальна пільга (ПСП) – сума, на яку платник податку з 
доходів фізичних осіб має зменшити суму свого загального місячного 
оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від 
одного працедавця у вигляді заробітної плати. Податкова соціальна пільга  
застосовується до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня 
отримання працедавцем заяви платника податку про застосування пільги. 
Будь-який платник податку, в якого заробітна плата протягом звітного 
податкового місяця не перевищує граничного розміру доходу, який дає право 
на отримання ПСП, має право на її застосування [1]. 

Виходячи з розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового 
мінімуму, встановлених Державним бюджетом  на 2016 рік, податкова 
соціальна пільга на 2016 рік становить: 

− 100 % ПСП - 689 грн; 
− 150 % ПCП - 1033,50 гpн; 
− 200 % ПCП - 1378,00 гpн. [2, 3]. 
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Гранична сума доходу, яка даватиме право на застосування ПСП,  
становить  у 2016 році розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 
та округлений до найближчих 10 гривень, тобто 1930 грн. [4]. 

На 100% податкову соціальну пільгу мають право всі працівники, 
заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу для її 
отримання.  

У Податковому кодексі України встановлено, що для платника податків, 
який утримує двох чи більше дітей до 18 років, розмір податкової соціальної 
пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину. При цьому граничний 
розмір доходу визначається також в залежності від кількості дітей. Слід 
зазначити, що йде мова про одного з батьків. Тобто, якщо сім’я утримує двох 
чи більше дітей до 18 років, то на податкову соціальну пільгу на дітей має 
тільки один з них [3]. 

Податкова соціальна пільга у розмірі 150%  кодексу застосовується до 
платників податку на доходи фізичних осіб, які: 

–є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. 

–утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 
18 років. 

–є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, 
нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх 
участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 

–є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; 
–є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства; 
–є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що 

зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; 
–є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої 

світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Податкова соціальна пільга у розмірі 200%, відповідно до Податкового 
кодексу, застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб, які є: 

–Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної 
Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, 
особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»; 

–учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у 
той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових 
дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; 

–колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового 
утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою 
чи реабілітованою;      
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–особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під 
час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з 
колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її 
союзниками; 

–особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда 
(Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 
січня 1944 року. 

Якщо фізична особа  має право на пільгу в розмірі 100% на дітей, в 
розмірі 150% або 200%, разом із заявою необхідно подати відповідні 
підтверджуючі документи роботодавцю. Перелік таких документів для 
кожної окремої категорії платників визначено Постановою КМУ №1227 від 
29.12.10 р. «Про затвердження Порядку подання документів для застосування 
податкової соціальної пільги». 

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 
- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 
- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового 

місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи 
майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, 
ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; 

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької 
діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. 

Для державних службовців пільга застосовується під час нарахування 
доходів та до завершення нарахування таких доходів без подання 
відповідних заяв, але з поданням підтвердних документів для встановлення 
розміру пільги [5]. 

Відповідно до ПКУ, якщо платник податку має право на податкову 
соціальну пільгу з двох або більше підстав, то застосовується одна пільга з 
підстави, яка передбачає її найбільший розмір. Але якщо платник податку 
утримує двох чи більше дітей, один (кілька) з яких є інвалідом, податкова 
соціальна пільга у розмірі 150% на дитину – інваліда додається до пільги у 
розмірі 100% на інших дітей. 

Отже, податкова соціальна пільга є важливим елементом економічного 
захисту населення та відіграє важливу роль у податковій системі України. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Податки є основним джерелом наповнення бюджету будь-якої країни, в 

тому числі і України. Податкова система України ніколи не відзначалася 
високою ефективністю попри неодноразові спроби її реформувати. Одним із 
важливих джерел доходів державного бюджету є прибуткове оподаткування 
громадян − податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО). На даному етапі 
розвитку податкова система не може досконало забезпечити достатні 
податкові надходження до бюджету та стимулювати платників до сплати 
податків. 

Проблемам контролю розрахунків за ПДФО присвячені праці таких 
зарубіжних та вітчизняних вчених: Рябчук О.Г., Лайко П.А., Соколовської 
А.М., Мельника В.М., Кривіцького В.Б., Кобилянської О.І., Ловінська Л.Г., 
Сафін А.А. та інші, але ряд питань стосовно контролю сплати та нарахування 
ПДФО залишаються ще не до кінця висвітленими. 

Метою даного дослідження є з’ясування основних напрямів контролю  
розрахунків за ПДФО. 

Податок на доходи фізичних осіб – це прямий податок, що залежить від 
результату господарської діяльності, а саме від доходу фізичної особи. Згідно 
Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, платниками 
податку є: 

− фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 
походження в Україні, так і іноземні доходи; 

− фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні; 

− податковий агент [1]. 
Залежно від статусу платника податків існують різні об’єкти 

оподаткування. Для резидента об’єктом обкладення ПДФО є: загальний 
місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерелом їх походження 
в Україні, остаточно оподатковувані ПДФО при їх нарахуванні (виплаті, 
наданні); доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. 

Місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних 
доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного 
податкового місяця. 
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Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних 
місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом 
такого звітного податкового року, доходів, отриманих підприємцем від 
підприємницької діяльності, і доходів фізичної особи, яка здійснює 
незалежну професійну діяльність. 

Для нерезидента об'єктом оподаткування ПДФО є: загальний місячний 
(річний) оподатковуваний дохід із джерелом його походження в Україні; 
доходи з джерелом їх походження в Україні, що підлягають остаточному 
обкладенню ПДФО при їх нарахуванні (виплаті, наданні) [2]. 

З 01 січня 2016 року діє одна ставка податку для доходів у вигляді 
заробітної плати, доходів за договорами цивільно-правового характеру і 
деяких пасивних доходів (це стосується дивідендів по акціях і/або 
інвестиційним сертифікатам, роялті, інвестиційний прибуток від операцій з 
цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, відсотки, 
виграші, призи, подарунки) – 18 %. 

Завданнями контролю за ПДФО є: 
− оцінка реальності визначення об’єкта оподаткування; 
− дотримання податкового законодавства по операціях, пов’язаних із 

визначенням оподатковуваного доходу для нарахування податку на доходи 
фізичних осіб й утримання податку щодо кожного громадянина; 

− встановлення впевненості в дотриманні чинного законодавства, 
правомірності, доцільності та обґрунтованості управлінських рішень 
відповідальних посадових осіб при здійсненні розрахункових операцій з 
бюджетом, розробці заходів з реалізації результатів контролю з метою 
попередження зловживань і порушень; 

− аналіз зв’язку функцій податку з формуванням його на підприємстві; 
− оцінка формування фонду заробітної плати, зв’язок його з 

продуктивністю праці для майбутньої безперервної діяльності підприємства 
та перспективності в формуванні частки бюджету з податку на доходи 
фізичних осіб; 

− оцінка податку на доходи фізичних осіб, його стабільності та 
перспектив збільшення; 

− отримання достатніх доказів впевненості в правильності організації 
та оцінки оплати праці; 

− оцінка нарахування податку не доходи фізичних осіб, достовірності 
відображення і розкриття інформації відповідно до діючих принципів та 
тверджень подання фінансової звітності 

− перевірка правомірності та правильності нарахування податкової 
соціальної пільги; 

− перевірка своєчасності утримання і перерахування податку на 
доходи фізичних осіб до бюджету [3]. 

Розрахунок податку перевіряється в такій послідовності; 1)спочатку 
визначається правильність місячного оподатковуваного доходу; 
2)визначається  правильність обчислення  ПДФО; 3) сума податку, визначена 
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інспектором, порівнюється із сумою, обчисленою бухгалтерією 
підприємства, і якщо виявлено відхилення, то не донарахована або зайво 
нарахована сума податку фіксується в акті перевірки. 

Під час контролю за сплатою та нарахуванням ПДФО використовують 
методи: логічної перевірки документів;методи нормативно-правової 
перевірки, які поєднуються з методами формальної перевірки документів, 
арифметичних розрахунків, логічної перевірки взаємозв’язку операцій і 
зустрічної перевірки.  

При проведенні контролю розрахунків з бюджетом за ПДФО 
перевіряються наступні джерела інформації: Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 
утриманого з них податку (ф. № 1ДФ); штатний розклад; накази про 
призначення та звільнення працівників; Положення про преміювання; 
розрахунково-платіжні відомості; платіжні відомості; касові документи; 
особові листи; дані синтетичного обліку за рахунками 64 «Розрахунки з 
бюджетом» (за субрахунком «Розрахунки за податками»), 66 «Розрахунки за 
виплатами працівникам»;  Довідки про вирощування сільськогосподарської 
продукції у приватних селянських господарствах (у випадку закупівлі 
сільськогосподарської продукції у населення); заяви про застосування 
податкової соціальної пільги та заяви про відмову від застосування 
податкової соціальної пільги; заяви працівників про надання матеріальної 
допомоги та інших виплат; лікарняні листи; розрахунок відпускних тощо [4]. 

Таким чином, система контролю за податком з доходів фізичних осіб в 
Україні залишається надалі недосконалою і потребує подальшого 
поступового та послідовного реформування. Серед основних кроків на шляху 
удосконалення можна запропонувати наступні: підвищення відповідальності 
фізичних осіб за несплату податку і за неподання податкових декларацій та 
відповідальності податкових агентів за непредставлення або неповне подання 
відомостей про доходи, виплачені ними фізичним особам; посилення 
штрафних санкцій, щоб фізичним особам було невигідно використовувати 
схеми мінімізації податкових зобов’язань; розширення повноважень 
податкових органів щодо оцінки доходів з використанням непрямих даних, 
що свідчать про розміри одержуваного доходу, виходячи зі способу життя 
платника податку, тобто на основі так званих зовнішніх ознак багатства. 
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МЕТОДИКА АУДИТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У ринкових умовах система господарювання підприємства 

характеризується все більшим ускладненням структури, що зумовлено 
розширенням масштабів діяльності, збільшенням кількості структурних 
елементів управління та розмаїттям їх зв’язків між собою. Орієнтування 
України на вимоги європейського ринку потребує опанування власниками 
нових підходів до управління ефективністю діяльності торговельного 
підприємства. Одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності 
функціонування торговельного підприємства є необхідність проведення 
систематичних аудиторських перевірок.  

Торговельне підприємство здійснює безліч господарських операцій, 
пов’язаних з оборотом товарів: придбання, транспортування до місця 
продажу, приймання, вантаження і розвантаження, зберігання, продаж, 
доставку покупцям, зниження ціни, списання і ін.  

Питанням організації і методики аудиту торговельних підприємств 
присвячено багато досліджень провідних вчених України, зокрема  
Гелей Л. О., Назарова Г. Б., Чорна С. К., Гайдай М. Н., Давидов  Г. М., 
Загородній А. Г., Рудницький В. С., Сопко В. В., Бурцев В. В., Шеремет А. Д. 
та інші, але ряд питань стосовно аудиту торговельних підприємств 
залишаються ще не до кінця висвітленими. 

Метою даного дослідження є з’ясування основних завдань аудиту 
торговельних підприємств, визначення алгоритму здійснення аудиту 
торговельних підприємств та типових порушень в їхній діяльності. 

Торговельне підприємство – це первинна основна ланка сфери торгівлі, 
вона є самостійним господарюючим суб’єктом з правом юридичної особи, 
що створена для закупівлі та реалізації а також зберігання товарів. 
Додатковим може бути надання різноманітних супутніх послуг заради 
задоволення потреб ринку та отримання ще більшого прибутку [1]. 

Метою аудиту торговельних підприємств є встановлення законності, 
правильності та доцільності діяльності торговельного підприємства, в тому 
числі розрахунків підприємства з бюджетом у частині сплати податків, зборів 
та обов’язкових платежів. 

Завданнями аудиту торговельних підприємств є: 
− обґрунтованість прийнятих у фінансовому плані розрахунків для 

визначення об’ємних показників роботи підприємств, фондів заробітної 
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плати, рівня собівартості продукції, прибутку, правильність відображення у 
звітності планових показників, наявності випадків необґрунтованих змін 
планів виробництва і реалізації продукції, фондів заробітної плати, прибутку, 
платежів до бюджету; 

− виконання плану за основними кількісними і якісними показниками, 
вплив окремих чинників на відхилення від затверджених планів; 

− зміст господарських операцій за даними первинних документів для 
встановлення їх законності, доцільності та достовірності; 

− записи в регістрах бухгалтерського обліку в зіставленні з 
первинними документами, дані облікових регістрів з показниками звітності, 
звітні дані з плановими; 

− дані різних документів, що належать до взаємопов’язаних 
господарських операцій, наприклад, зіставлення даних про кількість 
випущених виробів з документами про нарахування заробітної плати за 
вироблення цих виробів; порівняння даних про відвантаження (відпуск) 
продукції з пропусками на її відпуск з території підприємства; 

− дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку 
грошових коштів і матеріальних цінностей, а також обґрунтованість 
кореспонденції рахунків в облікових регістрах; 

− достовірність звітних даних, виявлення приписок та інших 
спотворень показників звітності; 

− ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових 
ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, 
повноти виявлення та мобілізації внутрішньогосподарчих резервів, причини 
утворення непродуктивних витрат і втрат; 

− дотримання діючого порядку встановлення і застосування цін і 
тарифів; 

− виконання вказівок щодо усунення недоліків, виявлених 
попередньою ревізією [2]. 

Аудит на торговельних підприємствах здійснюється за типовим 
алгоритмом: 1) планування аудиторської перевірки; 2) перевірка наявності 
дозволів на здійснення торгівельної діяльності; 3) перевірка наявності та 
правильності сертифікації товарів; 4) перевірка правильності формування цін 
на товари; 5) перевірка документального оформлення надходження товарів та 
їх аналітичного обліку; 6) перевірка наявності неповернених і 
невикористаних доручень й матеріально-відповідальних осіб, порушення 
правил видачі й оформлення доручень; 7) перевірка наявності безтоварних 
операцій; 8) перевірка інших питань, передбачених Програмою аудиту;  
9) виявлення порушень та розроблення рекомендацій щодо їх усунення і 
недопущення; 10) узагальнення виявлених рекомендацій в аудиторському 
висновку, який складається відповідно до вимог МСА 700 [1]. 

Для отримання доказів використовуються різні за змістом методичні 
прийоми, зокрема такі: інвентаризація, перевірка документів за формою, по 
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суті та за змістом, арифметична, логічна, експертна, зустрічні перевірки, 
прийоми взаємного контролю операцій, опитування і та ін. 

Джерелами інформації при аудиті торговельних підприємств виступають 
наступні документи: Закон України «Про підприємництво» № 436-ІV від 
16.017.2003 р., Закон України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 
12.05.1995 р.,; Постанова «Про затвердження Порядку провадження 
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку 
споживчих товарів» №833 від 15.06.2006 р.; ліцензії; договори; Наказ про 
облікову політику торговельного підприємства; первинні документи з обліку 
руху товарів, опис-акт уцінки і дооцінки; облікові регістри; фінансова 
звітність торгівельного підприємства; акти, довідки. 

Аудит торговельних підприємств є досить складним процесом, оскільки 
діяльність торговельних підприємств зазвичай містить велику кількість 
правопорушень, а саме: неправильне оформлення установчих документів; 
порушення в обліку витрат продукції; порушення правил обліку прибуття 
товарів; відсутність окремих ліцензій; порушення порядку ведення касових 
операцій; незадовільна організація складського господарства та зберігання 
товарів; відсутність оперативного контролю за виконанням договорів на 
постачання і реалізацію товарів; неправильне визначення первинної вартості 
товарів; неповне оприбуткування товарів; необгрунтовані претензії до 
постачальників; нестачі, крадіжки, псування, привласнення товарів; 
неправильне нарахування та списання торговельної націнки; неправильне 
визначення розміру компенсації завданих підприємству збитків; несвоєчасне 
і неправильне оформлення первинних документів з обліку руху товарів; 
незадовільна організація бухгалтерського обліку товарів [3]. 

Таким чином, проведення аудиторської перевірки на торговельних 
підприємствах є потужним засобом підвищення ефективності та 
правильності системи обліку на підприємстві, підвищує ступінь довіри 
контрагентів та дозволяє усунути наявні порушення та недоліки. Аудитор 
повинен враховувати особливості торгівельної діяльності, а саме: існує 
оптова та роздрібна торгівля; облік роздрібного товарообігу, як правило, 
ведеться у грошовому вимірі за продажними роздрібними цінами; витрати, 
пов’язані з організацією та веденням роздрібної торгівлі - витрати обігу − не 
включаються до собівартості реалізованих товарів, а покриваються за 
рахунок націнок. 
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Найважливішим чинником економічного зростання країни є залучення 

та використання інвестицій, які є необхідними умовами постійного 
вдосконалення виробничих процесів, впровадження прогресивних 
технологій, підвищення якості продукції, тобто розвитку діяльності та 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Важливою 
умовою підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств є 
прийняття рішення щодо доцільності вкладення інвестиційних ресурсів, що 
базуються на їх обґрунтуванні з використанням сучасних методів оцінки 
ефективності інвестиційних проектів.      

Питання оцінки ефективності інвестиційних проектів є досить 
актуальними і перебувають у центрі дослідження таких вітчизняних і 
зарубіжних науковців, як  Г. Бірман, І. Бланк, В. Верба, А. Загородній,             
І. Мазур, А. Маршал, О. Митяй, А. Пересада, Г. Тарасюк, Р. Холт,             
В. Царьова, Л. Швець.          

В проектному аналізі під ефективністю проекту розуміють категорію, 
що відображає відповідність результатів проекту цілям та інтересам його 
учасників. До неї належить економічна ефективність, фінансові можливості 
повернення коштів, маркетингова, технологічна ефективність, 
результативність роботи кадрових ресурсів тощо. Таким чином, оцінка 
ефективності інвестиційного проекту - один із основних етапів його аналізу 
та розробки, на основі якого приймаються рішення про реалізацію або 
відхилення інвестиційного проекту [1, с. 149].       

В основу оцінок ефективності інвестиційних проектів, й загалом 
проектних рішень, покладено  базові підходи й принципи:     

1. Розгляд проекту впродовж всього його життєвого циклу.  
2. Моделювання грошових потоків, які обов’язково мають включати усі 

пов’язані із проектом надходження і витрати грошових коштів.   
3. Співставність умов порівняння різних проектів (варіантів проекту) 
4. Принцип позитивності і максимуму ефекту. Для того, щоб проект був 

визнаним ефективним необхідно, щоб ефект від його реалізації був 
позитивним; при порівнянні із альтернативними проектами перевага має 
надаватися проекту із найбільшим значенням ефекту.    

5. Врахування фактору часу. При оцінці ефективності проекту бажано 
враховувати різноманітні аспекти фактору часу, у тому числі динамічність 
параметрів проекту та його оточення.      

6. Врахування тільки наступних витрат та надходжень. Мається на увазі, 
що в розрахунках показників ефективності мають братися до уваги тільки ті 
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витрати та надходження, які будуть мати місце у ході реалізації проекту. 
Ресурси, які було створено раніше і які використовуються в проекті, 
оцінюються не витратами на їх створення, а альтернативною вартістю, яка 
відображає максимальне значення втрачених можливостей.    

7. Врахування найбільш суттєвих наслідків проекту.     
8. Врахування, що учасники проекту можуть мати відмінні інтереси, а 

тому оцінка вартості капіталу може виражатися індивідуальними значеннями 
ставки дисконтування.         

9. Багатоетапність оцінки. На різних стадіях розробки й здійснення 
проекту, його ефективність визначається заново, з різною глибиною 
дослідження. 

10. Врахування інфляції, невизначеності та ризиків [2, с. 256].   
В проектному аналізі найчастіше використовують наступні показники 

оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів:     
1) чистий дисконтований дохід - NPV (Net Present Value);    
2) термін окупності інвестицій - PP або PB (PayBack Period);   
3) внутрішня норма дохідності - IRR (Internal Rate of Return);   
4) середня норма рентабельності - ARR (Average rate of return);  
5) індекс рентабельності - PI (Profitability Index) [3].    
Вибір найефективніших інвестиційних проектів і забезпечення реалізації 

окремих інвестиційних програм ґрунтується на основі аналізу їхньої 
ефективності - відповідності проекту цілям, завданням та інтересам його 
учасників. На сьогодні існує ряд методів оцінки ефективності інвестиційних 
проектів, які включають (динамічні методи) або не включають 
дисконтування (статичні методи).         

Оцінка ефективності інвестиційних проектів з дисконтуванням базується 
на основі таких принципів: оцінки повернення інвестованого капіталу на 
основі показника грошового потоку; дисконтування в розрахунках 
інвестованого капіталу і грошового потоку; диференціації дисконтної ставки 
для кожного інвестиційного проекту.       

Найбільш вживаними показниками ефективності інвестиційних проектів 
є дисконтований період окупності, чиста теперішня вартість, внутрішня 
норма прибутковості. Дисконтований термін окупності характеризує період 
часу від початку реалізації проекту до моменту, починаючи з якого значення 
чистого дисконтованого доходу буде позитивним.     

Чиста теперішня вартість проекту - це різниця між вхідними та 
вихідними грошовими потоками. Вона показує, яку корисність принесе 
організації реалізація даного проекту. Але при цьому вона не дає жодного 
уявлення про те, на який обсяг витрат припадає дана корисність і яка 
ефективність кожної витраченої грошової одиниці.     

Внутрішня норма прибутковості - це значення показника дисконту, за 
яким чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю. На жаль, цей 
показник в деяких випадках може конфліктувати з показником чистої 
теперішньої вартості проекту [3].         
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Крім цього, в розрахунках цих показників приймаються припущення, які 
не відповідають реальній практиці інвестування:       

- потоки грошових коштів відносяться на кінець року (хоча можуть 
з’являтися в будь - який момент часу протягом періоду, що розглядається);   

- грошові потоки, що генеруються інвестиціями,  в той же час 
реінвестуються в інші проекти, забезпечуючи віддачу не нижче, ніж показник 
дисконтування в проекті, що аналізується (що може не відповідати 
дійсності). Для обґрунтування ефективності інвестиційного проекту 
недостатньо використовувати окремі показники, необхідна їх система, яка б 
враховувала всі вказані недоліки [2, с. 335].       

Отже, ефективність інвестиційних проектів має визначатися не лише 
виходячи з показників позитивного грошового потоку, високих норм 
рентабельності, невеликих термінів окупності, а виходячи з нарощування 
активів, можливості ефективного виходу, можливості подальшої 
диверсифікації тощо. Необхідно здійснювати комплексний підхід до 
формальної оцінки ефективності проектів з обґрунтованими ставками 
дисконтування. Будь-який проект є унікальним, а тому потребує особливого 
підходу до визначення фінансових показників та обґрунтування окремих 
факторів, що на нього впливають.       
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В сучасних ринкових умовах всі суб'єкти господарювання потребують 

своєчасного отримання повної, точної та правдивої інформації щодо 
фінансового стану підприємства та результатів його діяльності. Ці дані дають 
змогу вчасно виявити недоліки у його функціонуванні та прийняти 
обгрунтовані управлінські рішення задля покращення ситуації, що склалася. 
Оскільки податкова, статистична, фінансова та інші види звітності 
складаються на основі даних бухгалтерського обліку, то саме вони і слугують 
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основним джерелом інформації щодо діяльності окремого суб’єкта 
господарювання. Тому необхідним є забезпечення достовірності, прозорості 
та об’єктивності показників обліку і звітності. Проте, документування 
господарських операцій, їх подвійний запис на рахунках бухгалтерського 
обліку не можуть охопити абсолютно всі процеси, що пов’язані з рухом 
активів та зобов’язань. Для забезпечення достовірності облікових показників, 
а також задля запобігання можливим відхиленням використовується 
інвентаризація – один з найважливіших методів контролю, що проводиться 
на підприємствах згідно закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні». 

Дослідженню теоретичних та практичних основ інвентаризації, розробці 
нових підходів до здійснення процесу інвентаризації присвячено чимало 
підручників, монографій, статей та інших наукових праць різних вчених, 
серед яких Бєлов М.Г., Білуха М.Т., Грабова Н.М., Дорош Н.І., Пилипенко 
І.І., Соколов Я.В., Сопко В.В., Шевчук В.О., Шпиг О.А. та інші. 

Метою дослідження є визначення необхідності проведення 
інвентаризації та її  впливу на фінансовий стан підприємства і результати 
його діяльності. 

Порядок проведення інвентаризації визначено Положенням 
(стандартом) «Про інвентаризацію активів та зобов’язань» [2]. Її виконання 
дає змогу з’ясувати розходження між обліковими даними та фактичною 
наявністю, станом і оцінкою активів, власного капіталу і зобов’язань 
підприємства, перевірити повноту документального оформлення і 
відображення в обліку господарських операцій, підтвердити реальність 
показників звітності підприємства. Крім того, інвентаризація є дієвою 
формою контролю за роботою матеріально відповідальних осіб, облікових 
працівників, ефективним засобом підвищення внутрішньої дисципліни на 
підприємстві [3, c.320]. 

Для ефективності управління підприємством важливо не просто 
володіти інформацією про стан підприємства і результати інвентаризації 
активів та зобов’язань, а й приймати управлінські рішення за результатами 
інвентаризації, які забезпечать удосконалення діючої системи контролю на 
підприємстві. Загальну схему та структуру потоку інформації для підготовки 
та прийняття управлінських рішень за результатами проведення 
інвентаризації зображено на рисунку 1, що забезпечить відображення чіткої 
послідовності виконання дій конкретними суб’єктами для отримання 
інформації. 
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Рис.1. Рух інформації для підготовки та прийняття управлінських 
рішень за результатами проведення інвентаризації 

 
Отримана під час інвентаризації інформація дозволяє проаналізувати 

рівень ефективності управління активами підприємства, що полягає в аналізі 
доцільності вибору методу обліку надходження та вибуття активів, 
достовірності оцінки об’єктів обліку і контролю тощо. Окрім цього, за 
результатами інвентаризації встановлюється, чи є необхідність витрачати 
фактичну кількость матеріалу у виробництво, чи, можливо, відбувається 
умисний переліміт. На основі цих даних спеціалісти можуть достовірно 
визначити реальні затрати на виробництво певної продукції та раціональний 
обсяг використання ресурсів.  Результати інвентаризаційної перевірки 
складають основу для аналізу за станом розрахунків на підприємтсві. Так, 
наприклад, за результатами проведення актів звірки з контрагентами 
встановлюється достовірність та своєчасність розрахунків, ефективність 
здійснення яких є запорукою забезпеченості необхідними активами та 
підтриманням платоспроможності підприємства [4, c.118]. 
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Таким чином, на етапі прийняття управлінських рішень за результатами 
проведення інвентаризації головою інвентаризаційної комісії разом з 
представником служби моніторингу та керівником підприємства: 

• проводиться оцінювання та аналіз виявлених інвентаризаційних 
різниць, причин їх виникнення та винних у цьому осіб; 

• здійснюється оцінювання остаточних результатів інвентаризації; 
• проводиться аналіз остаточних результатів проведеної інвентаризації; 
• встановлюється переваги та недоліки кожної з альтернатив 

підготовлених рішень, а також їх можливі наслідки; 
• здійснюється вибір варіантів управління інвентаризаційними 

відхиленнями та приймаються рішення по недопущенню їх у майбутньому; 
• визначаються способи і методи впливу на осіб, з вини яких виникли 

недостачі, лишки чи відбулося псування цінностей; 
• встановлюється ефективність діючої системи контролю на 

підприємстві; 
• приймаються рішення про доцільність чи необхідність корегування 

діючої системи контролю;  
• визначається вплив результатів інвентаризації на фінансовий стан 

підприємства. 
Отже, в умовах ринкової економіки інвентаризація є одним із 

найважливіших методів бухгалтерського обліку, оскільки для ефективного 
управління підприємством не достатньо лише володіти інформацією про 
його фінансовий стан, потрібно також приймати відповідні управлінські 
рішення, що формуються на основі результатів проведення інвентаризації і 
дають змогу працювати над удосконаленням методики контролю та 
управління підприємством в цілому. 
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В процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно 
вступають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання при 
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здійсненні угод, що оформлюється і закріплюється договорами: з 
постачальниками − за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з 
покупцями − за придбані ними товари, з банками − по одержанню коштів і 
погашенню кредитів. З іншими юридичними та фізичними особами − за 
транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками − 
по заробітній платі, наданих їм позиках тощо. Такі взаємовідносини є 
необхідними умовами для забезпечення безперервності кругообігу засобів, 
початковою і кінцевою ланкою якого виступають розрахунки. Розрахунки 
здійснюються як в безготівковій формі, так і готівкою, що актуалізує дану 
тему. 

Значна кількість науковців досліджували тему безготівкових 
розрахунків за продукцію та послуги. Вагомий внесок у розвиток цього 
напрямку зробили Бутинець Ф.Ф.,Нападовська Л.В., Огійчук М.В., Житна 
І.П., Нескреба А.М. та ін. 

Безготівкові розрахунки − платежі, які здійснюються шляхом 
перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без 
використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються 
між підприємствами і організаціями для розрахунків за 
куплені сировину, матеріали,  напівфабрикати, відвантажену продукцію, 
виконані роботи і т. д [2]. 

Безготівкові розрахунки використовуються також населенням для 
внесення вкладів, розрахунків за квартиру і комунальні послуги, 
оплату товарів та ін. Безготівкові розрахунки здійснюються на основі 
розрахункових документів встановлених форм − платіжних вимог, платіжних 
доручень, розрахункових чеків. Безготівкові розрахунки населення 
здійснюються через ощадні банки, але широкого поширення не набули. 

У зв'язку з реформуванням національної економіки України під впливом 
глобальних інтересів постає необхідність постійного поглиблення вивчення 
питань обліку, пов'язаних з безготівковими розрахунками між 
підприємствами за продукцію та послуги, зокрема, й в іноземній валюті. За 
останні роки все більша кількість вітчизняних підприємств виходить на 
зарубіжний ринок. Через це виникає необхідність здійснювати різноманітні 
операції в іноземній валюті – господарські операції, вартість яких визначена 
в іноземній валюті або які потребують розрахунків в іноземній валюті.  

До таких операцій можна віднести:  
− одержання або надання позик в іноземній валюті;  
− придбання запасів, основних засобів, інших активів, робіт, послуг в 

іноземних постачальників;  
− продаж готової продукції, товарів, робіт, послуг іноземним покупцям;  
− виплата витрат на відрядження за кордон тощо [3]. 
Першочерговим завданням системи обліку підприємства при вирішенні 

питань, пов’язаних із підвищенням рівня розрахунків, є забезпечення 
отримання необхідної для прийняття рішень, інформації. Зокрема, інформації 
про стан розрахунків, дебіторської та кредиторської заборгованості, а також 
фінансовий результат при впровадженні заходів, спрямованих на поліпшення 
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безготівкових розрахунків. На сьогодні розроблено законодавчу та 
нормативно–правову базу, створено інституційні форми організації валютних 
відносин, сформовано національну валютну систему тощо.  

 Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку  наявності та 
руху грошових коштів здійснюється на рахунку 31 «Рахунки в банках» [1]. 

Безготівкові розрахунки між підприємствами, організаціями та 
установами всіх форм власності, підприємствами без створення юридичної 
особи і фізичними особами здійснюються у національній валюті України 
через банки шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок 
одержувача коштів. Кошти з рахунка клієнта списуються за розпорядженням 
його власника, крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене 
безспірне стягування та безакцептне списання коштів. Розрахункові 
документи приймаються банком до виконання тільки в межах наявних на 
рахунку клієнта коштів. Платежі одного клієнта за рахунок коштів іншого не 
допускається. 

Для створення ефективної системи безготівкових розрахунків 
принципове значення має правильне визначення її принципів - основних 
нормативних положень, якими слід керуватися, щоб безготівкові розрахунки 
максимально сприяли прискоренню народногосподарського обороту. 

Безумовно, що принципи організації безготівкових розрахунків на 
макроекономічному рівні мають розглядатися у взаємозв’язку з 
особливостями реформування фінансової сфери вітчизняної економіки. На 
мікроекономічному рівні принципи організації безготівкових розрахунків 
впливають із специфіки реалізації економічних інтересів трьох суб’єктів 
сфери безготівкового обігу платника, одержувача грошових коштів банку. 
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Торгівля є однією з провідних галузей в економічній діяльності будь–

якої країни. Вона як провідна галузь сфери обігу з кожним роком набуває все 
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більших темпів розвитку. Помітна стійка тенденція зростання обсягу 
роздрібного товарообороту. 

Важливу роль у соціально–економічному розвитку країни відіграють 
також підприємства оптової торгівлі, які є активними, економічно вигідними 
комерційними посередниками як для товаровиробників (передусім 
вітчизняних), так і для роздрібних торговців, забезпечуючи баланс усіх 
учасників ринку та створюючи сучасну систему товароруху орієнтовану на 
максимальне задоволення потреб кінцевих споживачів. 

Метою дослідження є обґрунтування сутності товарних запасів, їх 
оцінка, мета створення, а також визначення методів управління ними. 

Загальні проблеми обліку надходження товарних запасів досліджували у 
своїх працях відомі вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема, Ф. Ф. 
Бутинець, В. В. Сопко, В. Д. Базилевич, О. М. Загородна. 

Поняття запасів визначено у П(С)БО 9 (Рис.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Визначення запасів відповідно до П(С)БО 9 [4]. 

 
Запаси визнаються активами, якщо вони відповідають критеріям 

визнання активу: 
–  існує ймовірність того, що підприємство отримає у майбутньому 

економічні вигоди, пов’язані з їх використанням; 
– їх вартість може бути достовірно оцінена. 
Запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запаси 

промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів 
торговельного підприємства. 

Виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені вироби, які і 
підлягають подальшій переробці на підприємстві. В процесі виробництва 
виробничі запаси використовуються неоднаково. Деякі з них повністю 
споживаються у технологічному процесі (сировина і матеріали), інші – 
змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті – 
входять до складу виробу без будь–яких зовнішніх змін (запасні частини), 
четверті – лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх 
маси або хімічного складу (МШП). 

Запаси – це активи, які: 
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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. 

 Товарні запаси складають основну частину запасів у торговельно–
закупівельних підприємств, у підприємств, що спеціалізуються на 
комплектації, тощо [5, с. 234]. 

Запаси взагалі, та товарні запаси, зокрема, при придбанні (отриманні) 
або виготовленні зараховуються на баланс підприємства за первісною 
вартістю. 

Основними цілями формування товарних запасів на торговельних 
підприємствах є забезпечення стійкості асортименту на основі товарної 
номенклатури та ритмічності здійснення торговельно–технологічного 
процесу в магазинах та інших пунктах продажу для безперервної реалізації 
товарів покупцям і найбільш повного задоволення їх попиту [2, с. 68]. 

Метою створення товарних запасів часто виступає створення умов для 
постійної роботи фірм. Необхідність їх утворення обумовлюють такі 
чинники:  

– дискретність поставок;  
– випадкові коливання;  
– передбачені зміни в кон’юнктурі (сезонність попиту, інфляційні 

очікування та ін.). 
Важливу роль грає також управління товарними запасами. Воно 

повинно бути направлене на підвищення рентабельності та швидкості обігу 
вкладеного капіталу. Для цього у процесі управління товарними запасами 
завжди вирішуються наступні завдання:  

– визначення цілей управління, аналіз стану товарних запасів;  
– оперативний облік і контроль стану товарних запасів;  
– здійснення економічних та організаційно–технічних заходів з 

формування та регулювання товарних запасів і підтримання їх на 
оптимальному рівні (у певній відповідності з обсягом і структурою його 
продажу) [3, с. 159]. 

Необхідно звернути увагу на те, яким чином оцінюються вибуття 
товарних запасів (Рис.2.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Методи оцінки вибуття товарних запасів [4]. 
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Методи оцінки різних видів запасів підприємство обирає самостійно, 
що визначається в наказі про облікову політику [4]. 

Облік товарних запасів містить у собі чимало проблем. Це зумовлюється 
веденням обліку запасів одночасно трьома підрозділами, у кожного з яких 
окрема мета (стосується більшої частини підприємств), а саме: на складі у 
натуральних вимірниках ведеться підрахунок запасів, оскільки його метою є 
їх збереження; у торговому відділі утворюється та проводиться аналіз усієї 
наявної інформації про товари, оскільки необхідно забезпечити їх 
ефективний продаж; облік запасів відповідно до П(С)БО проводиться у 
бухгалтерії. Через це можуть траплятися ситуації, коли за даними одного 
підрозділу залишок запасів наявний, а в обліку іншого – відсутній [1]. 

Отже, товарні запаси на підприємстві є доволі значною частиною 
активів. Їм також відводиться чимале місце у складі майна, тому вагомість 
питання фінансового, а також і їх управлінського обліку є досить важливим 
сьогодні.  
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СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Починаючи з 200-го року відбуваються значні інтеграційні перетворення 
в Україні, що зумовлюють необхідність нового погляду на систему 
внутрішнього контролю в банку. Банківська система є одним із вагомих 
показників розвитку економічних процесів, оскільки банки стали активними 
учасниками підприємницької діяльності. Важливим елементом внутрішнього 
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контролю є внутрішній аудит, який представляє собою незалежну перевірку 
й оцінку стану банку, прогнозування перспектив його розвитку на майбутнє, 
а не лише контроль за правильністю виконання бухгалтерських операцій. У 
світовій практиці дана діяльність використовується досить широко. Головна 
її мета полягає у сприянні досягнення поставленої мети, шляхом усебічної 
оцінки внутрішніх систем управління, ризик-менеджменту, зокрема 
визначення ризиків при впровадженні нових проектів, продуктів, надання 
рекомендацій щодо підвищення їх ефективності, мінімізації можливих втрат. 
Саме тому є актуальним визначення системи внутрішнього аудиту в банках 
України 

Проблематика внутрішнього контролю та аудиту в банках досліджували 
такі вчені, а саме:А.М. Герасимович,С.Ф. Голов, Т.О.КрючковськаО.І. Кірєєв, 
О.Г. Коренева, О.С. Любунь, Л.М. Кіндрацька, Г.І. Спяк. 

На сучасному етапі можна чітко спостерігати як, багато банків 
отрималинегативний фінансовий результат, зокрема від неефективного 
використання своїх ресурсів: людських, матеріальних, фінансових, від 
недостатньої інформації, що необхідна для прийняття правильних рішень, 
викривлення звітності, шахрайства з боку персоналу та менеджерів.Так, 
тільки за 2015 рік, ліквідувалися 63 банки, в тому числі до них належать і 
системн (Дельта банк). Таких результатів можна було б уникнути завдяки 
ефективній системі внутрішнього контролю та аудиту. 

Внутрішній аудит це процес, що здійснюється спеціальнимпідрозділом в 
якому працюють уповноважені службовці та забезпечують достатньо надійні 
гарантії виконання наступних завдань: 

− ефективність діяльності; 
− економічність діяльності; дотримання встановлених норм та правил; 
− дотримання вимог чинного законодавства; 
− надійність та точність фінансової звітності; 
− збереження активів; 
− досягнення банком встановленої мети [1, с.29]. 
Тобто, внутрішній аудит в банку - це функція незалежної оцінки всіх 

аспектів діяльності, яка здійснюється всередині організації і спрямована на 
створення у менеджерів банку переконання в тому, що існуюча система 
контролю надійна і ефективна. 

Слід зазначити, що впровадження внутрішнього аудиту веде до значних 
затрат, що також обмежує даний процес, витрати можуть бути досить 
відчутними, оскільки у службі внутрішнього аудиту повинен працювати 
висококваліфікований персонал з належним рівнем оплати своєї праці, 
забезпечений відповідними матеріально-технічними ресурсами. Втім, якщо 
організація та методологія внутрішнього аудиту опрацьована досить 
ґрунтовно, то методика комунікацій у цій сфері потребує суттєвого 
опрацювання. Ефективність внутрішнього аудиту залежить також від 
внутрішньої культури і готовності менеджерів до співробітництва з 
аудиторами. Тому вчені виділяють окремий вид аудиту, якому слід приділити 
увагу - внутрішній соціально-культурний аудит. 
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Соціально-культурний аудит формується під впливом двох основних 
факторів: 

1) в результаті тиску суспільства на бізнес з метою регулювання 
соціально значущих аспектів діяльності корпорації; 

2) усвідомлення приватним бізнесом того, що позитивний соціально-
культурний імідж підприємства значно підвищує його 
конкурентоспроможність. 

Соціально-культурний аудит - це процес оцінки, підготовки звіту, 
підвищення ефективності функціонування і стилю роботи організації, засіб 
вимірювання її впливу на суспільство в цілому [2]. 

За допомогою соціального аудиту можна виміряти ступінь 
корпоративної соціальної відповідальності. ним оцінюються насамперед 
формальні та неформальні правила поведінки всередині організації, думки 
сторін зацікавлених у діяльності компанії з метою вибору умов, сприятливих 
для менеджменту якості та розвитку людських ресурсів. Подібно 
внутрішньому фінансовому аудиту, соціальний аудит вимагає чіткої 
постановки критеріїв дослідження: яких результатів компанія прагне 
досягти, думка яких груп громадськості впливає на успіх її бізнесу і в яких 
показниках вимірюватиметься її ефективність. 

В даний час соціально-культурний аудит є одним з механізмів системи 
керівництва та управління, а також способом моніторингу, призначеним для 
спостереження за сферою соціально-економічних відносин. 

Соціально-культурний аудит може застосовуватися як інструмент 
налагодження повноцінного діалогу і співпраці між НБУ, комерційними 
банками.  

Отже, в ході дослідження було виявлено необхідність в удосконаленні 
системи внутрішнього контролю в банках України з метою підвищення її 
ефективності. Вигоди від розширення об’єктів внутрішнього аудиту, тобто 
проводити не лише аудит фінансової звітності, а йсоціально-культурний 
аудит. 

Впровадження наведених пропозицій щодо ефективного внутрішнього 
аудиту посилить раціоналізаціюта збалансованість економічних та 
соціальних витрат і пов'язаних з ними доходів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З 
КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ НЕТОВАРНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

Контрагенти за операціями нетоварного характеру є важливою 
складовою фінансово-економічної діяльності будь-якого підприємства. Вони 
нерозривно пов’язані з вхідними та вихідними грошовими потоками, які 
складають основу процесу забезпечення безперервної діяльності суб‘єктів 
господарювання. Затягування строків отримання платежів та погашення 
зобов’язань приводить до сповільнення операційного циклу та зниження 
ділової активності підприємства. Крім того, вартість грошей з урахуванням 
фактора часу має тенденцію до зниження, що в свою чергу негативно 
впливає на їх покупну спроможність і призводить до скорочення ресурсів 
підприємств. Тому одним з головних завдань, які постають перед 
управлінською ланкою вітчизняних підприємств, є постійний моніторинг 
розмірів дебіторської та кредиторської заборгованості, строків погашення, 
аналіз їх структури та забезпечення оптимального співвідношення між 
сумами цих двох об‘єктів обліку. У зміцненні фінансового стану і 
платоспроможності підприємств значна роль належить контролю та аналізу 
за станом розрахунків, динамікою дебіторської і кредиторської 
заборгованості. 

Мета дослідження розглянути теоретичні основи розрахунків 
підприємства з контрагентами за операціями нетоварного характеру та 
вивченні питань стосовно організації обліку розрахунків для вироблення 
рекомендації з поставки та ведення бухгалтерського обліку,які можуть бути 
спрямовані на підвищення ефективності діяльності організації. 

Значний внесок в удосконалення обліку розрахункових операцій та 
управління дебіторською і кредиторською заборгованістю зробили вчені 
М.Т. Білуха, О.Д. Василик, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова, 
Є.В. Мних, С.І. Шкарабан та ін. 

 Нетоварна дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності 
підприємства (тобто операцій інших, ніж продаж товарів, виконання робіт 
або надання послуг). Нетоварна дебіторська заборгованість відображається в 
обліку під відповідними назвами і не входить до складу товарної дебіторської 
заборгованості. До нетоварних операцій відносяться розрахунки за виданими 
авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими 
доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням 
завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, 
розрахунки з іншими дебіторами. 

Підзвітні особи - це працівники даного підприємства, які отримали 
грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно наказу (розпорядження) 
керівника підприємства. 
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Претензія - вимога кредитора до боржника про сплату боргу, 
відшкодування збитків, сплату штрафу, усунення недоліків поставленої 
продукції або виконаної роботи. 

Позика полягає в тому, що одна сторона (позикодавець) передає іншій 
стороні (позичальнику) у власність гроші або речі, а позичальник 
зобов'язується повернути позикодавцю таку ж суму грошей чи рівну 
кількість речей того ж роду і якості. 

Видача позики робітникам і службовцям підприємства: 
- оформлюється в письмовій формі; 
- здійснюється згідно заяви працівника; 
- не є цільовою. 
Проте, таке обмеження може бути встановлене статутом підприємства, 

колективним договором або безпосередньо договором позики і позика може 
видаватись на будь-який термін. Можлива ситуація, коли працівник 
звільняється з місця роботи до погашення позики. В такому випадку слід 
звернутися до тексту договору позики та визначити, коли працівник 
зобов'язаний повернути гроші та яким чином. Відповідальність працівник 
може нести за несвоєчасне або не в повному розмірі погашення позики. Якщо 
повернення відбувається шляхом утримання із зарплати працівника, то 
підписується додаткова угода, в якій передбачено зобов'язання працівника 
повернути гроші. 

Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від 
іншої діяльності підприємства. Нетоварна дебіторська заборгованість не 
належить до складу товарноїдебіторської заборгованості. На розрахунку 37 
«Розрахунки з різними дебіторами» відображається виникнення дебіторської 
заборгованості по кредиту – її погашення чи списання. 

У вітчизняній практиці дебіторську заборгованість оцінюють за 
первісною вартістю та за чистою вартістю реалізації. У зарубіжній практиці 
існує проблема визнання дебіторської заборгованості, яка пов’язана із 
застосуванням гнучкої системи численних знижок. В зарубіжній практиці 
існує два методи відображення знижок в обліку, а саме: валовий метод та 
чистий метод [2]. Найбільш широко використовується валовий. Різниця між 
цими методами полягає в тому, що на момент виникнення згідно з валовим 
методом відображається вся сума заборгованості, а згідно з чистим методом 
— сума, зменшена на знижку. У вітчизняній і у зарубіжній практиці на дату 
складання балансу дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю 
реалізації. Відмінним при цьому є визначення чистої вартості реалізації [3, 
с.126]. Значна питома вага в складі джерел коштів підприємства, як відомо, 
належить позичковим коштам, у тому числі й кредиторській заборгованості. 
Тому необхідно вивчати та аналізувати поряд з дебіторською заборгованістю 
і кредиторську, її склад, структуру, а потім провести порівняльний аналіз із 
дебіторською заборгованістю. 

Висновки:розрахунки підприємства з контрагентами за операціями 
нетоварного характеру на сьогодні є дуже актуальною, тому багатовчених та 
дослідниківзвертаютьособливуувагу на порядок їхздійснення. 
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Нормативна база є досить широкомасштабною відносно регулювання 
розрахункових операцій, але на практиці виникають деякі моменти, які 
необхідно вдосконалювати, затверджуючи певні операції законодавчо, а 
надалі правильно організовувати і відображати заборгованість з розрахунків 
в обліку та звітності. 

Незважаючи на значний науковий внесок науковців у цій сфері, питання 
організації та методики обліку й контролю дебіторської і кредиторської 
заборгованості підприємств є найбільш дискусійним, потребує подальших 
досліджень, започаткування пошуку нових підходів і напрямів та 
вдосконалення наявних, особливо з урахуванням специфіки їхньої діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Під час здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм 
власності та галузей економіки використовуються виробничі запаси, які є 
найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони 
займають особливе місце у складі майна та головні позиції у структурі витрат 
підприємств різних сфер діяльності. 

Теоретичні положення і практичні аспекти обліку виробничих запасів 
обґрунтовані в працях Ф. Ф. Бутинця, П. С. Безруких, С. Ф. Голова,  
В. І. Єфименка, А. М. Коваленко, В. М. Костюченка, М. В. Кужельного,  
В. М. Мурашка, М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, Л. І. Слюсарчука,  
Н. М. Ткаченко. Серед зарубіжних вчених питання обліку виробничих 
запасів знайшли своє відображення в роботах Е. Бріттона, К. Ватерсона,  
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І. А. Бланка, І. А. Бондарева, Г. Муса, Р. Ханшманна, Річарда Д. Інвіна, Інк., 
В. Дж. Стівенсона, Р. З. Чейза, Н. Дж. Еквілайна, Р. Ф. Якобса та інших 
дослідників. 

Варто сказати, що не дивлячись на значні напрацювання щодо розкриття 
проблемного питання сутності виробничих запасів, єдиної думки серед 
вчених не існує. Це питання потребує подальших досліджень та 
напрацювань. 

Метою дослідження є висвітлення економічної сутності виробничих 
запасів підприємства з урахуванням наукових праць та нормативно-правових 
документів, в яких відображається це поняття, й висновок про власне 
бачення цієї економічної категорії.  

В науковій літературі досить часто зустрічається велика кількість 
наукових понять, пов’язаних із запасами, проте необхідно враховувати і той 
факт, що кожне з них має своє тлумачення. В деяких джерелах під поняттям 
«виробничі запаси» розуміють предмети праці, на які спрямована праця 
людини, що будуть становити матеріальну основу для створюваного 
продукту. Але предмети праці тільки основна частина виробничих запасів. 

При визначенні терміну «запаси» використовують поняття «матеріальні 
оборотні активи» і «матеріальні цінності». Але поняття «цінність» є ознакою, 
якісним показником, що характеризує запаси економічні елементи, які мають 
користь для їх власника і можуть принести економічні вигоди. Також 
«матеріальні оборотні активи» включають не тільки виробничі запаси, але і 
готову продукцію, товари, незавершене виробництво. 

Виробничі запаси відносять до складу оборотних активів, тому що вони 
можуть бути перетворені на грошові кошти протягом одного року або одного 
операційного циклу. 

 На рисунку 1 зображено визначення запасів відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Визначення запасів відповідно до П (С)БО 9 «Запаси» 

Відповідно до П (С)БО 9 «Запаси» запаси — 
активи, які: 

утримуються для подальшого продажу за умов 
звичайної господарської діяльності; 

перебувають у процесі виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва; 

утримуються для споживання при 
виробництві продукції, виконання робіт і 
наданні послуг, а також при керуванні 
підприємством 
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Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність», активи — це ресурси, контрольовані підприємством внаслідок 
минулих подій, використання яких як очікується призведе до отримання 
економічних вигод у майбутньому внаслідок будь-якого використання такого 
запасу [1]. 

Термін «запаси» у вітчизняній науковій літературі з’явився в період 
реформування бухгалтерського обліку в Україні з метою наближення його до 
міжнародних стандартів. 

Деякі науковці пояснюють виробничі запаси як накопичення ресурсів, 
що перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва. Запаси — це сукупність матеріальних благ, 
вироблених невідомо для чого й кого, які навряд чи колись взагалі будуть 
використані за призначенням [3].  

Слід зазначити, що запасами підприємства можуть бути сировина, 
напівфабрикати, деталі, комплектування, матеріали, незавершена продукція, 
готова продукція тощо. Структура запасів залежить від виду діяльності та 
відповідної форми власності підприємства. 

 Запаси є одними з найважливіших на підприємстві, тому й 
документальне оформлення надходження, наявності та витрачання 
зазначених ресурсів є досить відповідальним процесом, який повинен 
забезпечити необхідну інформацію як для обліку, так і для контролю та 
оперативного управління рухом матеріальних цінностей. 

Дослідження та аналізування наукової літератури дає можливість 
узагальнити і виділити основні класифікаційні ознаки та відповідні види 
запасів. Узагальнена класифікація запасів наведена на рис. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Узагальнена класифікація видів запасів підприємств 

 
Запаси 

поділяються 
 

За формою 
власності: власні, 
запозичені, на 
утриманні . 

За метою формування: 
підготовчі (буферні), 
резервні (страхові), 
спекулятивні, рекламні.  

За структурою 
запаси поділяються 
на сировину і 
матеріали, 

За функціональним 
призначенням 
поділяються на: для 
реалізації(дистрибуцій
ні) та для виробництва 
(виробничі).

За часом зберігання на 
підприємстві: 
швидколіквідні, 
тривалого зберігання, 
нетривалого 
зберігання.

За цілями: поточні, 
тактичні, стратегічні.  

За місцем перебування: у 
постачальників, 
посередників, роздрібній 
торгівлі, дорозі, 
виробничому процесі, 
підзвітних осіб, на складах 
підприємства. 
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Таким чином, можна сказати що, в наш час виробничим запасам 
віддається одне з особливих місць у складі майна та структурі витрат 
підприємства. Проаналізувавши думки різних вчених можна стверджувати, 
що виробничі запаси займають значне місце у господарській діяльності 
підприємства. А сформоване на основі узагальнення наукової літератури 
поняття запасів дає уявлення про структуру запасів, а класифікація 
відображає їх види. 
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 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ 
 

Залучення інвестицій у національну економіку України неможливе без 
розробки науково обґрунтованого інструментарію оцінки ефективності їх 
вкладення. Саме на підставі результатів аналізу ефективності проектних 
рішень формується висновок про доцільність реалізації проекту або про 
вибір одного з кількох проектів. Для уникнення помилок в процесі 
здійснення інвестиційної діяльності та прийнятті необґрунтованих 
інвестиційних рішень необхідно виявити усі помилки та проблеми, які 
можуть виникнути під час оцінювання інвестиційних рішень. 

Система оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів 
досить добре розроблена як в теоретичному, так і методологічному аспектах. 
Проблеми аналізу ефективності інвестиційних рішень висвітлюються у 
працях таких вчених як : І. Губенко, О. О. Зеленіна, М. В. Кангро,  
Д. Ю. Мамотенко, П. Орлов, Т. О. Прокопенко, О. О. Ромашкін,  
Ю. Б. Скорнякова, та інші. Але в науковій літературі практично відсутній 
комплексний підхід до її вирішення, чим обумовлюється актуальність 
обраної теми дослідження. 

В проектному аналізі під ефективністю інвестиційних рішень розуміють 
категорію, що відображає відповідність результатів проекту цілям та 
інтересам його учасників. До неї належить економічна ефективність, 
фінансові можливості повернення коштів, маркетингова, технологічна 
ефективність, результативність роботи кадрових ресурсів тощо. Таким 
чином, визначення ефективності проектних рішень – один із основних етапів 
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аналізу  та розробки проекту, на основі якого приймаються рішення про 
реалізацію або відхилення інвестиційного проекту [3, с. 67]. 

Найбільш вживаними показниками ефективності інвестиційних рішень є 
чиста теперішня вартість, коефіцієнт вигоди-витрати, норма дохідності, 
період окупності та індекс прибутковості (табл.1). 

Таблиця 1 
Основні показники ефективності інвестиційного проекту 

 Назва показника            Сутність    Переваги та недоліки 
1 2 3 
 
 

Чиста         
теперішня 

вартість (NPV) 
 

 
 
Дає змогу отримати 

абсолютну величину ефекту 
від реалізації проекту 

 

Враховується вартість грошей у 
часі, але достатньо велике за 

обсягом значення NPV не завжди 
відповідає економічно 
доцільному варіанту 
капіталовкладень 

 
 

Коефіцієнт  вигод 
і витрат (B/C) 

 

 
Використовується для 

демонстрації того, наскільки 
можливе збільшення витрат 
без перетворення проекту на 
економічно непривабливий

Швидке з’ясування значень для 
оцінки впливу на результати 
проекту рівнів ризиків та 

непевностей, але не показує 
фактичну величину чистих вигід 

 
 

Норма дохідності 
(IRR) 

 

 
Показує верхню межу         
припустимого рівня  
дисконтної ставки, 

перевищення якої робить 
проект збитковим 

Об’єктивність, незалежність від 
масштабів проекту, але 

виникають додаткові складності 
при виборі найбільш доцільного 
інвестиційного проекту, якщо 
критерій IRR приймає декілька 

різних значень
 
 

Період окупності 
(PP) 

 

 
Дає змогу визначити, який 
проміжок часу необхідний 
для того, щоб відшкодувати 

початкові інвестиції 

Зручний для використання в 
фірмах, з невеликим грошовим 
обігом, але не враховує грошові 
потоки, які перебувають за 
межами періоду окупності 

вкладень 
 

 
Рентабельність 
інвестицій (PI) 

 

 
Відображає рівень дохідності 
проекту, у розрахунку на одну 
грошову одиницю інвестицій 

Дозволяє порівняти інвестиційні 
витрати з ефектом від їх 

використання, але не здатен 
врахувати фактор масштабності 

інвестиційних проектів
Джерело: [2, с. 209-215]. 
 
Розглянувши та проаналізувавши сутність, переваги та недоліки 

найбільш використовуваних методів оцінювання ефективності інвес- 
тиційних проектів, можна виділити наступні типові помилки, що можуть 
виникати при розрахунку  показників ефективності: 

− необґрунтовано завищуються ціни і попит на вироблену продукцію 
(ці показники вважаються легко регульованими і, як правило, часто 
змінюються з метою досягнення прийнятного рівня беззбитковості); 

− не приймаються в розрахунок сезонні коливання продажів, затримки 
платежів і інфляція; 



446 

− розробники проекту часом забувають про первісну та подальшу потребу 
в оборотному капіталі; 

− при визначенні величини інвестиційних витрат замість показника 
чистого оборотного капіталу використовується  величина  потреби в 
оборотних коштах (не враховуються короткострокові зобов’язання); 

− при розрахунку дисконтних показників економічно невірно 
використовується величина процентних платежів (присутній подвійний 
рахунок); 

− дається нереалістична оцінка орендним платежам за основні фонди 
та земельні ділянки (як правило, істотно занижена порівняно із 
середньоринковим рівнем плати за користування аналогічними 
об’єктами); 

− штучно збільшуються кількість робочих днів у році і коефіцієнт 
змінності роботи устаткування; 

− мається непокритий власними чи позиковими коштами дефіцит 
готівки в окремі періоди, що не проявляється в річному плані грошових 
потоків (для виявлення нестачі коштів необхідно по першому році 
помісячно розраховувати план грошових потоків); 

− методично неправильно відбувається розрахунок необхідної 
рентабельності (занижується величина проектної дисконтної ставки); 

− план фінансування проекту складається без прив’язки до 
бухгалтерської звітності (немає погодження з окремими статтями балансу 
та інших форм звітності); 

− завищується ліквідаційна вартість проекту; 
− термін реалізації капіталовкладень не відповідає життєвим циклам 

розвитку продукту на даному ринку  
− відсутнє календарне планування (не складаються графіки 

будівництва, установки, доставки та технічного доведення обладнання, 
графіки погашення кредитів і виплати процентних платежів) [1, с. 71].     

Таким чином, визначення ефективності інвестиційних рішень є             
найважливішим і найскладнішим етапом проектного аналізу. Від того, 
наскільки є об'єктивною та всебічною дана оцінка, залежить термін 
повернення інвестованих коштів. В свою чергу, об'єктивність і всебічність 
забезпечують сучасні методи здійснення оцінки ефективності інвестиційних 
проектів. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці системи 
показників ефективності інвестиційних проектів, які б відповідали 
необхідним вимогам. 
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СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇЇ ВИДИ 
 

Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності вступає в розрахункові 
відносини з різними контрагентами, так як це є важливим чинником 
ефективності діяльності підприємства. Під час розрахункових відносин, 
пов’язаних саме з покупцями та замовниками, може виникнути дебіторська 
заборгованість. Внаслідок цього виникає одна з найсуттєвіших проблем 
вітчизняної економіки − криза платежів, яка пов’язана з великою сумою 
заборгованості, що існує між українськими підприємствами і вона  є одним з 
найбільших негативних явищ в економіці України. Криза неплатежів 
призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють підприємства 
і має негативний вплив на національну економіку в цілому. Належна 
організація та методика обліку дебіторської заборгованості – це запорука 
ефективного, швидкого та здорового розвитку підприємства і економіки 
держави, саме тому дослідження дебіторської заборгованості як обліково-
економічної категорії є важливим і актуальним. 

Проблемам дебіторської заборгованості присвятили свої наукові роботи 
такі відомі вітчизняні вчені, як: Войналович О.П., Волкова І.А.,  
Гуцайлюк З.В., Заруба О.Д., Ковальова В.В., Лишиленко О.В., Лінник В.Г., 
Мазаракі А.А., Плаксієнко В.Я., Савицька Г.В., Сурніна К.С., Шевчук В.О. та 
ін. З іноземних вчених необхідно відзначити Апчерча А., Нортона Д., 
Каплана Р. 

 Метою даного дослідження є визначення сутності дебіторської 
заборгованості на підприємствах і її класифікація для облікових цілей. 

Згідно із П(с)БО 10, дебіторська заборгованість  −  сума  заборгованості 
дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори − юридичні та фізичні особи,  
які внаслідок  минулих подій  заборгували  підприємству  певні  суми 
грошових коштів,  їх еквівалентів або інших активів [1].  

Вивченню дебіторської заборгованості як облікової категорії присвячено 
праці багатьох вчених. Серед яких Волкова І.А. , яка пропонує наступне 
трактування, а саме: дебіторська заборгованість −  це фактично безвідсоткова 
позика контрагентам або випадок коли підприємство, реалізовуючи свою 
продукцію (товари, роботи, послуги), не отримує відразу оплату, тобто 
відбувається кредитування покупців та замовників за надану їм продукцію і 
протягом періоду від моменту реалізації до моменту надходження платежу 
засоби підприємництва перебувають у вигляді дебіторської заборгованості. 
Дебіторською заборгованістю також вважають відстрочені платежі за 
користування майном в оренді, платежі по розрахунках з робітниками, 
службовцями підприємства, за комунальні послуги та інші, надані 
підприємством, фізичним та юридичним особам, підприємству дебітору [2].  
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Так, Сурніна К.С. наділяє дебіторську заборгованість матеріальною 
формою, та вважає, що дебіторська заборгованість – це матеріальні ресурси, 
що не оплачені контрагентами, або готівка, що вилучена з обігу грошових 
коштів [4]. 

Проаналізувавши вищезазначені точки зору, можна сказати, що сутність 
поняття «дебіторська заборгованість» не має однозначного визначення і 
може трактуватись досить широко. 

Дебіторську заборгованість можна розглядати в трьох аспектах:  
1) як один з елементів оборотних активів, що фінансуються за рахунок 

власних або позикових засобів; 
2) як частку продукції, проданої покупцям, але ще не сплаченої;  
3) як засіб погашення кредиторської заборгованості.  
Можна зазначити, що сьогодні практично жоден суб'єкт господарської 

діяльності не існує без дебіторської заборгованості, так як її появу можна 
пояснити такими об'єктивними причинами: для підприємства-боржника − це 
можливість використання додаткових, причому безкоштовних, оборотних 
засобів, а для підприємства-кредитора − це розширення ринку збуту товарів, 
робіт, послуг. 

Керуючись вимогами П(С)БО 10 всі підприємства (крім бюджетних) у 
бухгалтерському обліку повинні відображати інформацію про дебіторську 
заборгованість окремо за двома видами: 

- поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської 
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу і буде 
погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. ; 

- довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської 
заборгованості, яка не буде погашена після дванадцяти місяців з дати 
балансу [1]. 

При реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з оплатою після 
реалізації (у кредит) підприємство має ризик непогашення всієї дебіторської 
заборгованості. Тому на підприємстві завжди є дебіторська заборгованість, 
щодо повернення якої є сумніви. Сумнівний борг – це поточна дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги, щодо якої існує 
невпевненість її погашення боржником.   

Також може виникнути ситуація, коли ділові партнери не виконують 
узятих на себе зобов’язань з оплати отриманої продукції, товарів, робіт, 
послуг. В результаті утворюється заборгованість, яку з різних причин не 
вдається стягнути, і тоді заборгованість стає безнадійною.  Безнадійна 
дебіторська заборгованість – це заборгованість відносно до якої існує 
впевненість про її неповернення боржником, або за якою минув строк 
позовної давності [3]. 

Для обліку дебіторської заборгованості використовуються приймально-
здавальні акти із зазначенням номера накладної, дати оформлення, номера та 
дати договору, назви і реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, 
оптової ціни та вартості продукції. 
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Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованостей  
сьогодні здійснюється на різних рахунках бухгалтерського обліку. Разом з 
тим слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є оборотним 
активом, а довгострокова – необоротним, і вони обліковуються на різних 
рахунках.  

Діюча методика обліку передбачає, що для обліку товарної дебіторської 
заборгованості використовують рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками». По дебету цього рахунку відображається продажна вартість 
реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, послуг, яка включає 
податок на додану вартість, акцизи та інші податки, що підлягають 
перерахуванню до бюджету і включені до вартості реалізації, а по кредиту – 
сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських 
установах. 

Облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними 
дебіторами за виданими авансами, нарахованими доходами, за претензіями, 
за відшкодуванням завданих збитків, за позиками ведеться на рахунку 37 
«Розрахунки з різними дебіторами». По дебету відображається виникнення 
поточної дебіторської заборгованості, по кредиту – її погашення чи списання. 

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» призначений для обліку резервів 
за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої існує ризик 
неповернення. По дебету даного рахунку відображається списання сумнівної 
заборгованості, а по кредиту – створення резерву сумнівних боргів [3]. 

Узагальнюючи, слід зазначити, що кожний суб’єкт господарювання 
зіштовхується з низкою операційних ризиків, здійснюючи власну діяльність. 
Водночас, одним із найпоширеніших і найнебезпечніших ризиків є 
дебіторська заборгованість. Вчасне виявлення та уміле керування якою дасть 
змогу запобігти негативним наслідкам та раціонально використовувати 
наявні фінансові ресурси.  

Облік являється ефективною базою для управління дебіторською 
заборгованістю. На основі даних бухгалтерського обліку можна здійснити 
ефективний контроль та аналіз стану дебіторської заборгованості,  виявити та 
знизити ризик виникнення простроченої заборгованості і безнадійних боргів,  
а також раціонально використовувати вивільнені кошти. 
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Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм 

власності та галузей економіки використовуються 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. Важливе практичне значення та 
виробничу спрямованість мають питання обліку запасів, оскільки це є 
передумовою подальшого розвитку виробництва на підприємствах.  

Належним чином організований облік виробничих запасів, тобто якісна 
поінформованість про їх наявність та рух, має суттєве значення в управлінні 
виробничою діяльністю кожного підприємства та в контролі за зберіганням 
матеріальних цінностей. У зв’язку з цим в сучасних умовах об’єктивно 
виникла необхідність перегляду існуючої практики організації обліку запасів. 

Вагомий внесок у дослідження питань теорії та методології обліку, аналізу 
та контролю виробничих запасів зробили вітчизняні вчені: Білуха М.Т., 
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Кужельний М.ВПушкар М.С., Сопко В.В., 
Чумаченко М.Г., Шевчук В.А. та інші. Розроблені ними теоретичні та 
методологічні аспекти бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського 
контролю широко використовуються в практичній діяльності. 

У процесі реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку, 
прийняття національних стандартів та врахування тенденції до переходу на 
міжнародні стандарти обліку змінюються вимоги до обліку ефективності 
використання виробничих запасів, а також розширюються поставлені перед 
ним завдання.  

Одним із напрямів удосконалення обліку наявності та руху виробничих 
запасів на підприємстві є спрощення оформлення операцій, які пов’язані з 
оприбуткуванням та витратами матеріальних цінностей. Відпуск матеріалів у 
виробництво, де це доцільно, можна оформляти на підставі встановленого 
ліміту безпосередньо в картках складського обліку матеріалів, передбачивши 
в них підпис особи, яка отримує цінності. Також можна на картках 
складського обліку відображати і внутрішнє переміщення цінностей. 

Виходячи з вимог ринкової економіки, необхідно удосконалювати 
методологію бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів. Необхідно стежити 
за ретельним і своєчасним проведенням інвентаризацій, контрольних та 
вибіркових перевірок, які мають велике значення у збереженні матеріалів. 

Для забезпечення збереження виробничих запасів, правильного 
приймання, зберігання та відпуску велике значення має наявність на 
підприємстві в достатній кількості складських приміщень, оснащених 
ваговими та вимірювальними приладами, мірною тарою та іншими 
пристосуваннями. 
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Важливим напрямом удосконалення процесу формування запасів та 
підвищення ефективності управління ними в умовах реформування 
економічної системи є визначення оптимальної потреби в них [1].  

Необхідно також впроваджувати ефективні форми попереднього й 
поточного контролю за дотриманням норм запасів і витратами матеріальних 
ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню вірогідності оперативного 
обліку руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у 
виробництві. Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для 
знаходження резервів зниження собівартості продукції в частині 
раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення 
належного зберігання [2]. 

Значно поліпшити організацію обліку виробничих запасів можна, 
удосконалюючи процес документування, тобто ширше використовуючи 
накопичувальні документи (лімітно-забірні картки, відомості тощо.), картки 
складського обліку як витратний документ по відпущених матеріалах 
(бездокументальну систему оформлення витрат матеріалів) [3]. 

Щоб уникнути помилок і порушень при збору та реєстрації оперативних 
фактів про виробничі запаси, що підлягають обліку, доцільно розробити 
детальні інструкції конкретним виконавцям (у вигляді посадових інструкцій, 
виписок з графіків документообігу) про порядок і терміни реєстрації даних, а 
також використовувати систему заохочень і покарань за виконання своїх 
обов’язків виконавцями. Проведення контрольних заходів (ревізії, звірки, 
інвентаризації ) знижують ризик неефективної системи збору і реєстрації 
оперативного факту. 

Отже ,кожне підприємство зацікавлено в створенні 
конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, отримання прибутку і забезпечення стабільного 
фінансового положення. В досягненні цієї мети приймають участь виробничі 
запаси, які забезпечують безперервний процес виробництва та продажу 
продукції. Виробничі запаси є основною статтею оборотних коштів та 
основою життєдіяльності підприємства. Тому достовірний облік їх на 
підприємстві є невід’ємною частиною управління, без якого неможливе 
досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства. Можна 
стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку 
запасів підприємством призведе до значного підвищення результативності 
його фінансово – економічної діяльності. 

Список використаних джерел: 
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3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів 
спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець. – 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і 
ризикових видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на ефективність 
підприємництва в цілому. 

Актуальність теми даної роботи визначається тим, що  
інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих галузей та економіки 
країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт власного 
виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, 
сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та 
людського капіталів. 

Метою дослідження роботи є обґрунтування теоретичних і практичних 
основ організації обліку фінансових інвестицій. 

Досліджуючи питання обліку і аналізу фінансових інвестицій, враховано 
багатий попередній досвід організації обліково-аналітичної роботи, 
теоретичні і практичні розробки у цій галузі таких вітчизняних вчених, як 
В.В.Бабич, М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, С.Ф.Голов, 
З.В.Задорожний, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, Б.М.Литвин, Є.В.Мних, 
М.С.Пушкар, В.С.Рудницький інших. Однак сучасні умови ставлять нові 
завдання, вимагають комплексного підходу до розв'язання проблем, 
пов'язаних із зміною інвестиційної політики в Україні, реформуванням 
національної системи обліку і звітності. 

Дослівно термін “інвестиції” перекладається з латинського “invest” як 
“одягати, вкладати”. У найбільш широкому трактуванні інвестиціями є 
вкладення капіталу з метою поступового їх збільшення. При цьому приріст 
капіталу повинен бути таким, щоб компенсувати інвестору вкладені кошти, 
винагородити його за ризик, покрити втрати від інфляції в наступному 
періоді. Таким чином, головна ціль фінансового інвестування — одержання в 
перспективі прибутку від вкладень; перетворення вільних заощаджень у 
високоліквідні цінні папери; установлення офіційних відносин чи контролю 
над підприємством-емітентом. 

Оскільки стрімкі економічні зміни в Україні вимагають звернення 
особливої уваги на ведення обліку фінансових інвестицій, тому доцільно 
розглянути організацію їх обліку на підприємстві [3,c.97].. 

Завданнями  бухгалтерського обліку фінансових інвестицій представлені  
на рис.1. 
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Рис.1. Завдання  бухгалтерського обліку фінансових інвестицій 

 
Порядок обліку фінансових інвестицій i розкриття інформації про 

фінансові інвестиції у фінансовій звітності повинні відповідати вимогам 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" 
(П(С)БО 12). 

П(С)БО 12 повинні застосовувати ті підприємства, які володіють 
акціями, іншими, ніж акції, цінними паперами (наприклад, облігаціями 
підприємств, облігаціями державних i місцевих позик), а також є 
засновниками інших підприємств, створених як на території України, так i за 
кордоном тощо [1]. 

Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить від 
способу їх придбання. Згідно з П(С)БО 12, існує три способи придбання 
фінансових інвестицій, які, за визначенням, повинні охоплювати всі можливі 
варіанти компенсації їхньої вартості: 

а) за кошти; 
б) в обмін на інші активи, відмінні від коштів; 
в) в обмін на цінні папери власної емісії (табл.1) 

Таблиця 1 
Оцінка фінансових інвестицій при їх придбанні 

Спосіб придбання Первісна вартість фінансової інвестиції 
За грошові кошти Ціна придбання + комісійні винагороди + 

мито + податки, збори, обов'язкові платежі + 
інші витрати, безпосередньо пов'язані з 
придбанням фінансової інвестиції 

В обмін на цінні папери 
власної емісії 

Справедлива вартість переданих цінних 
паперів 

В обмін на інші активи Справедлива вартість переданих активів 

1. Відповідно до мети
придбання фінансових
інвестицій правильно їх
класифікувати для подальшого
обліку.

2. Юридично правильно
сформувати первинні документи
з обліку інвестицій, заключати
вигідні договору з придбання
інвестицій, своєчасно і
відповідно до облікової політики
робити переоцінку до
справедливої вартості.

3. Не втрачати контролю за
інвестиціями, які
обліковуються за методом
участі в капіталі.

4. Своєчасно та достовірно
відображати в звітності операції з
придбанням, переоцінкою та
погашення фінансових
інвестицій.
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Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу залежить від того, 
поточна інвестиція чи довгострокова.  

Згідно з П(С)БО 12 всі поточні фінансові інвестиції на дату балансу 
відображаються за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість — це сума, за якою може бути здійснений обмін 
активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, 
зацікавленими i незалежними сторонами. На практиці її ототожнюють з 
ринковою вартістю інвестиції. 

Собівартість фінансової інвестиції може бути як вищою, так i нижчою 
від справедливої вартості. У цьому разі фінансові інвестиції підлягають 
переоцінці. Якщо підприємство є власником акціонерних капіталів кількох 
інших товариств, то такі акції розглядаються як інвестиційний  
портфель короткострокових цінних паперів, а якщо володіє поточними 
борговими зобов'язаннями — портфель боргових зобов'язань. 3i зміною 
ринкової вартості переоцінці підлягає, як правило, портфель, а не окрема 
інвестиція. 

Щодо довгострокових фінансових інвестицій, то їх оцінка залежить від 
виду цінних паперів, що формують інвестиційний портфель, так i від рівня 
впливу інвестора на операційну i фінансову діяльність підприємства, акції 
якого були придбані. 

Аналіз сучасного стану організації обліку фінансових інвестицій 
свідчить про відсутність системного підходу до створення інформаційного 
забезпечення, недосконалість методик, що діють, при формуванні інформації 
відповідно до потреб потенційних інвесторів. Неузгодженість з міжнародною 
практикою не дозволяє повною мірою здійснювати і удосконалювати 
оперативне, тактичне і стратегічне управління фінансовими інвестиціями 
[2,c.271]. 

Отже, організація обліку фінансових інвестицій має охоплювати процес 
від первинної реєстрації економічної інформації до складання звітності, який 
традиційно поділяють на первинний, аналітичний та синтетичний облік. 
Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових інвестицій є 
період їх утримання та можливість реалізації в будь-який момент часу. Тому 
вище викладена організація обліку фінансових інвестицій, уможливлює 
формування необхідної інформації для потреб управління інвестиційною 
діяльністю підприємств, а зокрема, фінансовими інвестиціями.  
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ В 
УКРАЇНІ 

 
Діюча на сьогодні податкова система є однією з найзаплутаніших у 

правовій системі України. Наша країна має складне законодавство, деякі 
законодавчі акти недостатньо узгоджені і суперечать один одному. Як 
показує практика, зміни, що вносяться до Законів України з питань 
оподаткування, сприяють появі нових проблем. Оподаткування є фінансовою 
формою відносин між економічними суб’єктами та державою. Тому пошук 
кращих перспектив функціонування української податкової політики є 
актуальним питанням на сучасному етапі розвитку українського суспільства. 

Система оподаткування в Україні істотно впливає на формування 
дохідної частини бюджетів всіх рівнів, які утворюють державну скарбницю 
країни. Податкова система, що діє в нашій країні, не сприяє ефективному 
розвитку українського суспільства. У зв’язку з цим виникає гостра потреба у 
реформуванні системи оподатковування в Україні. 

В Україні дослідженням окремих питань оподатковування і 
найголовніших проблем реформування податкової системи України 
займаються відомі українські економісти, а саме М. Д. Білик, В. О. Орлова,  
І. А. Золотко, О. Д. Василик, М. Я. Азаров, Л. В. Дикань, О. М. Воронкова,  
Т. С. Воішова, В. П. Вишневский, В. І. Ляшенко, А. М. Соколовська,  
Г. М. Фадєєва та ін. Однак наявність великої кількості наукових праць так і 
не вирішило проблему. Податкова система України все ще далека від 
досконалої. 

Метою дослідження є аналіз податкової системи України, дослідження 
основних проблем та визначення можливих варіантів їх вирішення, внесення 
пропозицій із приводу вдосконалення системи оподаткування країни. 

Діюча на сьогодні податкова система є однією з найзаплутаніших в 
правовій системі України. Наша країна має складне законодавство, велика 
кількість статей закону можна тлумачити неоднозначно, деякі законодавчі 
акти є недостатньо узгодженими та суперечливими. Як свідчить практика 
застосування податкового законодавства, зміни, що вносяться до законів 
України з питань оподаткування, сприяють появі нових проблем.  

Проблемою податкової системи України є також її нескоординована 
структура податків. Існування великої кількості податків і зборів призводить 
до того, що питома вага багатьох з них в податкових зборах становить менше 
1 %. Ці податки не сильно впливають на поповнення бюджету, а тільки є 
додатковою статтею витрат на їх збір. Виникають проблеми також із 
податком на додану вартість (ПДВ). Цей податок є дуже важливим для 
бюджету: надходження від нього становлять близько третини сукупних 
доходів державного бюджету. Процедура його відшкодування дуже тривала, 
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до того ж ПДВ повертають “вибірково”, що завдає істотної шкоди 
конкуренції і призводить до корупції. Корупція є найбільшою перепоною 
економічного зростання та розвитку, здатною поставити під загрозу будь-які 
перетворення [1]. 

Податкова система України на сьогодні повною мірою не може 
забезпечити реалізацію цілей та прав як державної політики, так і платників 
податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при створенні системи 
оподаткування, призвели до того, що податки не можуть повноцінно 
виконувати свої основні функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу 
[3]. Сфера матеріального виробництва практично пригнічена податками, що 
приводить до скорочення оподатковуваних оборотів, а отже, до зменшення 
бюджетних надходжень. 

При створенні системи оподаткування України не було повною мірою 
враховано теоретико - практичні принципи справляння податків, які 
формувались на основі міжнародного багатовікового досвіду, що й є 
найголовнішою проблемою податкової системи країни. Необхідно постійно 
слідкувати за змінами міжнародних принципів у сфері оподаткування та 
перевіряти на відповідність діючу податкову систему України цим 
принципам [4]. 

Слід сказати, що у процесі реформування системи оподаткування в 
Україні важливою проблемою є не лише рівень податкового навантаження, а 
й оптимальне поєднання прямих і непрямих податків. Протягом останніх 
років у системі оподаткування спостерігається тенденція до збільшення 
частки прямих податків, що відповідає практиці розвинутих країн. Непрямі 
податки хоч і зручні для фіскальних органів з позиції їх стягнення, однак їх 
сплата лягає тягарем на плечі кінцевого споживача. Тому переважання 
справедливих прямих податків дасть змогу уникнути негативних наслідків, 
таких як: занепад рівня життя більшості населення, подальший спад і занепад 
українського виробництва, не здатного конкурувати з дешевою продукцією 
іноземних фірм, тощо. На етапі соціально-економічних реформ, коли 
основним мотивом економічної політики стає орієнтація держави на 
міжнародні ринки, на пожвавлення підприємництва, назріла гостра 
необхідність невідкладного реформування податкової системи, створення 
цілісного, узгодженого, стабільного та раціонального податкового 
законодавства. Все це й обумовлює необхідність реформування податкової 
системи [2]. 

З метою вирішення певних протиріч і неузгодженостей в окремих 
законах у сфері оподаткування необхідно вдосконалити нормативно-правову 
базу України шляхом чіткої визначеності справляння, нарахування і сплати 
податків та зборів до державного бюджету країни. Для спрощення роботи 
співробітників контролюючих органів України, а також платників податків 
необхідно зменшити кількість нормативно-правових актів, якими вони 
повинні володіти і керуватися на практиці, або проводити всебічну 
організаційну та просвітницьку роботу з платниками податків, урегулювати і 
впорядкувати інформаційні потоки між платниками податків та органами 
контролю за їх сплатою, а також ураховувати соціально-культурні й 
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психологічні особливості громадян країни, усталені традиції при прийнятті 
рішень у галузі оподаткування, тощо [4].  

Проаналізувавши стан сучасної системи оподаткування України, можна 
зробити висновок, що вона має серйозні недоліки, а саме: нестабільність 
податкової системи; часті зміни в законодавчих актах по окремих податках 
негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності; основним є 
фіскальний напрям податкової системи, відсутні єдині і порівняно стабільні 
нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих 
бюджетів, тощо. 

Регулювання сучасних економічних відносин в Україні вимагає гнучкої 
податкової політики держави, яка дала б можливість оптимально пов'язати 
інтереси держави з інтересами підприємництва. Для створення оптимальної 
системи оподаткування необхідно керуватися такими основними 
принципами, як соціальна справедливість, економічна ефективність, 
стабільність, гнучкість. У наш час, є велика необхідність надалі досліджувати 
розвиток оподаткування в Україні, бо саме нам і нашим поколінням 
прийдеться вирішувати всі неузгодженості з податковою системою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РІЗНИЦЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ 
НАРАХУВАННІ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 
З моменту переходу України на міжнародні стандарти обліку і звітності 

багато непорозумінь викликали питання сутності амортизації необоротних 
активів та методики нарахування амортизації у фінансовому та податковому 
обліку. Весь цей час фахівці звертали увагу на необхідність застосування 
єдиної методології при відображенні амортизації необоротних активів, 
оскільки норми податкового законодавства [2] суперечили Положенням 
(Стандартам) бухгалтерського обліку. Це призводило до невідповідності 
даних, які відображались у фінансовій та податковій звітності, зокрема у 
Звіті про фінансові результати та Декларації про прибуток підприємства.  
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На сьогодні відсутні чіткі правила (рекомендації) щодо вибору методу 
амортизації, який був би найкращий для підприємств різних організаційно-
правових форм та галузей, об’єктів основних засобів та способів їх 
використання. Амортизація необоротних матеріальних активів обумовлена 
економічною необхідністю збереження їх авансованої вартості. Це 
здійснюється шляхом використання механізму відтворення авансованої 
вартості необоротних активів, який включає процеси фізичного зносу, 
амортизації, заміщення. 

Дослідженням даної проблеми присвячені праці іноземних та 
вітчизняних науковців і практиків, зокрема Л. А. Бернстайна, Е. Хендріксена, 
І. Голошевича, Г. Кірейцева, В. Савчука, С. Євтушенка, І. Чалого та інших. 
Це свідчить про те, що проблема застосування амортизаційної політики на 
підприємстві потребує глибокого дослідження і є актуальною. 

Метою є дослідження змін у методиці нарахування амортизації 
необоротних активів згідно з Податковим кодексом України і виявлення 
тенденцій щодо зближення податкового та фінансового обліку. Предметом 
дослідження виступають особливості формування різниць, що виникають 
при нарахуванні амортизації необоротних активів.  

Амортизація необоротних матеріальних активів обумовлена 
економічною необхідністю збереження їх авансованої вартості. Це 
здійснюється шляхом використання механізму відтворення авансованої 
вартості необоротних активів, який включає процеси фізичного зносу, 
амортизації, заміщення. 

У процесі застосування основних засобів відбувається їхній фізичний 
знос, вони поступово втрачають свої споживчі та фізичні якості і настає час, 
коли вони стають непридатними для господарського використання.  

Фізичний знос - це матеріальний знос необоротних матеріальних активів 
[1]. Поруч із фізичними, необоротні матеріальні активи зношуються й 
морально. Такі активи функціонують протягом тривалого періоду і навіть за 
умов, що нова техніка незмінна за своїми техніко-економічними 
характеристиками, а її застосування у широких масштабах знижує витрати на 
одиницю продукції, раніше придбані основні засоби приходиться достроково 
заміняти новими, втрачати частку вартості. Це перша форма морального 
зносу основних засобів. Друга форма морального зносу полягає у тому, що 
виробництво і поширення використання досконаліших і продуктивніших 
машин і механізмів веде до втрати вартості менш економічних необоротних 
матеріальних активів. 

Амортизація - систематичний розподіл вартості необоротних активів, 
яка амортизується, протягом строку їхнього корисного використання 
(експлуатації) [1]. 

Для розрахунку амортизації необхідно розкрити зміст понять: 
- вартість, яка амортизується; 
- строк корисного використання. 
Вартість, яка амортизується, - це первісна або переоцінена вартість 

необоротних активів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості [1]. 
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Об’єкт необоротних матеріальних активів амортизується фактично до 
досягнення ним ліквідаційної вартості, яку підприємство встановлює 
самостійно. Ця вартість визначається на момент введення об’єкта в 
експлуатацію і являє собою суму коштів, яку підприємство очікує отримати 
від реалізації або ліквідації активу після закінчення терміну його корисного 
використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з його реалізацією або 
ліквідацією. 

Якщо підприємство не може визначити ліквідаційну вартість на момент 
введення об’єкта в експлуатацію, її прирівнюють до нуля. Це обов’язково 
визначають в обліковій політиці підприємства. Такий підхід означає, що 
вартість, яка амортизується, за кожним об’єктом необоротних матеріальних 
активів може бути меншою, або дорівнювати його первісній вартості. 

Строк корисного використання (експлуатації) кожного об’єкта 
необоротних матеріальних активів визначається підприємством з 
урахуванням: 

- очікуваного використання об’єкта підприємством, враховуючи його 
потужність або продуктивність; 
- фізичного та морального зносу, що передбачається; 
- правових або інших обмежень щодо строків використання об’єкта та 
інших факторів [2]. 
Згідно ст. 138 Податкового кодексу України “Різниці, які виникають при 

нарахуванні амортизації необоротних активів”: 
Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 
- на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або 
нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або 
нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого 
об’єкта. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
- на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті; 
- на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або 

нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті 
Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; 

- на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів 
або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки 
та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних 
активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних 
джерел фінансування: 

- вартість гудвілу; 
- витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на 

реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних 
засобів [2]. 

Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не 
використовуються в господарській діяльності платника податку. 

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права 
користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного 
використання визначається платником податку самостійно, але не може 
становити менше двох та більше 10 років [2]. 

Запровадження Податкового кодексу зробило суттєвий крок до 
зближення податкового і фінансового обліку і частково усунуло розбіжності 
в питаннях обліку амортизації необоротних активів. Це дасть можливість 
зменшити протиріччя між податковим законодавством і Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, полегшити роботу бухгалтерської 
служби підприємств і відображати у звітності більш реальну інформацію про 
суми нарахованої амортизації за звітний період.  
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємства здійснюють свою діяльність на ринку в умовах жорсткої 
конкуренції. Ті з них, що програють у цій боротьбі, стають банкрутами. Для 
того, щоб не збанкрутувати, суб’єкти, що хазяйнують повинні постійно 
відслідковувати зміни ринкового середовища, напрацьовувати методи 
протидії негативним моментам для збереження своєї 
конкурентоспроможності. Одним з інструментів дослідження ринку й 
збереження конкурентоспроможності є аналіз фінансово-господарської 
діяльності підприємства, у тому числі й аналіз його фінансового стану. 
Порядок і інструментарій аналізу, який здійснюється з метою прийняття 
фінансових рішень, визначається самою логікою функціонування 
фінансового механізму підприємства. 

На сьогодні теоретичні, методичні і практичні проблеми організації 
аналізу операційної діяльності на підприємствах, у тому числі і 
торговельних, досліджені в наукових працях Ф.Ф. Бутинця, І.П. Житної,  
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В.І. Захарченка, Є.В.Мниха, Г.В.Савицької, М.Г.Чумаченка. Проте, в 
сучасних умовах організації економічного аналізу на торговельних 
підприємствах потребують подальшого їх розвитку.   

Метою роботи є теоретичні та практичні аспекти аналізу операційної 
діяльності підприємства сільського господарства в сучасних  умовах 
України. 

В Україні зараз спостерігається нестабільна економічна ситуація, яка 
негативно впливає на діяльність підприємств. Торговельні підприємства 
можуть дати Україні необхідну насиченість ринку, тенденцію до стабільності 
цін. Наша  країна може наздогнати в економічному розвитку розвинені 
держави тільки тоді, коли будуть у торгівлю широко впроваджуватися 
інновації та інноваційні  технології, коли ефективність діяльності 
підприємств з кожним роком буде підвищуватися. 

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 
Операційна діяльність підприємства пов’язана із отриманням виручки від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), оплатою сировини, матеріалів, 
заробітної плати, сплатою податків та обов’язкових зборів [1, c.54] 

У рамках інвестиційної діяльності підприємство придбає й реалізує 
необоротні активи, майнові комплекси, фінансові інвестицій, отримує доходи 
від володіння цінними паперами інших емітентів у вигляді процентів та 
дивідендів. 

Фінансова діяльність передбачає отримання позик, емісію власних акцій 
й облігацій, залучення внесків власників, сплату дивідендів, повернення 
кредитів, погашення облігацій тощо [2, c.289]. 

 Операційна діяльність сільськогосподарських підприємств - це 
діяльність суб’єктів аграрного господарювання у сфері суспільного 
виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, 
виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 
визначеність. Господарська діяльність може здійснюватися з метою 
одержання прибутку (підприємництво) або без мети одержання прибутку 
(некомерційна господарська діяльність) 

Сільськогосподарська діяльність має ряд особливостей, які значно 
перешкоджають або й зовсім унеможливлюють використання 
загальновизнаних методик контролю за операційною діяльністю. До таких 
рис, окрім загальновідомих про сезонність, природні умови та відсутність 
чітких дат технологічного процесу можна віднести такі, що притаманні 
сучасним кризовим умовам, а саме: різна вартість грошей на початку 
операційного циклу та в кінці, при отримані виручки від реалізації [1, c. 51] 

В результаті пропозиція сільськогосподарської продукції зменшиться 
щодо попиту, отже, зростуть ціни на неї, а з ними - і доходи сільських 
товаровиробників, урівноважуючись з розміром доходів інших галузей. 

Проте в реальному житті такого перерозподілу ресурсів не відбувається, 
за винятком істотного відтоку сільського населення в промисловість і сферу 
послуг, що має місце в усіх розвинутих країнах. Причина цього полягає в 
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тому, що людські ресурси на селі хоч і скорочуються, але земельні ділянки, 
якими вони володіли або на яких вони працювали, не будучи їх власниками, 
продовжують залишатися в сільськогосподарському обороті. На них і далі 
виробляється сільськогосподарська продукція, що вимагає від 
товаровиробників достатньої кількості основного та оборотного капіталу. Це 
заважає його перетіканню в інші галузі [3, c.12]. 

Сільське господарство є первинною ланкою агропромислового 
комплексу (АПК) і разом із харчовою та деякими галузями легкої 
промисловості (текстильною, шкіряною, хутровою) становить його 
основу  

Основними проблемами розвитку аграрного сектору економіки (а отже, і 
сільського господарства) в Україні називається: 

- нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним 
послабленням позицій середніх сільськогосподарських товаровиробників 
внаслідок створення для різних за розмірами та соціальним навантаженням 
сільськогосподарських товаровиробників формально однакових, але не 
рівних умов господарювання; 

- відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських громад, 
ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад; 

- низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва; 
- наявність ризиків збільшення виробничих витрат внаслідок зростання 

рівня зношеності техніки, переважання використання застарілих технологій,  
- збільшення вартості невідновлюваних природних ресурсів у структурі 

собівартості виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції; 
- втрати такої продукції внаслідок недосконалості системи логістики її 

зберігання та інфраструктури аграрного ринку в цілому; 
- відсутність у сільськогосподарських товаровиробників мотивації до 

дотримання агроекологічних вимог; 
- обмежена ємність внутрішнього ринку споживання 

сільськогосподарської продукції, що обумовлена низькою 
платоспроможністю населення [4, c. 78]. 

Таким чином, Україна посідає помітне місце у світовому виробництві 
сільськогосподарської продукції. Так, Україна є лідером в світі за 
вирощуванням пшениці, за обсягом валового збору жита, за вирощуванням 
вівса, ячменю, цукрового буряка та за вирощуванням картоплі. 

З більшістю із перелічених видів продукції Україна намагається вийти 
на світовий ринок. Зокрема, товари від нас вивозяться в 107 країн світу. 
Однак, близько 65 % серед них становить сировина. Водночас в Україну 
ввозиться продукція з 172 країн світу 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ринкові умови господарювання вимагають підвищеної уваги до якості 
інформації, наведеної в бухгалтерській фінансовій звітності, що надходить як 
результат використання процедур бухгалтерського обліку та враховує запити 
її користувачів. Однією із важливих проблем, що виникають при здійсненні 
контрольних процедур формування та відображення в обліку інформації про 
фінансові результати діяльності є отримання зіставних та достовірних 
показників.  

Як засвідчив аналіз економічної літератури різні аспекти управління 
фінансовими результатами досліджували такі зарубіжні вчені – економісти, 
як:  Долан Е. Дж., Ліндсей Д.,  Байє М.Р., Піндайк Р., Друкер П., Брігхем Є., 
та ін. Проблеми формування та розподілу прибутку як кінцевого фінансового 
результату розглядалися в працях  Бермана Б., Еванса Дж.,  Бланка І.О., 
Мазаракі А.А., Ушакової Н.М., Л.О., Садекова А.А., Фролової Л.В. та ін.   

Одним із найважливіших звітних показників, які характеризують 
ефективність виробництва на будь-якому підприємстві, є фінансові 
результати, отримані від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Тому 
методологічне обґрунтування відображення в бухгалтерському обліку 
доходів і витрат як основи для визначення фінансових результатів, а також 
змісту показників звітності, які дають змогу достовірно охарактеризувати 
рівень ефективності виробництва на підприємстві, є важливим науковим 
завданням, що має вагоме практичне значення[1].  

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. 

План рахунків бухгалтерського обліку  містить окремий рахунок 79 
"Фінансові результати", який безпосередньо призначений для обліку й 
узагальнення інформації про фінансові результати підприємства [2]. 

Згідно з Інструкцією до Плану рахунків фінансовий результат від 
основної діяльності - це прибуток/збиток від основної діяльності 
підприємства, який є різницею між сумою доходів від реалізації 
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фармацевтичних товарів та собівартості реалізованих товарів, 
адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.  
Результат від фінансової діяльності визначається як прибуток/збиток від 
фінансових операцій, який є різницею між сумою доходів від участі в 
капіталі, інших фінансових доходів та сумою фінансових витрат.   

Відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" фінансові результати 
поділяються на облікові та податкові [4]. П(С)БО 17 дає наступне визначення 
цих фінансових результатів: «обліковий прибуток /збиток - сума 
прибутку/збитку до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і 
відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період».  

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) поточного та минулих років 
обліковуються на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 
субрахунки якого також утворюють відповідну класифікацію результатів 
господарювання, а саме: прибуток нерозподілений; непокриті збитки; 
прибуток, використаний у звітному періоді.  

Методикою економічного аналізу також передбачена класифікація 
фінансових результатів, згідно з якою прибуток/збиток поділяється на: 
балансовий прибуток (збиток); прибуток який оподатковується; 
госпрозрахунковий прибуток.  

Балансовий прибуток являє собою загальний фінансовий результат із 
врахуванням всіх прибутків і збитків, тобто різниця між чистим прибутком, 
який був отриманий від всіх видів діяльності.  

Прибуток, який оподатковується, представляє собою різницю між 
скоригованими доходами та витратами відповідно Податкового кодексу 
України.  

Отже, загальноекономічне визначення категорії фінансові результати 
пояснює їх як результат зіставлення отриманих доходів звітного періоду із 
понесеними витратами. Доходи ототожнюються із споживною вартістю 
продукції, товарів, а витрати з їх фактичною вартістю. Фінансовий результат 
являє собою двосторонню економічну категорію, яка враховує доходи і 
витрати – основні чинники підприємницької діяльності, що безпосередньо 
впливають на розвиток будь – якого виробництва. 

Як свідчить аналіз економічної літератури, при вивченні поняття 
«фінансові результати» найчастіше зустрічається ототожнення цього 
визначення з прибутком або збитком. Це спостерігається як на 
макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Тлумачення цієї 
категорії залежить від галузі економічної науки, з позиції якої розглядається 
зазначене поняття.  

Отже, дослідивши поняття прибутку ти збитку, можна сказати, що з 
точки зору саме бухгалтерського обліку, фінансові результати – це так звана 
різниця між результатом господарської діяльності за звітній період та усіма 
витратами, які стали основою для досягнення цього результату.  

Таким чином, сучасна концепція економічної категорії фінансових 
результатів як головного інструмента розвитку суб’єктів господарювання, 
повинна базуватися на принципах, що приносить економічному життю 
підприємств України ринок із його законами функціонування та розвитком. 
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Усі складові інструменти ринкового механізму господарювання, 
перетворюючись впливають на кінцевий фінансовий результат діяльності 
торгівельних підприємств фармацевтичними товарами, під яким слід вважати 
у практичній діяльності, лише прибуток. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Відомо, що усі розрахунки, які проводяться між підприємствами 
обов’язково повинні відображатись у рахунках бухгалтерського обліку. 
Виникнення дебіторської заборгованості супроводжується саме 
несвоєчасною сплатою по рахунках за реалізацію товарів, надання робіт та 
послуг. 

Дебітор – юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову 
заборгованість підприємству, організації, установи. Дебіторами можуть бути 
– покупці, що не сплатили кошти за відвантажену продукцію, виконані 
роботи чи послуги,  постачальники за нестачу товарно-матеріальних 
цінностей. 

Облік дебіторської заборгованості постав проблемою, яку  досліджували 
низка науковців, такі як: В. Я. Плаксієнко, М. В. Кужельний, Н. М. Ткаченко, 
Ф. Ф. Бутинець та багато інших. 

Загальні положення, оцінка та засади формування бухгалтерської 
інформації про дебіторську заборгованість та розкриття даних у фінансовій 
звітності визначені в П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1]. 

Основні проблеми, які виникають при оцінці дебіторської 
заборгованості є: 

1. Неправильний розподіл видів дебіторської заборгованості. 
Дебіторська заборгованість поділяється на сумнівну та безнадійну.  
2. Некоректне визначення величини резерву сумнівних боргів при 

практичній діяльності підприємства. 
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Цю проблему слід розглядати зі сторони обліку дебіторської 
заборгованості. При цьому часто отримують неправдиві дані при 
відображенні резерву сумнівних боргів в балансі [1]. 

З метою надання якісної інформації по бухгалтерському обліку про 
заборгованість господарюючого суб’єкту, користувачам для прийняття 
рішень О. М. Колесникова пропонує розробити таку форму бухгалтерського 
обліку дебіторської заборгованості, для якої властиві: 

а) наявність єдиного підходу до обліку заборгованості; 
б) високоякісний облік довгострокової дебіторської заборгованості, 

зумовлений наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації  та обліку 
довгострокової дебіторської заборгованості в системі синтетичних рахунків; 
веденням аналітичного обліку за кожним видом довгострокової дебіторської 
заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку [3]. 

3. Необгрунтовано визначена оцінка дебіторської заборгованості.  
Оцінка дебіторської заборгованості повинна забезпечувати дотримання 

принципу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – обачність 
«застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 
запобігати заниженню оцінки зобов’язань і витрат і завищенню оцінки 
активів та доходів підприємства» [2]. 

Ще однією важливою проблемою є вибір форми розрахунків з 
покупцями та замовниками. Найрозповсюдженою та надійною формою 
безготівкових розрахунків є акредитив - документ (договір), за якими банк-
емітент за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені 
зобов’язаний виконати платіж на умовах акредитиву на користь бенефіціара 
або доручити іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж) [4]. 

Отже, дебіторська заборгованість повинна прозоро відображатись в 
бухгалтерському обліку з відображенням усіх операцій.  

Проблеми обліку у дебіторській заборгованості слід детально  
розглядати для уникнення неплатоспроможності внаслідок отримання 
об’єктивної та своєчасної інформації для прийняття оптимальних 
управлінських рішень.  
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від 08.02.1999 р. № 237. 
2. Кияшко О. М. Необхідність облікового забезпечення управління 
дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Кияшко // Актуальні 
проблеми економіки. – 2009. - №3 – С. 190 – 196. 
3. Колеснікова О. М. Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів 
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 
РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Важливою складовою діяльності держави є державний фінансовий 

контроль, який є методом фінансового механізму, а також – організаційною 
формою управління фінансами, яка створює  умови для нормальної роботи 
фінансової системи України.  Фінансовий контроль перебуває у процесі 
постійного розвитку та вдосконалення, а його спрямованість і зміст 
змінюються залежно від рівня розвитку суспільства, а також завдань, які 
перед собою ставить суспільство. Сучасні умови розвитку економіки, та 
фінансово-економічна криза, яка охопила багато країн світу, показали, що 
державний фінансовий контроль потребує удосконалення у своїй діяльності.  

Розвиток державного фінансового контролю забезпечить також розвиток 
всієї фінансової системи, збільшення економічної безпеки країни, та загалом 
покращить розвиток економіки та держави в цілому. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, які 
присвячені  вивченню, аналізу державного фінансового контролю. Зокрема, 
дослідженням державного фінансового контролю займались такі вчені:  
І.В. Басанцов,  М.В. Бариніна-Закірова, Х.В. Зайцева, Л.В. Гуцаленко,  
В.М. Карпова, О.В. Романюк, Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюк, Л.В. Тікань та 
ін. 

Мета дослідження полягає у досліджені державного фінансового 
контролю України і проблем його реалізації. 

Процеси які відбуваються в сучасній економіці України та в світі 
загалом, значно стримують розвиток та викликають нагальну потребу 
вдосконалення державного фінансового контролю. 

Державний фінансовий контроль – це різновид фінансового контролю, 
що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю, 
який полягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог 
чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на 
забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході 
формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що 
належать державі, а також використання коштів, що залишаються у суб’єкта 
фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до 
бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під 
гарантії Кабінету Міністрів України [2, С. 12]. 

Державний фінансовий контроль здійснюють за необхідністю та в межах 
своєї компетенції різноманітні органи державного управління. До них 
належать: Рахункова палата України, Державна фіскальна служба України, 
Державна казначейська служба України, Державна митна служба України, 
Національний банк України, а також Державна фінансова інспекція України. 
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Зазначимо, що Державна фінансова інспекція України є тим 
контролюючим органом, який досить ефективно вирішує завдання 
здійснення державного фінансового контролю за використанням і 
збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, 
правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям 
зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і 
достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах 
та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних 
установах і суб’єктах господарювання державного сектора економіки [1]. 

Саме діяльність цього контролюючого органу дає підстави стверджувати 
про продовження неефективного та нецільового використання державних 
коштів, ресурсів, поширення інших бюджетних правопорушень. 

Таким чином, варто визнати, що дієвий державний фінансовий контроль 
дозволяє своєчасно розкривати, виявляти й усувати різного роду негативні 
явища та їх тенденції в управлінні економікою і фінансами, пояснювати  
причини, що їх породжують, виробляти запобіжні заходи, що зрештою і 
визначає хід економічного і соціального розвитку суспільства і держави.  

Варто зазначити, що основними проблемами  державного 
фінансового  контролю в Україні є : 

1.Більшість перевірок має фіскальний характер. Тобто, це означає що 
найчастіше використовують такі методи контролю як ревізія  та перевірка. Ці 
методи дають змогу виявити лише фінансові порушення, але не дають 
можливість запобігти їм чи дослідити  причини їх виникнення. Також 
спостерігається зниження уваги до здійснення аналітичної роботи, яка 
потрібна для виявлення факторів, що призводять до порушення фінансової і 
бюджетної дисципліни. 

2. Процедури попереднього та поточного контролю у межах діючої 
системи фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими. 
Проте, процедури попереднього та поточного контролю, згідно досвіду 
зарубіжних країн, є найбільш дієвими. 

3. Керівники установ, підприємств та організацій не усвідомлюють всієї 
важливості  внутрішнього фінансового контролю для своїх установ, так і для 
системи управління фінансами в державі. 

4. Недосконалість механізму адміністративних стягнень. Варто 
зазначити те, що сума штрафу, яка стягується за нецільове, чи незаконне 
використання бюджетних коштів є набагато меншою ніж обсяги тих же 
бюджетних коштів, які держава втрачає через зловживання владою 
високопосадовими особами, і в свою чергу не в змозі забезпечити повною 
мірою відшкодування завданих збитків. 

5. Постійне зростання фінансових порушень у сфері використання 
бюджетних коштів. 

6. Недосконалість внутрішньої системи нормативів та стандартів 
здійснення контролю 
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7. Неврегульованість діяльності, тобто  в Україні зовнішній контроль у 
частині виконання коштів Державного бюджету України централізовано 
здійснюють два органи влади: Рахункова палата від імені Верховної Ради 
України та Державна фінансова інспекція від імені Уряду [3, С. 92-93]. 

Система державного фінансового контролю в Україні повною мірою не 
забезпечує відповідного рівня фінансово-господарської дисципліни у 
державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції до 
зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. Серед 
основних недоліків можна виокремити, що існує слабка взаємодія державної 
Державної фінансової інспекції з правоохоронними та судовими органами, 
низький рівень надійності механізму адміністративних стягнень та ін. Це в 
свою чергу є наслідком ряду проблем які тягнуть за собою тенденцію до 
зростання кількості фінансових правопорушень. 

Стосовно вдосконалення чинної системи державного фінансового 
контролю, варто провести такі заходи:  удосконалити діяльність органів 
державного сектору,  підвищити якість державного управління; покращити 
законодавче врегулювання питань формування системи державного 
фінансового контролю; сформувати дієву систему моніторингу фінансово-
господарської діяльності підприємств,  які перебувають у державній або 
комунальній власності,  для підвищення їх прибутковості й 
конкурентоспроможності. 

Таким чином, нині у сфері державного фінансового контролю необхідно 
подолати безсистемність здійснення державного фінансового контролю та 
його правової невизначеності, а також зміцнення законодавчої та 
методологічної бази. 

Список використаних джерел: 
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
Державну фінансову інспекцію України» від 06.08.2014р.     № 310. 
2. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М. М. Коцупатрий — К.: 
Центр учбової літератури, 2009. — 424 с. 
3. Іванова І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку : 
монографія / І. Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с. 

 
Юлія Смаглюк 

Науковий керівник: Мельничук О.П., к.е.н., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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В результаті розвитку ринкових відносин в Україні виникла необхідність 
ефективного формування і використання оборотних активів 
підприємства.Сучасна економічна наука характеризується відсутністю 
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єдиних методологічних підходів у трактуванні категорії оборотних активів, 
закономірностей їх руху, меж існування і співвідношення з іншими 
економічними категоріями (оборотний капітал, оборотні засоби, фонди обігу 
тощо). 

Метою дослідження є висвітлення та узагальнення існуючих підходів до 
визначення сутності поняття «оборотні активи» 

Теоретичні засади формування та використання оборотних активів 
викладені у працях Ф. Кене, А. Маршала, Дж. Ст. Мілля, А. Сміта,  
С. Фішера, Й. Шумпетера, І. Бланка, Н. Ізмайлова, Л. Берехтіна,  
М. Коробова, Л. Костирко, М. Крейніна, Ю. Петленка, Р. Радіонова,  
Л. Ротштейна, Р. Славюка, Р. Сороки, П. Носова та ін.  

Оборотні активи є одним з найважливіших елементів виробничого 
процесу. Основою розвитку та забезпечення безперебійного функціонування 
оборотних активів як суб’єкта господарської діяльності є раціональна 
організація процесів формування та використання оборотних активів 
підприємства. Без розуміння економічної сутності «оборотних активів» 
неможливо прийняти економічно обґрунтовані рішення, які підвищують 
фінансову результативність і формують основу стабільної роботи. 

Аналіз літературних джерел показав, що доволі часто поняття 
«оборотних активів» ототожнюють із поняттями «оборотного капіталу» та 
«оборотних коштів». 

Поняття «оборотний капітал» та «оборотні активи» часто 
використовуються як синоніми, хоча оборотні активи у процесі виробничої 
діяльності підприємства споживаються і витрачаються, на відміну від 
оборотного капіталу, що лише авансується. Тому, можна зробити висновок, 
що оборотний капітал і оборотні активи- це дві категорії, які характеризують 
одні й ті ж об`єкти: запаси, грошові кошти, короткострокові фінансові 
інвестиції, дебіторську заборгованість. 

Згідно з Національним стандартом бухгалтерського обліку оборотні 
кошти – 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 [3]. 

Ф.Ф. Бутинець та інші під оборотними активами розуміють грошові 
кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, 
призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, або 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2, С.176]. 

Проаналізувавши поняття “оборотні активи” у різних літературних 
джерелах, можна виділити декілька підходів економістів до трактування 
сутності даного поняття: 
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Рис. 1. Трактування сутності поняття «оборотні активи» 

 
Узагальнення наведеного дає можливість стверджувати, що дослідження 

категорії оборотних активів, правильне розуміння його сутності мають 
велике практичне значення. 

Оборотні активи складаються з трьох основних складових: запасів, 
дебіторської заборгованості, грошових коштів та високоліквідних цінних 
паперів. 

Запаси - це активи, які утримуються підприємством для подальшого 
продажу для управління підприємством, споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг виконання робіт або 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 
виробництва. 

Дебіторська заборгованість - це заборгованість перед підприємством 
постачальників, споживачів продукції, інших юридичних та фізичних осіб, 
фінансових і податкових органів. 

Грошові кошти - це кошти, в національній та іноземній валюті у касі 
підприємства, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути, 
використані для поточних операцій: оплати товарів, робіт і послуг, 
розрахунків із постачальниками. 

Короткострокові фінансові інвестиції - це інвестиції на строк не більше 
як один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент             
[1, С. 13-14]. 

Існують різні підходи до класифікації оборотних активів. Розглянемо, 
які види оборотних активів виділяють сучасні науковці (табл.1). 

Оборотні активи: 

Сукупність оборотних фондів та фондів обігу 

Оборотні засоби, що відображаються в активі їх 
бухгалтерського балансу 

Грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що 
використовують в одному операційному циклі 

Сукупність майнових цінностей, які обслуговують 
поточну господарську діяльність і повністю 
споживаються протягом одного операційного циклу 

Засоби підприємства, які повністю переносять свою 
вартість на вартість виготовленої продукції 
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Таблиця 1 
Класифікація оборотних активів 

Класифікаційна ознака Види оборотних активів 

1. Залежно від участі в 
кругообороті: 

- оборотні активи у сфері виробництва; 
- оборотні активи у сфері обігу. 

2. За характером фінансових 
джерел формування: 

- валові оборотні активи; 
- чисті оборотні активи; 
- власні оборотні активи. 

3. За періодом функціонування: - постійна частина оборотних активів; 
- змінна частина оборотних активів. 

4. Залежно від методів 
планування та регулювання: 

- нормовані; 
- ненормовані. 

5. За видами: 

- запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів; 
- запаси готової продукції; 
- дебіторська заборгованість; 
- грошові кошти; 
- інші види оборотних активів. 

 
Отже, оборотні активи – це активи, без яких неможливе ведення 

господарської діяльності та функціонування підприємства. Фінансовий стан 
значною мірою залежить від класифікації оборотних активів, адже це дає 
можливість визначити оптимальний склад та джерела формування оборотних 
активів підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Власова Н.О. Управління оборотними активами на підприємствах 
роздрібної торгівлі: Монографія / Н.О. Власова. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 258 с. 
2. Демченко Т.А. Економічна сутність оборотних активів та проблеми їх 
визнання та класифікації / Т.А. Демченко // Науковий економічний журнал 
«Актуальні проблеми економіки», 2013. - №12(126). - С.175- 180.  
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» затв. Наказом Міністерства фінансів України 
від 07.02.2013р. №73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – 
http://zakon.rada.gov.ua 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

Реформування економіки України потребує адекватних змін у системі 
бухгалтерського обліку, яка є основою інформаційного забезпечення 
користувачів для прийняття ними зважених управлінських рішень. 

Питання розвитку обліку як науки характеризується причинно- 
наслідковим зв’язком між практикою ведення обліку та розвитком 
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економічних відносин. Будь-які прогалини в економічній науці, яка береться 
за основу в економіко- правовій діяльності держави, знаходять прояв у 
небажаних наслідках, а то і у катаклізмах, що може слугувати причиною 
вияву кризових явищ. Ще згубніше проявляють себе положення, в основі 
яких закладені не економічні закони, а мотиваційні аспекти. 

Методика бухгалтерського обліку в Україні історично сформувалася на 
основі системи бухгалтерського обліку колишнього СРСР, яка розвивалася в 
умовах адміністративно-командної економіки, заснованій на державній 
власності. Система обліку знаходилася в прямій залежності від 
методологічних основ діючого планування та орієнтувалася на забезпечення 
управління діяльністю підприємств з боку держави. Облікова система, що 
склалася, повністю відповідала моделі функціонування планової економіки і 
була достатньо ефективною в тих умовах, але виявилася не пристосованою 
для відображення господарських фактів в нових економічних умовах. 

Сьогодні відбувається активний розвиток недержавних форм власності 
та різних організаційних форм бізнесу. Разом з цим повинен розвиватися і 
бухгалтерській облік, адаптуючись до реалій господарювання. Від того, як 
рахувати і що рахувати, в кінцевому результаті залежить результат не стільки 
арифметичний, як процесу господарювання. Усвідомлюючи неефективність 
наявної облікової системи в сфері економіки, багато вітчизняних економістів 
взялись за пошук таких облікових схем, які б на паритетних засадах 
задовольняли потреби пересічних громадян, господарників і держави в 
цілому. Про соціальну спрямованість обліку говорить проф. М. С. Пушкар: 
„Соціальне значення обліку полягає в попередженні зайвого ризику при 
прийнятті рішень щодо ділових відносин між підприємствами. У ринковій 
економіці вважається цілком нормальним явище банкрутства, а тому 
відносини між підприємствами повинні ґрунтуватися на інформуванні один 
одного про фінансове становище, яке підтверджується публікацією завірених 
аудитором основних форм звітності. Отже, соціальне значення системи 
обліку зростає в ринковому середовищі, без бухгалтерської інформації 
неможливе функціонування ринку в автономному режимі, коли слабкі 
підприємства гинуть, на їх місці з’являються нові, а в цілому економіка є 
здоровою і стабільною” [3, с. 112].  

Про неефективність наявної системи обліку говорить проф.  
Н. М. Малюга: „Органи державної статистики втратили вплив на побудову 
обліку, в результаті чого держава має недостовірні макроекономічні дані, що 
не відповідають дійсності” [2, с. 20].  

В сучасних умовах в Україні необхідно організувати нову систему 
бухгалтерського обліку. Це дасть можливість: 

- своєчасно надавати докладну, достовірну і змістовну інформацію і 
внутрішнім, і зовнішнім її користувачам; 

-   здійснювати докладний і повний облік усіх операцій; 
-   забезпечити єдність підходів до ведення бухгалтерського обліку. 
Передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні є: 
- перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням 

ускладнення управління, зростання ролі інтелектуального капіталу як 
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ключового чинника конкурентоспроможності, сучасних інформаційних 
технологій тобто вивчення сучасних теорій, перегляд предмета й методу 
бухгалтерського обліку; 

- диференціація вимог до фінансової звітності. Так, суб’єкти  
господарської діяльності повинні застосовувати єдині принципи оцінки та 
розкриття інформації, але обсяг інформації визначається винятково 
потребами користувачів; 

- реуніфікація обліку та звітності, що передбачає відмову від жорстких 
форм фінансової звітності з обов’язковими кодами рядків, і збереження лише 
загальної структури фінансових звітів і мінімальних вимог до розкриття 
інформації тощо; 

- безперервна професійна освіта, сертифікація бухгалтерів, що сприяє 
зростанню кваліфікації бухгалтерів і престижу професії, зниження ризику 
для учасників фондового ринку і фінансових інститутів, гармонізації 
української системи професійної підготовки бухгалтерів з міжнародними 
стандартами, підвищенню ефективності системи корпоративного управління, 
посиленню контролю за дотриманням норм професійної етики бухгалтерів і 
аудиторів; 

- активна позиція бухгалтерської спільноти, а саме професійних 
організацій бухгалтерів і аудиторів, засобів масової інформації, зокрема 
професійних видань з бухгалтерського обліку; 

- формування сучасної парадигми обліку та звітності, метою якої є 
створення інформаційної інфраструктури, адекватної вимогам ринкової 
економіки в інтересах усіх членів суспільства [1]. 

Таким чином, рішення про зміни в бухгалтерському обліку повинні 
прийматися з урахуванням його ролі в суспільному житті країни з 
урахуванням поточних і перспективних завдань. Враховуючи історичні, 
соціальні та економічні особливості розвитку України, доцільним є 
запровадження державного регулювання і встановлення єдиних 
методологічних засад обліку. В той же час такі заходи повинні будуватися на 
оновлених основах – через чітке дотримання всіма суб’єктами 
господарювання вимог нормативних актів, що формують українську систему 
бухгалтерського законодавства. Сьогодні необхідна інституційна перебудова 
системи регулювання бухгалтерського обліку та звітності, де держава буде 
відігравати провідну роль за активної участі професійних громадських 
бухгалтерських організацій. 

Список використаних джерел: 
1. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського 
обліку в Україні. Анти міфологія // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - 
№2. – с. 3-136.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Для українських підприємств важливим питанням облікової політики та 
оцінки є формування забезпечень зобов’язань, оскільки вони безпосередньо 
впливають на фінансовий результат діяльності підприємства та потребують 
адекватного їх відображення у фінансовій звітності. 

Недосконалість комплексної методики обліку забезпечень ускладнює 
облік руху створюваних забезпечень, встановлення їх структури, 
ризикованості та доцільності формування. Наслідком цього є зниження рівня 
прибутковості або понесення збитків суб’єктом підприємницької діяльності, 
оскільки система перспективного аналізу та прогнозування без релевантної 
облікової інформації недієздатна. 

Питання бухгалтерського обліку забезпечень підприємства 
досліджували сучасні українські вчені та науковці: Ю.А. Верига,  
І.М. Вигівська, І.В. Орлов, В.М. Пархоменко, В.С. Терещенко, Ю.С. Цал-
Цалко та інші. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів обліку та 
особливостей  забезпечень. 

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

В свою чергу, забезпечення - особливий вид зобов'язань, і створюються 
вони (резервуються кошти за рішенням підприємства) для відшкодування 
наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток 
працівникам; додаткове пенсійне забезпечення: виконання гарантійних 
зобов’язань; реструктуризацію; виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів та забезпечення інших витрат і платежів (наприклад, страхові 
виплати страхових компаній). 

До забезпечень наступних витрат і платежів відносять: 
- витрати на оплату майбутніх відпусток; 
- додаткове пенсійне забезпечення; 
- гарантійний ремонт реалізованої продукції (сервісне обслуговування); 
- інші витрати [4]. 
Забезпечення створюється при виникненні внаслідок майбутніх подій 

зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що 
втілюють економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково 
визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх 
збитків від діяльності підприємства. Суми створених забезпечень визнаються 
витратами. 

Забезпечення використовуються для відшкодування лише тих витрат, 
для покриття яких вони були створені. Залишок забезпечення переглядається 
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на кожну дату балансу, у разі потреби коригується (збільшується або 
зменшується). Якщо немає ймовірності вибуття активів для погашення 
майбутніх зобов'язань, то сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

Варто зазначити, що суми створених забезпечень одночасно визнають 
витратами, а тому при їх нарахуванні у підприємства активів не виникає. 

Їх визнають за обліковою оцінкою ресурсів (із вирахуванням суми 
очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного 
зобов'язання на дату балансу. Забезпечення відносяться на операційні 
витрати поточного періоду, в якому такі забезпечення сформовано 
(нараховано, поповнено), і використовуються для покриття тільки тих витрат, 
для яких їх було створено. 

Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків 
від діяльності підприємства. 

Забезпечення на відшкодування витрат на реструктуризацію 
створюється у разі наявності затвердженого керівництвом підприємства 
плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання та 
сумою витрат, що будуть зазнані, й після початку реалізації цього плану. 

За новою методологією обліку забезпечення відображаються у складі 
зобов'язань, що призводить до правдивого відображення їх у фінансовій 
звітності і відповідає принципу обачності - запобігає заниженню оцінки 
зобов'язань. 

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі 
потреби, коригується. При відсутності ймовірності вибуття активів для 
погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає 
сторнуванню. 

Забезпечення використовуються для відшкодування лише тих витрат, 
для покриття яких вони були створені [1, с. 122]. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами і визначаються за 
обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на 
дату балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію 
визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю 
підприємства, що триває. 

Облік забезпечень ведеться на рахунку 47 «Забезпечення наступних 
витрат і платежів» у розрізі субрахунків: 

471 «Забезпечення виплат відпусток» 
472 «Додаткове пенсійне забезпечення»; 
473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»; 
474 «Забезпечення інших витрат і платежів» [3]. 
Синтетичний облік ведуть в журналі 7, а аналітичний – у відомість 7.3 в 

якій наводяться забезпечення за окремими субрахунками, дані про сальдо на 
початок і кінець місяця, дебетовий і кредитовий обороти. Аналітичний облік 
ведеться за напрямками формування і використання коштів. 

Метою МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені забезпечення та 
непередбачені активи» є забезпечення застосування відповідних критеріїв 
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визнання і методів оцінки забезпечень, непередбачених зобов’язань і 
непередбачених активів, а також розкриття інформації в примітках до 
фінансових звітів, достатньої для надання користувачам можливості 
зрозуміти їх природу та аспекти обліку [2]. 

Забезпечення слід визнавати, якщо: 
- cуб’єкт господарювання має теперішню заборгованість (юридичну чи 

конструктивну) внаслідок минулої події; 
- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 

буде необхідним для погашення заборгованості; 
- можна достовірно оцінити суму заборгованості. 
Таким чином, забезпечення створюється при виникненні зобов’язання, 

погашення якого, імовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють 
економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. 
Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від 
діяльності підприємства. Суми створених забезпечень визнаються витратами. 
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АНАЛІЗ РИНКУ МAЙОНЕЗУ В УКРAЇНI 
 

В Укрaїнi все бiльш aктуaльними є олiйножировa промисловiсть – однa з 
головних гaлузей aгропромислового комплексу Укрaїни, a мaйонез зaймaє 
одне з провiдних мiсць. Вiн є одним з вaжливих жирових продуктiв. Вiн мaє 
високу хaрчову i смaкову цiннiсть, що зумовлено великим нaбором хaрчових, 
смaкових речовин, якi знaходяться у емульсiйнiй структурi. 

Проблеми формувaння i розвитку ринку мaйонезi  знaйшли своє 
втiлення у нaукових прaцях П.С.Березiвського, В.I.Бойкa, Р.Л.Бойко, 
В.Н.Зимовця, М.П.Коржинського, Ю.М.Мaкaренкa, В.Я.Месель-Веселякa, 
П.Т.Сaблукa, О.В.Шкiльовa, О.М.Шпичaкa тa iнших дослiдникiв.  

Мaйонезний ринок ввaжaється досить гнучким i рухливим. Холоднi 
соуси не випускaють «нa склaд» (через невеликi в порiвняннi з iншими 
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видaми олiйножирової продукцiї термiни зберiгaння). Вони виготовляються 
пiд зaмовлення торгiвлi, що вiдстежує потреби покупцiв [2, с. 15]. 

Зa дaними оперaторiв ринку, трaдицiйно продaжi мaйонезу 
збiльшуються нaпередоднi свят: восени i взимку крaще «йдуть» високожирнi 
мaрки, a нaвеснi i влiтку - зi зниженим вмiстом жирiв. Середня 
рентaбельнiсть виробництвa бiлих соусiв стaновить 5-8%. У цiлому, зa 
словaми експертiв, вiтчизняний ринок дaної продукцiї нa межi 
перенaсичення. Пiдстaвою для тaкого висновку послужило: зменшення 
темпiв зростaння виробництвa; стaбiлiзaцiя рiвня iмпорту; витiснення з ринку 
дешевих неякiсних сортiв; появa i просувaння потужних нaцiонaльних 
брендiв. 

Подaльший же розвиток ринку зaлежить вiд мaркетингових зусиль 
компaнiй, якi будуть пiдтримувaти вже iснуючi торговi мaрки  i, можливо, 
виводити нa ринок новi. Мaркетологи стверджують, що сьогоднi мaйонез 
споживaють вже 95% повнолiтнього нaселення Укрaїни. Основнi нaдiї з 
приросту продукцiї фaхiвцi поклaдaють нa збiльшення чaстоти споживaння 
товaрiв цiєї групи кожним конкретним покупцем [2, с. 50]. 

Нa укрaїнському ринку aсортиментний ряд мaйонезiв  предстaвлений 
тaкими лiдерaми виробництвa як: 

1. ПрAТ «Волиньхолдинг» (ТМ Торчин): «Європейський», «Провaнсaль 
Трaдицiйний», «Провaнсaль Домaшнiй», «Делiкaтесний»; 

2. ПAТ «Львiвський жиркомбiнaт» (ТМ «Щедро»): «Провaнсaль 
ORGANIC», «Aвокaдо», «Львiвський Премiум», «Провaнсaль Премiум», 
«Провaнсaль», «Провaнсaль Золотий», «Сaлaтний», «Пiсний», «З хрiном», 
«Сирний», «Грибний», Пiсний «Оливковий»; 

3. ЧПКФ «Пaнi Крiстiнa» (ТМ (Classic): «Провaнсaль Фрaнцузський», 
«Провaнсaль Яєчний», «Провaнсaль Оригiнaл», «Провaнсaль улюблений», тa 
(ТМ «Holidey»): «Провaнсaль Aпетитний», «Провaнсaль Aпетитний з 
кaльцiєм», «Провaнсaль Оригiнaл з кaльцiєм»,  «Провaнсaль Пiсний»; 

4. ПрAТ «Чумaк»: «Спрaвжнiй», «Aпетитний», «Спрaвжнiй Легкий», 
«Провaнсaль», «Пiсний», «Яєчний»; 

5. ПП «Вiктор i К» (ТМ «Королiвський смaк»): «Європейський нa 
перепелиних яйцях», «Королiвський», «Лaгiдний», «До посту», 
«Iмперaторськiй», «Кулiнaрнiй», «Оливковий», «Провaнсaль», «Святковий», 
«Весняний», «Чудовий»; 

6.  ТОВ «Aвiс» (ТМ «Вiнницький»): «Вiнницький», «Вiнницький 
пiсний», «Вiнницький PROFESSIONAL» тa (ТМ «Мaйо»): «Вишукaний», 
«Делiкaтесний», «Легкий», «Сaлaтний»; 

7. ЗAТ «Мaрг-Вест» (ТМ «Слaволiя»): «Провaнсaль», «Оливковий», 
«Пiкaнтний», «Чудесний», «Грибний». 

Зaгaльне виробництво мaйонезу в Укрaїнi скоротилося у 2015 р. 
порiвняно з 2014 р. нa 5 %. Половинa цього зниження припaдaє нa 
«Волиньхолдинг». Рaзом з тим, питомa вaгa першої п’ятiрки 
товaровиробникiв у 2008 р. стaновилa бiльше половини з виробництвa (55 %) 
нaвiть при його зменшеннi нa 4.8 %. 



479 

Лiдером виробництвa в 2015 р. зaлишaється ПрAТ «Волиньхолдинг», 
який зaймaє близько 22 % продaжу нa територiї Укрaїни. ПAТ «Львiвський 
жиркомбiнaт» реaлiзовує  близько 14 % вiд долi ринку i зaлишaється нa 
другому мiсцi. ЧПКФ «Пaнi Крiстiнa» зa остaннi роки впевнено зaвойовує 
позицiї нa полицях мaгaзинiв, внaслiдок чого з 2013 по 2014 роки зaймaє 8 % 
ринку Укрaїни. ПрAТ «Чумaк» дещо втрaтив свої позицiї нa ринку у 
порiвняннi з минулими рокaми i зaймaє четверту позицiю з 6 %. ПП «Вiктор i 
К» незмiнно тримaє свої позицiї нa ринку Укрaїни, якщо порiвнювaти у 
вiдсоткових еквiвaлентaх тa зaймaє п’яту позицiю з 4% виробництвa 
мaйонезної продукцiї. 

Тaким чином, вiтчизняний ринок мaйонезної продукцiї нaближaється до 
нaсичення. Сaме тому проблемa створення тa просувaння нових торгових 
мaрок є aктуaльною для пiдприємств. Основними сигнaлaми нaсичення 
ринку можнa ввaжaти зменшення темпiв виробництвa, стaбiлiзaцiю рiвня 
iмпорту, витiснення з ринку неякiсного мaйонезу, появу тa просувaння нових 
нaцiонaльних брендiв. При цьому незaперечним фaктором успiшностi 
торгової мaрки є якiсть – сукупнiсть покaзникiв, що вiдобрaжaють прояв 
бaгaтьох фaкторiв: вiд динaмiки тa рiвня розвитку нaцiонaльної економiки до 
вмiння оргaнiзувaти тa упрaвляти процесaми формувaння якостi. Зa свiтовим 
досвiдом вiдомо, що сaме в умовaх вiдкритої ринкової економiки 
проявляються фaктори, якi роблять якiсть умовою виживaння 
товaровиробникiв, мiрилом результaтивностi їхньої господaрської дiяльностi 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки для України характерні значні 
економічні перетворення. Ринкові відносини вимагають перегляду системи 
бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік 
взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш 
складних і суперечливих питань українського обліку є облік дебіторсько-
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кредиторської заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми 
неплатежів. Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення 
власних проблем замість виконання фінансових зобов’язань по платежах 
перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання 
власних договірних зобов’язань дає їм змогу ухилятися від 
взаєморозрахунків з партнерами. Вирішення вищезазначеної складної 
проблеми багато в чому залежить від удосконалення бухгалтерського обліку 
взаєморозрахунків. 

Метою дослідження є вивчення економічної сутності дебіторської 
заборгованості, необхідності її обліку для ефективного контролю та 
досягнення результатів, а також аналіз особливостей обліку в Україні і 
зарубіжних країнах. 

Дослідженнями питань оцінки стану дебіторської заборгованості 
підприємств займалися І. Д. Бенько, О. С. Бондаренко, В. В. Боліцька,  
Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька, М. Р. Лучко та інші. Проте практична оцінка 
стану дебіторської заборгованості висвітлена недостатньо. 

Дебіторська заборгованість — це заборгованість фізичних та юридичних 
осіб перед підприємством, яка відображається в обліку як актив, тобто право 
на отримання певної грошової суми (товару, послуги) з боржника 
[1].Величина дебіторської заборгованості відіграє важливу роль у 
життєдіяльності підприємства, оскільки це завжди є відтоком оборотних 
коштів. Зростання дебіторської заборгованості в динаміці пов’язане із 
зменшенням імовірності її погашення, що може бути спричинене не тільки 
фінансовими проблемами покупців, але й недостатньою організацією 
діяльності бухгалтерії та юридичної служби щодо претензійно-позовної 
роботи підприємства [2]. 

Дебіторська заборгованість є однією з найбільш вагомих частин  
активів підприємства. Займає домінуючу позицію в структурі оборотного 
капіталу підприємств різних сфер діяльності. Її облік впливає на  
результати господарської діяльності й на розкриття інформації про 
фінансовий стан. Визнання дебіторської заборгованості покупців , її оцінка та 
стягнення в різних країнах мають свої особливості [3]. У  
системі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) визнання, 
класифікація та оцінка дебіторської заборгованості чітко не визначені. Щодо 
класифікації дебіторської заборгованості, то в зарубіжних країнах у  
балансі існують лише загальні правила рекомендаційного, а не  
директивного характеру. Довгострокові векселі до отримання, згідно з 
положеннями системи загальноприйнятих принципів бухгалтерського  
обліку США, також класифікуються як поточна дебіторська заборгованість, 
оскільки вважаються високоліквідними [4]. Відмінні тенденції й  
особливості обліку дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах подані 
в табл. 1. 
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Таблиця 1  
Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості в 

зарубіжних країнах 
Розкриття дебіторської заборгованості у фінансовій звітності 

Україна Дебіторська заборгованість відображається в балансі за первісною вартістю за 
мінусом резерву сумнівних боргів. Величина резерву визначається виходячи з 
платоспроможності окремих дебіторів або на підставі класифікації дебіторської 
заборгованості 

Польща Дебіторська заборгованість відображається в балансі в наступних статтях: а) 
дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж за 12 місяців 
після звітної дати), у т. ч. покупці і замовники, векселі до отримання, 
заборгованість дочірніх товариств, аванси видані, заборгованість учасників 
(засновників) за внесками до статутного капіталу, інші дебітори; б) дебіторська 
заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12-ти місяців після звітної 
дати), у т. ч. покупці і замовники, векселі до отримання, заборгованість 
дочірніх товариств, заборгованість учасників (засновників) за внесками до 
статутного капіталу, аванси видані, інші дебітори 

Німеччина Окремої уваги заслуговує підхід до дебіторської заборгованості в іноземній 
валюті. У балансі розрахунки з дебіторами, як правило, відображаються за 
найбільш низькими показниками первісної вартості і вартості за курсом на дату 
складання балансу. На відміну від розрахунків з дебіторами у розрахунках з 
кредиторами використовується протилежне правило. Таким чином, збитки від 
коливання валютних курсів визнаються, а прибуток — ні. Згідно з останніми 
змінами в законодавстві дебіторська заборгованість може відображатися в 
балансі за курсом на дату складання, але в пояснювальній записці необхідно 
обов’язково розкрити використовувані облікові методи 

Міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

Дебіторська заборгованість «підстраховується» створенням відрахувань на 
безнадійну заборгованість, виходячи з досвіду минулих років 

 
Важливе значення в бухгалтерській практиці мають відображення 

сумнівної дебіторської заборгованості і створення резервів під безнадійні 
борги. У США компанії при списанні своєї дебіторської заборгованості по 
рахунках можуть передавати її третій особі, ліквідувавши останню таким 
чином, й отримати певну суму грошей [5]. 

Важливу роль за кордоном, особливо в Європі, відіграє розкриття у 
фінансовій звітності дебіторської заборгованості. У більшості випадків вона 
відображається перерахованими групами: рахунки до отримання; векселі до 
отримання; дебіторська заборгованість, не пов’язана з реалізацією. 
Інформація про рахунки і векселі до отримання від представників і 
працівників компанії, а також від дочірніх підприємств повинна бути 
самостійно окремо розкрита у фінансовій звітності [5].  

Отже, вивчивши міжнародний досвід обліку розрахунків з покупцями, 
можна зробити висновок, що в кожній країні склалася самостійна і 
налагоджена система ведення бухгалтерського обліку. Кожна із систем має 
свої переваги і недоліки, спільні та відмінні риси. Досвід зарубіжних країн 
послужив розвитку не тільки обліку розрахунків з покупцями, а й всього 
бухгалтерського обліку загалом на території України. Впровадження 
міжнародних стандартів обліку у вітчизняну практику вимагає передусім 
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узгодженості між вітчизняними та зарубіжними системами обліку на основі 
уточнення на законодавчому рівні економічної сутності окремих складових 
господарських засобів підприємств і джерел їх формування, статей балансу, 
методів оцінки, порядку відображення на рахунках. 
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В.В. Боліцька // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 2. — С. 48– 60.  
3. Бондаренко О. С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у 
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Підприємства  з метою утримання конкурентних позицій і переваг, 
задоволення потреб споживачів, отримання прибутку зобов'язані раціонально 
використовувати основні й оборотні засоби, скорочувати прямі витрати, 
якісно надавати послуги, дотримуватись норм і стандартів у процесі 
приготування страв, створювати атмосферу комфорту. Для отримання 
бажаного результату роботи виникає необхідність в отриманні достовірної 
інформації для забезпечення якості в процесі здійснення діяльності. 
Об'єктивність отриманої інформації залежить від побудови внутрішнього 
контролю, тобто системи заходів, організованих керівництвом. Для 
досягнення мети контролю необхідною умовою є узгодженість системи 
бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю. Зазначене 
обґрунтовується тим, що подвійний запис, який покладено в основу системи 
обліку, визначає порядок реєстрації господарських операцій і формує 
належний контроль. Забезпечення повної відповідності записів у системі 
бухгалтерського обліку фактичній наявності і стану облікових об'єктів 
можливе тільки в результаті повноцінної реалізації елементів методу 
бухгалтерського обліку, зокрема інвентаризації. Систематичне й ґрунтовне 
проведення інвентаризації дозволяє встановити фактичну наявність майна 
підприємства, надлишки або нестачі запасів, а також матеріальних цінностей, 
які частково втратили свою первісну якість, перевірити ступінь дотримання 
умов та порядку їх збереження [1]. 
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Загальний порядок проведення інвентаризації суб'єктами 
господарювання й оформлення її результатів визначено Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань, яке набуло чинності 1 січня 2015 
року. Дане положення прийшло на змінну Інструкції №90 та Інструкції по 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, що 
були чинними до 2014 року [2]. 

Із цього питання у Положенні чітко визначено, що інвентаризацію 
проводять суцільним методом та охоплюють все майно бюджетних установ. 
А це всі види зобов’язань та активів установ незалежно від їх 
місцезнаходження (у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або 
перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі 
або резерві незалежно від технічного стану). Також визначено, що 
інвентаризації підлягають активи та зобов’язання, які обліковуються 
на позабалансових рахунках. Тобто це матеріальні цінності, які не належать 
установі, але знаходяться в її користуванні, розпорядженні або на зберіганні 
(об’єкти оренди, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, 
переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов’язання (непередбачені 
активи та зобов’язання) установи (застави, гарантії, зобов’язання тощо), 
бланки документів суворої звітності, інші активи.  

Цікаво те, що у Положенні не визначено, станом на яку дату потрібно 
проводити річну інвентаризацію. Але враховуючи, що річну інвентаризацію 
проводять перед складанням річної фінансової звітності, у п. 9 Положення 
зазначено, що провести її необхідно протягом трьох та двох місяців (залежно 
від видів активів та зобов’язань), що передують цьому періоду. Тобто 
починати інвентаризацію потрібно не раніше 1 жовтня звітного року. При 
цьому в кожній бюджетній установі періодичність проведення 
інвентаризацій, дати їх проведення (строки початку та закінчення), перелік 
майна й зобов’язань, що підлягають інвентаризації у звітному році, визначає 
керівник установи. 

Проведення інвентаризації здійснюється в певному порядку:  
1. Інвентаризація основних засобів.  
2. Інвентаризація нематеріальних активів 
3. Інвентаризація незавершених капітальних інвестицій 
4. Інвентаризація запасів 
5. Інвентаризація біологічних активів 
6.  Інвентаризація готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків 

документів суворої звітності 
7. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей 
8. Інвентаризація витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та 

резервів 
Без перебільшення можна сказати, що одним з найважливіших етапів 

інвентаризації є останній етап роботи інвентаризаційної комісії, коли 
підбивають результати (підсумки) інвентаризації та відображають їх в обліку. 
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Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю 
активів і зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в 
звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються 
інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення 
інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику 
підприємства. У протоколі наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а 
також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в 
межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від 
псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо 
запобігання таким втратам і нестачам. Підприємства можуть додавати до 
протоколів іншу інформацію, що є суттєвою для прийняття рішень щодо 
визнання і оцінки активів і зобов’язань та розкриття відповідної інформації у 
фінансовій звітності [3]. 

Отже, проведення інвентаризації перед складанням фінансової звітності 
є необхідним і незамінним, безальтернативним важелем в руках керівництва 
підприємства в галузі управління матеріальними ресурсами. Особливо 
велику роль інвентаризація відіграє на підприємствах з матеріалоємним 
виробництвом, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського 
харчування, де з її допомогою можна вчасно і майже безпомилково виявити 
нестачі або лишки сировини чи товарів, миттєво позбутися нечесних і 
непорядних працівників, оперативно і, головне, вчасно вносити корективи в 
бухгалтерський облік. 

Список використаних джерел: 
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Вид. 2-е, доп. 
і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2011. – 640 с. 
2. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: 
Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014  №879. – Режим доступу: 
zakon3.rada.gov.ua. 
3. Пархоменко В.М. Інвентаризація як інструмент достовірності фінансової 
звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.– №1. – С. 32–37.  

 
Анастасія Стукан 

Науковий керівник: Денисюк О.М., д.е.н., професор 
Вінницький торговельно – економічний інститут  КНТЕУ 

 
КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
 

В сучасних умовах високої фінансової нестабільності та реальної 
відсутності економічного розвитку національної економіки проблема 
формування та використання оборотних активів бюджетних установ набуває 
особливої актуальності та потребує розробки адекватних науково-
прикладних підходів для забезпечення її раціонального вирішення.  

Раціональне й ефективне використання оборотних активівзавжди було 
актуальною проблемою для всіх установ та організацій бюджетної сфери. 
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Запровадження системи заходів щодо суворої економії коштів бюджетних 
установ передбачає розробку дієвої системи ефективного контролю за 
використанням з рахунка коштів усіма бюджетними установами. 

Питання контролю є об’єктом постійної уваги вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Вивченням питання контролю займалися такі відомі науковці як: 
І.В. Басанцова, М.Т. Білухи, Т.М. Боголіба, В.Д. Базилевича, В.О. Шевчука, 
І.Я. Чугунова, М.Г. Чумаченка, О.Д. Василика, М.М. Голованя, І.К. Дрозд, 
В.Ф. Журка, М.М. Каленського, Є.В. Калюги, Л.А. Костирко, В.М. Федосова, 
О.О. Терещенка, Н.І. Рубан, В.М. Мельника, В.І. Кравченка, Л.А. Костирко, 
ряд питань залишаються актуальними для дослідження і на сьогодні. 

Метою написання даних тез є дослідження основних проблем при 
контролі формування та використання оборотних активів у бюджетних 
установах. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
оборотні активи - це 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]. 

Бюджетний кодекс України [2], який було змінено13.02.2016 року,  
визнаний першим законодавчим актом, який встановив засади створення 
гармонійної системи державного контролю за використанням коштів 
бюджетними установами, проте не став розв’язкою всіх проблем у даній 
сфері.  

У Кодексі чітко визначено, що на всіх стадіях бюджетного процесу 
здійснюється фінансовий контроль, аудит та оцінка ефективності 
використання коштів на утримання бюджетних установ. Проте, чіткого 
порядку взаємодії органів, на які покладено функції щодо контролю 
фінансових ресурсів у бюджетній сфері, а також процедури визначення 
ефективності їх використання бюджетним кодексом не визначено. 

Враховуючи прийняті зміни в законодавстві в частині скорочення 
бюджетними установами видатків практично за всіма кодами економічної 
класифікації та повну заборону їх проведення за окремими статтями  
вважаємо, що існуючий державний фінансовий контроль за формуванням та 
використанням коштів спеціального фонду бюджету потребує розробки 
заходів з підвищення його ефективності. 

Відповідно до постанови № 659 «Про затвердження власних надходжень 
бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» 
[3]власні надходження бюджетних установ поділяється на дві групи, а саме: 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами (Цю групу 
утворюють  надходження  від  плати  за  послуги,  що надаються    
бюджетними   установами   згідно   із   законами   та нормативно-правовими  
актами); 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ (Цю групу 
утворюють кошти,  перераховані  бюджетним  установам для виконання 
окремих доручень,  а також благодійні внески, гранти та дарунки). 
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Зростає значення і роль державного фінансового контролю за 
раціональним та ефективним використанням коштів спеціального фонду 
бюджету. Згідно зі ст. 26 Бюджетного кодексу України [2] контроль за 
дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення 
ефективного й результативного управління бюджетними коштами. Основні 
його завдання такі:  

1) оцінка управління бюджетними коштами;  
2) перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку й 

достовірності фінансової та бюджетної звітності;  
3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, 

ефективності й результативності в діяльності розпорядників бюджетних 
коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;  

4) аналіз та оцінка стану фінансової і господарської діяльності 
розпорядників бюджетних коштів;  

5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення 
інтересів держави у процесі управління об’єктами державної власності;  

6) забезпечення обґрунтованості планування надходжень і витрат 
бюджету. 

Фінансовий контроль за використанням коштів бюджету здійснює ціла 
система органів, наділених відповідною компетенцією. Рахункова палата і 
Державна контрольно-ревізійна служба – спеціальні органи державного 
фінансового контролю, тобто контроль є основним і єдиним завданням цих 
органів. Управління Державного казначейства, Державна податкова служба, 
Пенсійний фонд і Фонд державного майна України виконують контрольні 
функції паралельно з іншими покладеними на них завданнями. 

Відповідно до ст. 85 Конституції України [4] Верховна Рада України 
здійснює фінансовий контроль за дотриманням бюджетного законодавства на 
всіх стадіях бюджетного процесу, в тому числі формування та використання 
коштів всіма бюджетними установами. 

Основним органом державного фінансового контролю по лінії 
виконавчої влади є Міністерство фінансів України. Воно контролює 
виконання державного бюджету, дотримання Правил складання проектів 
бюджетів в Україні, установлює порядок ведення бухгалтерського обліку і 
складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів видатків 
бюджетних установ, а також координує діяльність з контролю за 
додержанням надходжень та використанням державних коштів та відомчий 
фінансовий контроль. 

Зазначимо, що вищеперелічені органи ведуть державний контроль за 
здійсненням бюджетними установами всіх видатків загального та 
спеціального фондів, проте зараз існують і інші державні органи, на які 
покладено функції контролю за окремими напрямами руху коштів 
бюджетних установ. Так, у межах своєї компетенції державна податкова 
служба контролює повноту і своєчасність перерахування до бюджету 
податків та обов’язкових платежів, передбачених кошторисами доходів і 
видатків навчальних закладів. 
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Велике значення має і внутрішній контроль за формуванням та 
використанням коштів бюджетних установ.  

Система внутрішнього контролю більш маневрена порівняно із 
зовнішньою і дозволяє вчасно реагувати на певні недоліки, а також 
якнайшвидше виправляти помилки, тому значення такого контролю не 
можна недооцінювати. На жаль, нині внутрішній контроль за зводиться, в 
основному, до перевірки обґрунтованості утворення, повноти зарахування та 
законності використання власних надходжень за кожним джерелом.  

Отже, контроль за оборотними активами бюджетних установ необхідно 
розглядати як багатогранну і складну систему перевірки законності, 
своєчасності і повноти формування статей доходів та видатків, а також 
аналізу раціонального та ефективного їх використання.  

Розглянувши існуючу систему фінансового контролю, вважаємо, що 
найголовніше та найвідповідальніше місце в усьому контрольному процесі 
нині займає саме внутрішній контроль, оскільки від системності та 
безперервності його здійснення повністю залежать результати й наслідки 
контролю за цільовим та раціональним використанням коштів, які 
виділяються державою. 

Список використаних джерел: 
1. Наказ України «Про затвердження Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 Вимоги до фінансової звітності» від 7.02.2013 р. 
2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 р. № 2456-VI . Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку груп власних 
надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів 
використання» від 16.05.2002 № 659. 
3. Постанови № 659 «Про затвердження власних надходжень бюджетних 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

 
В сучасних умовах ринкової економіки залишається актуальним питання 

готівкових розрахунків за реалізовані товари, представлені послуги, виконані 
роботи, розрахунків з працівниками. На сьогоднішній день в Україні суб’єкти 
господарської діяльності надають перевагу розрахункам у готівковій формі, 
що може негативно вплинути на розвиток тінізації вітчизняної економіки. 
Таким чином особливе значення набуває проблема організації системи 
контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових 
операцій. 

Теоретико-методичні застосування системи контролю готівкових 
розрахунків знайшли своє відображення у наукових працях багатьох вчених, 
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зокрема, Балан А.А., Кірсанової В.В., А.С. Корміліцина, О.А. Лукашева, 
Побережець О.В., Цуканов С.О., Черкасової С.О. та публікаціях інших 
авторів.  

Метою дослідження є розгляд системи контролю готівкових розрахунків 
на підприємстві. 

У процесі господарської діяльності підприємство повинно здійснювати 
розрахунки. Одним із таких типів розрахунків у господарської діяльності є 
готівковий, який полягає в обміні операцій, які супроводжуються рухом 
готівкових грошей. Основними формами готівкових розрахунків на 
підприємстві є обслуговування працівників з виплати заробітної плати, 
матеріального заохочення, відрядження, грошової допомоги та 
загальногосподарські витрати. Готівкові розрахунки, оформлення касових 
операцій, контроль дотримання порядку ведення операцій з готівкою 
повинен здійснюватися відповідно до чинного законодавства. На сьогодні, це 
«Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», 
затверджене Постановою Правління Національного банку України від 
15.12.2004 р. №637 [1]. 

Готівка являється абсолютно ліквідним активом і тому більше усього 
сприйнятлива до розкрадань. Тому на підприємстві необхідно запровадити 
постійний контроль за схоронністю і рухом готівкових грошових коштів. 

Джерелом контролю готівки є первинні касові документи. До 
документів, що безпосередньо стосуються каси, відносяться: 

 - прибуткові і видаткові касові ордера; 
 - касова і Головна книги.  
Зв'язок касових операцій із більшістю розділів обліку (реалізацією, 

розрахунками з підзвітними особами, працівниками і тому подібне) визначає 
необхідність порівняння касових документів з іншими документами. Тому, 
перевірці підлягають:  

- касова книга;  
- звіти касира;  
- прибуткові і видаткові касові ордера; 
- журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;  
- журнали № 1; 
- акти інвентаризації каси;  
- акти аудиторських перевірок за минулий період;  
- журнал реєстрації виданих доручень; 
- журнал реєстрації платіжних (розрахунково- платіжних) відомостей; 
- підтверджувальні документи до касових ордерів; 
- авансові звіти;  
- накладні на відпуск продукції;  
- податкові накладні, рахунки-фактури, товарні чеки, акти виконаних 

робіт, наданих послуг і тому подібне [2].  
Перелік функцій системи контролю готівкових грошових коштів 

представлений на рис. 1. 



489 

 
 

Рис.1. Функції контролю готівкових коштів [3] 
 

 Основними завданнями контролю готівкових грошових коштів є:  
- перевірка наявності коштів на підприємстві і виявлення нестачі або 

надлишків; 
- перевірка схоронності готівки в касі;  
- перевірка цільового використання грошових коштів;  
- перевірка правильності зіставлення господарських операцій за рухом 

грошових коштів;  
- дотримання порядку ведення касових операцій у національної валюті;  
- перевірка своєчасності і повноти прибуткування коштів;  
- перевірка своєчасності повернення грошових коштів підзвітними 

особами [3]. 
Об’єктом контролю за додержанням порядку проведення готівкових 

розрахункових операцій на підприємствах є діяльність суб’єктів 
підприємницької діяльності з проведення розрахунків у готівковій формі на 
предмет додержання встановленого порядку їх здійснення.  

Предметом контролю, окрім розрахункових операцій є облік товару та 
грошових коштів щодо відповідності фактичних залишків тим, що 
документально підтверджені; ліміт готівки в касі та її використання при 
розрахунках за товари, роботи, послуги; наявність свідоцтв про державну 
реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій та марок 
акцизного збору, торгових патентів, інших спеціальних дозволів на 
здійснення окремих видів підприємницької діяльності, тощо. Контроль 
готівкових грошових коштів на підприємствах повинен підлягати 
внутрішньому і зовнішньому контролю в залежності від суб’єктів, які його 
здійснюють (рис. 2). 

Функції системи контролю готівкових грошових коштів 

окреме зберігання та окремий облік коштів; 

облік всіх операцій, проведених за готівковий розрахунок; 

зберігання лише необхідного залишку в касі; 

контроль за надходженням та витратами; 

контроль грошових коштів на розрахункових рахунках; 

звірка касових залишків. 
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Рис. 2. Види контролю готівкових грошових коштів 
 

 Таким чином, система контролю готівкових розрахунків підприємства 
– це самостійний вид фінансового контролю, який забезпечує дотримання 
встановленого нормативно-правовими актами порядку проведення 
розрахунків у готівковій формі. Проведення такого контролю гарантує 
схоронність майна підприємства і дотримання фінансової дисципліни на 
підприємстві. Тому рекомендовано проводити контроль готівкових 
розрахунків як внутрішній, так і зовнішній. 

Список використаних джерел: 
1. Положення про введення касових операцій у національній валюті в Україні 
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суть, проблемні аспекти та шляхи їх вдосконалення/ Г.В. Даценко, 
І.А.Левченко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – Вип. 7(4). 
3. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: навч.посіб. /  
Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник.- К.: КНТЕУ.- 2014.-255с. 

 
Марина Тадеуш 

Науковий керівник: Дзюба О.М., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПДВ ПРИ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ 

 
Податок на додану вартість (ПДВ) має важливе значення для економіки 

держави, впливає на різні сторони фінансового і соціального життя країни. 

Види контролю 

Внутрішній Зовнішній 

Суб’єкти контролю 

Органи Державної податкової 
інспекції України, Державна 
фінансова інспекція України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, фінансові органи, 
аудиторські фірми, установи 
банків. 

Працівники підприємства: 
Головний бухгалтер → 
Бухгалтер → Касир; 
Інвентаризаційні ревізійні 
комісії, суб’єкти 
внутрішнього аудиту. 
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Але сьогодні ПДВ визнано одним із найскладніших з точки зору 
адміністрування. В Україні ПДВ виконує яскраво виражену фіскальну 
функцію і є основним джерелом надходжень у бюджет. Суть даного податку 
полягає в тому, що ПДВ є частиною новоствореної вартості, яка утворюється 
на кожному етапі виробництва або обігу, а його сума входить до 
реалізаційної ціни товарів і сплачується кінцевим споживачем. 

У вітчизняній науці аналізу ефективності ПДВ приділяється багато 
уваги. Цьому питанню присвячені наукові праці О.О.Амоші, 
В.Вишневського, С.Загорського, Ю.Іванова та інших. Зокрема, проблему 
обліку ПДВ в експортних операціях досліджували такі відомі вітчизняні 
науковці, як Ф.Ф.Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф.Голов, М.В.Кужельний, 
Ю.А.Кузьмінський, В.Г.Лінник, Є.В.Мних, В.В.Сопко, В.О.Шевчук та інші. 
Однак у зв’зку з постійними ритмами в податковому законодавстві питання 
залишається актуальним. 

Метою дослідження є  розгляд проблем обліку податку на додану 
вартістьпри експортних операціях. 

Експорт товарів (робіт, послуг) є одним із основних видів 
зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» експорт товарів це продаж товарів 
українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (у тому числі з 
оплатою не в грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів 
через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів [1]. 

Основними завданнями обліку експортних операцій є: 
- формування достовірної інформації про господарські операції, 

пов'язані з експортом товарів для забезпечення можливості прийняття 
ефективних управлінських рішень; 

-правильне визначення фінансових результатів від здійснення 
експортних операцій; 

- визначення суми курсових різниць та їх впливу на фінансовий 
результат. 

Підставою для обліку експортних товарів та послуг є оформлені 
відповідним чином товаросупровідні, транспортні, експедиторські, страхові, 
складські, розрахункові, митні, банківські та інші документи. У податковій 
декларації з податку на додану вартість для експортних операцій виділено 
окремий рядок, а саме рядок 2.1 "Експортні операції", у якому 
відображаються обсяги поставки без ПДВ за експортними операціями. 

Операції з вивозу товару за межі митної території України, а також 
операції з надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами 
митної території України є об'єктом оподаткування ПДВ. Базою 
оподаткування є контрактна (договірна) вартість товарів (робіт, послуг), яка 
визначається вільними чи регульованими цінами (тарифами). У договірну 
(контрактну вартість) включаються будь-які суми грошових коштів, вартість 
матеріальних і нематеріальних активів, що передаються експортеру товарів 
безпосередньо покупцем-нерезидентом або через будь-яку третю особу у 
зв'язку з компенсацією вартості експортних товарів. 
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До операцій із вивозу (експорту) товарів за межі митної території 
України, а також до операцій з продажу робіт (послуг), що призначені для 
використання та споживання за межами митної території України, 
застосовується нульова ставка ПДВ [2]. 

Нульова ставка з ПДВ для експорту товарів – це різновид пільги, що 
надається платникам з метою стимулювання зовнішньоекономічної торгівлі, 
підтримання конкурентоспроможності українських товарів на зовнішньому 
ринку і поліпшення валютного балансу країни. А насправді, нульова ставка – 

це постійний відтік обігових коштів, безперервні податкові перевірки. 
Дозволити собі значну частку в експорті можуть тільки дуже великі суб’єкти 
підприємницької діяльності, що мають високу рентабельність продажів. 

Оплачуючи сировину з ПДВ, експортери отримують виручку без ПДВ. А 
рентабельність не завжди перекриває вхідний ПДВ. У результаті експортної 
виручки не вистачає на оплату сировини, експортер вимушений брати кредити 
на період, поки він не отримає бюджетне відшкодування. А точніше – якусь 
його частину, що залишиться від законного відшкодування після всіх витрат. 

Податковий кодекс визначає, що датою виникнення податкового 
зобов'язання із застосуванням нульової ставки ПДВ є дата фактичного вивозу 
цих товарів за межі митної території України (а не дата відвантаження з 
підприємства) із підтвердженням такого вивозу оформленою належним 
чином вантажно-митною декларацією. 

При відображенні обліку ПДВ в експортних операціях використовується 
кореспонденція рахунків, наведених в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Кореспонденція рахунків з обліку експорту товарів, робіт, послуг при 

попередній оплаті їх вартості нерезидентом 

№ Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків
Дебет Кредит

 при надходженні грошових коштів
1. Оприбутковано валютні кошти за обмінним курсом НБУ 312 681
2. Списано справедливу вартість реалізованого на експорт насіння 

соняшника 901 27 

3. Відображено вартість митного оформлення 93 685
4. Відображено послуги митного брокера 93 685
5. Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 685
6. Визнано дохід від реалізації насіння соняшника нерезедента на 

експорт 362 701 

7. Проведено взаємозалік заборгованостей 681 362
 при надходженні товарів 

1. Списано справедливу вартість реалізованого на експорт насіння 
соняшника 901 27 

2. Відображено вартість митного оформлення 93 685
3. Відображено вартість послуг митного брокера 93 685
4. Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 685
5. Визнано дохід від реалізації насіння соняшника нерезиденту на 

експорт 362 701 

6. Отримано кошти від нерезидента 312 362
7. Враховано курсову різницю 362 362
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Підприємства-експортери можуть мати право на бюджетне 
відшкодування у кожному звітному періоді, оскільки при здійсненні 
експортних операцій їхні податкові зобов'язання дорівнюють нулю у зв'язку 
із застосуванням нульової ставки ПДВ, і завжди є податковий кредит, що 
формується з сум ПДВ у вартості придбаних товарів. А тому в кожному 
періоді експортери можуть отримувати бюджетне відшкодування [3]. 

Незважаючи на те, що експорт товарів передбачає їх поставку 
неплатнику вітчизняного ПДВ, податкова накладна обов’язкова. Товари 
вважаються експортованими платником податку в разі, якщо їх експорт 
засвідчений належно оформленою митною вантажною декларацією. Для 
підтвердження факту вивезення товарів за межі України на оригіналах 
вантажно-митної декларації митники повинні зробити напис «про фактичне 
вивезення експортованих товарів за межі митної території України, який 
засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою 
митного органу».  

Таким чином, прагнення України до світової інтеграції, до участі у 
найбільш цікавих міжнародних програмах потребує вдосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності, а особливо такого важливого елементу, як 
експортні операції. У законодавчо-нормативній базі з обліку експортних 
операцій є велика кількість спірних питань. Потребує уваги документальне 
оформлення експорту товарів, а саме – податкової накладної.  

Список використаних джерел: 
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р.,  
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2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ. 
3. Давидова К. Планування ПДВ для експортера / К. Давидова // Баланс. – 
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4. Якименко Н.О. Особливості організації бухгалтерського та податкового 
обліку експортних операцій / Н.О. Якименко // Збірник наукових праць 
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ОСОБЛИВОСТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЖЕРЕЛА 

УТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ У БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Управління підприємством вимагає вірогідних даних про стан і 
наявність ресурсного потенціалу, джерел формування і цільове призначення 
їх. Інформацію про ці об'єкти (майно і капітал), узагальнену і згруповану 
певним чином, отримують за допомогою бухгалтерського балансу. 

Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного групування та 
узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних засобів і 
джерел на певну дату. За формою баланс - це таблиця, ліва сторона якої 



494 

(актив) відображає склад і розміщення господарських засобів, а права 
сторона (пасив) відображає джерела формування господарських засобів.           

Пасив бухгалтерського балансу – це статті, що показують розмір 
капіталу, вкладено в господарську діяльність підприємства, ступінь 
терміновості повернення зобов’язань. 

У юридичному розумінні пасив балансу характеризує ступінь 
відповідальності підприємства перед засновниками, державою, кредиторами, 
різними організаціями і особами за довірене йому майно, яким користується і 
розпоряджається підприємство. 

Питаннями вивчення сутності джерел утворення активів на підприємстві 
як категорій бухгалтерського обліку займалися такі визначні вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як: М.О. Білоусов, Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Бреда,             
А.Д. Виварець, С.М. Деньга, Р. Ентоні, В.А. Каменецький, В.В. Сопко,             
Я.Д. Крупка, Е.С. Хендріксен, Дж. Хікс, І.Й. Яремко та інші.        

Пасиви – є джерелами утворення господарських засобів.  
Згідно основного бухгалтерського рівняння: А = П, А = ВЛ + З, 

господарські засоби на підприємство можуть надходити із залучених та 
власних джерел.  

Залученими джерелами господарських засобів є зобов’язання.  
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

зобов'язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок 
минулих подій і поліпшення якої, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'язання 
відображається в балансі, якщо  його оцінка може бути достовірно визначена,  
а також якщо є ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому 
внаслідок його погашення [1]. 

Зобов'язання містять у собі ймовірність майбутнього вилучення коштів 
підприємства і втрати економічної вигоди внаслідок прийнятих у минулому 
обов'язків. Разом з тим, підприємство може мати обов'язок діяти певним 
чином, але це не обов'язково приводить до виникнення і відображення в його 
балансі певного зобов'язання. Обов'язки підприємства розглядаються як його 
зобов'язання, за умови, якщо вони: існують на даний момент і є наслідком 
минулих господарських операцій (наприклад, придбання товарів чи послуг) 
або подій (зазнані чи ймовірні збитки, за які підприємство несе 
відповідальність). 

 У теорії бухгалтерського обліку існує певна загальна класифікація 
зобов’язань.  

Відповідно до П(С)БО №11 “Зобов’язання” поділяються на [3]: 
- поточні зобов’язання; 
- забезпечення; 
- непередбачені зобов’язання; 
- довгострокові зобов’язання. 
Поточні зобов’язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Вони включають: 
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короткострокові кредити банків; короткострокові векселі видані;  
кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; поточну 
заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з 
бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі 
страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, 
за розрахунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов’язання. 

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом 
погашення на дату балансу. Забезпечення створюються для відшкодування 
наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток 
працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних 
зобов'язань; реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні 
діяльності; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними 
зобов'язаннями. До них входять: довгострокові кредити банків; інші 
довгострокові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; 
довгострокові забезпечення. 

Непередбачене зобов'язання - це: 
1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не 
відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими 
підприємство не має повного контролю;  

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не 
визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання 
потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, 
або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити. 

Власним джерелом  утворення господарських засобів є власний капітал. 
Власний капітал - це частина, що залишається в активах підприємства 

після вирахування його зобов’язань [2, с. 243]. 
 В бухгалтерському обліку виділяють таку структуру власного капіталу: 
- статутний капітал - зафіксована в  установчих  документах  загальна 

вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу 
підприємства;    

- пайовий капітал - сума пайових внесків членів спілок та інших 
підприємств,  що  передбачена  установчими документами; 

- додатковий  вкладений  капітал - сума,  на яку вартість  реалізації  
випущених  акцій   перевищує  їхню  номінальну  вартість;  

- резервний капітал - сума резервів, створених, відповідно до чинного 
законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого 
прибутку підприємства; 

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 
а) нерозподілений прибуток - це прибуток, який залишається у 

розпорядженні підприємства, після вирахування його зобов’язань; 
б) непокритий збиток - це сума на яку витрати підприємства 

перевищують її доходи; 
- вилучений капітал - фактична собівартість акцій власної емісії або 

часток, викуплених товариством у його учасників.  
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Отже, пасиви - це джерела утворення господарських засобів на 
підприємстві, які можуть бути як власними, так і залученими. 
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СУЧАСНА ПРАКТИКА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток новітніх технологій не залишив осторонь  банківську систему, 

яка є головним творцем безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки 
широко використовується, вони 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, при безготівкових розрахунках грошова маса 
акумулюється в банках, і створюються умови для контролю за їх цільовим 
використанням. 

Вивченням фінансового ринку та його складових, зокрема сутності, 
проблемам здійснення та розвитку безготівкових розрахунків, присвячено 
багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: Б.С. Івасів,  
Д.І. Коваленко, Т.П. Куриленко, І.П. Косарєва, О.В. Міняйло, В.І. Міщенко, 
М.В. Ніконова, О.П. Орлюк, М.І. Савлук, Н.В. Соловей та багато інших. 

В Україні правова база організації безготівкових розрахунків 
визначається рядом законів, які регламентують банківську діяльність («Про 
банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України»). Що ж 
стосується детальної організації самих розрахунків, то вони визначаються 
затвердженою Національним банком України інструкцією від 29.03.2001 р. 
«Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». 

 Сфера використання готівкових грошей у народному господарстві 
обмежена порівняно з безготівковими розрахунками, і в основному їх 
використовує населення.  
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Тому безготівкові розрахунки мають ряд переваг над готівковими 
грошима: 

 – по-перше, зменшуються затрати праці і відсотки, пов’язані з 
використанням готівкових грошей (карбування, друкування, перевезення, 
зберігання, сортування);  

– по-друге, сприяє безперервному кругообігу коштів.  
Між готівково-грошовим та безготівковим оборотом існує тісна 

взаємозалежність: гроші постійно переходять із однієї сфери в іншу, 
змінюючи форму готівкових грошових знаків на депозит у банку, та навпаки. 
Тому безготівковий платіжний оборот невід’ємний від обігу готівкових 
грошей і створює разом з ними єдиний грошовий оборот країни;  

– по-третє, максимально пришвидшується оплата придбаних товарів чи 
послуг і погашення боргів, що в сукупності по країні поліпшує ділові 
стосунки між усіма суб’єктами господарювання. 

Безготівкові розрахунки (cashlesspayments) – 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. Ці 
розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 
паперових носіях чи в електронному вигляді [1].  

Стаття 1088 Цивільного кодексу України зазначає, що безготівкові 
розрахунки проводяться через банки, інші фінансові установи, в яких 
відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не 
обумовлене видом безготівкових розрахунків [2].  

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів 
на паперових носіях, або в електронному вигляді. Банки в Україні можуть 
використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні 
вимоги- доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові 
і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній 
банківській практиці [3].  

У 2014 році тривала позитивна динаміка до збільшення безготівкових 
платежів. Станом на 01.01.2015р. їхня кількість збільшилась на 69,9 %, до 
600 млн. операцій, а їхня частка – до 46,6 %. Також упродовж 2014 року 
спостерігалося збільшення обсягів і кількості безготівкових платежів із 
використанням платіжних карток, а також зростання кількості платіжних 
карток та розгалуження інфраструктури їхнього обслуговування. Станом на 
01.01.2015р. кількість банків – членів карткових платіжних систем становила 
150 банку (80% від загальної кількості), що обслуговували майже 50 млн. 
клієнтів банків [4].  

Протягом останніх десяти років роль головного інструменту 
безготівкових розрахунків взяли на себе платіжні картки. А за останні п’ять 
років частка безготівкових платежів з використанням платіжних карт 
збільшилась у 4 рази, завдяки розвитку електронного банкінгу, ринку 
платіжних карток, збільшенню кількості платіжних терміналів.  
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Національний банк України у листопаді 2014 року звітував про старт 
модернізованої Національної системи масових електронних платежів 
(НСМЕП), результатом модернізації якої стане підвищення якості 
проведення розрахунків платіжними картками всередині країни, зниження 
вартості та підвищення безпеки таких розрахунків.  

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – 
внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за 
ініціативою Національного банку, працює з 2004 року. Станом на 
01.01.2015р. членами та учасниками НСМЕП були 61 банк (включаючи 
Національний банк), 10 небанківських установ (у тому числі Державна 
фіскальна служба України та УДППЗ «Укрпошта»). Загальна кількість 
емітованих платіжних карток НСМЕП становила понад 9 млн. шт. Загальна 
кількість банкоматів і платіжних терміналів НСМЕП – близько 24 тис. 
одиниць. Упродовж 2015 року із застосуванням карток НСМЕП було 
виконано приблизно 18 млн. операцій. Обсяги операцій за платіжними 
картами НСМЕП за 2015 рік збільшилися порівняно з 2014 роком на 50,7 % – 
до 32,6 млн. грн., при цьому збільшення обсягів безготівкових операцій 
відбулося на 88,4% [4]. 

 Спостерігається тенденція розвитку безготівкових платежів, хоча їх 
частка у структурі грошового обороту залишається невеликою, не дивлячись 
на динамічний розвиток емісії платіжних карток. Інтенсивно розвиваються 
лише карткові зарплатні проекти. Не виконується основна функція карткових 
систем – переведення роздрібного грошового обороту в безготівкову форму. 
Картки, емітовані українськими банками, використовуються більш як у 20 
разів частіше у разі зняття готівки, ніж для розрахунків за товари та послуги.  

Практика переходу на систему безготівкових розрахунків є 
пріоритетною і дозволяє підвищити ефективність всієї фінансової системи 
країни.  

Отже, ситуація, яка склалася в країні та, зокрема, на фінансовому ринку 
спричинила значний відплив депозитів населення з банківської системи з 
відповідним збільшенням попиту на готівку. Величезні суми готівкових 
грошей виявилися поза банківською системою платежів і фактично не 
працюють на економіку. За таких обставин Національний банк України 
створює належні умови для підтримки фінансової стабільності в державі, 
підтримуючи ліквідність банківської системи на рівні, достатньому для 
виконання нею своїх зобов’язань. Експерти наголошують, що інфраструктура 
банківської системи готова до збільшення безготівкових розрахунків і може 
обслуговувати їх на високому рівні. Про це свідчить наявність в країні понад 
30 тис. банкоматів, близько 140 тис. платіжних терміналів, достатня кількість 
банківських відділень банків, а практично кожен українець є власником 
однієї або більше платіжних карток. Банки також активно розвивають 
системи дистанційного керування фінансами. [5, с. 42].  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АДМІНАСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

 
Одним з найбільш важливих  напрямків бухгалтерського обліку є облік 

адміністративних витрат підприємства. Адміністративні витрати є важливою 
передумовою для забезпечення фінансової стабільності. 

Теоретичну основу дослідження питань обліку адміністративних витрат 
склали закони України, Інструкції та Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  
В.Н. Добровський, Ф.Ф. Бутинець , П.В. Іванюта, Г.О. Партин, П.Л. Сук,  
Л.К. Сук, В.В. Сопко та інших. Продовження дискусій з даних питань 
потребують подальших досліджень в напрямку обліку та розподілу 
адміністративних витрат. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» визначає 
методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації 
про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. 

Адміністративні витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням 
підприємства, загалом, обліковуються на активному 92 «Адміністративні 
витрати». 

На рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображають і накопичують 
протягом року витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням 
підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства 
(загальногосподарські витрати) не розподіляються між реалізованою та 
нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або наприкінці року на 
фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим 
підсумком з початку року з кредиту рахунка 92 на дебет субрахунку 791 
«Результати основної діяльності». 

Облік адміністративних витрат у сучасних умовах вимагає нових 
підходів до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати 
систему управління  витратами.  
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Класифікаційні ознаки адміністративних витрат підприємства  та 
систему їх обліку визначають такі основні критерії: 

– вид господарської діяльності підприємства; 
–організаційна побудова господарської діяльності, яка може 

характеризуватися цеховою або безцеховою структурою виробництва; 
–галузь і підгалузь виду діяльності, кожна з яких має бути 

відокремленою у єдиній системі бухгалтерського обліку на підприємстві; 
–вид продукції, що виробляється на підприємстві; 
–методи оцінки об'єктів обліку та визначення трансфертних цін; 
–система організації внутрішньогосподарських відносин; 
–методи формування собівартості продукції. 
До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, 

спрямовані на обслуговування та управління підприємством: 
–загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 
–витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 

підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; 
–витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна 
оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 
водопостачання, водовідведення, охорона); 

–винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 
майна тощо); 

–витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); 
–амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання; 
–витрати на врегулювання спорів у судових органах; - податки, збори та 

інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів 
та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості 
продукції, робіт, послуг); 

–плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків. 
Раціональна організація аналітичного обліку витрат загалом та 

аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення 
для визначення їх рівня, а також об'єктивного відображення фінансових 
результатів діяльності підприємства. Аналітичний облік адміністративних 
витрат ведуть у Звіті про адміністративні витрати (ф. № 5.8) в розрізі статей 
витрат, що спрямовані на обслуговування та управління виробництва. 
Виробничий звіт передбачає узагальнення сум витрат наростаючим 
підсумком з початку року. Такі дані необхідні для аналізу адміністративних 
витрат відповідно до складених розрахунків. 

Отже, розв’язання задач обліку адміністративних витрат та витрат на 
збут на підприємстві автоматизованим способом забезпечить можливість 
оперативної обробки інформації для обліку та управління за відповідний 
проміжок часу, сприятиме підвищенню точності й достовірності облікових 
даних.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 
Одним з найбільш ваомих напрямків бухгалтерського обліку є облік 

зобов’язань підприємства, обсяг яких характеризує фінансовий стан 
підприємства.  

Дослідженням складових зобов’язання займались такі науковці, як     
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Я.М. Гальперин, Н.В. Дембінський,  
А.М. Галаган, П.П. Німчинов, В.В. Сопко, М.В. Кужельний. 

Зобов'язання являє собою заборгованість підприємства, яка виникла 
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до 
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди. 
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 
"Зобов'язання".  

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно 
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому 
внаслідок його погашення. Погашення зобов'язання може здійснюватися 
шляхом сплати грошима, відвантаження готової продукції, товарів, 
виконання робіт, надання послуг тощо. 

В бухгалтерському обліку зобов'язання поділяються на: 
–довгострокові; 
–поточні;  
–непередбачені зобов’язання; 
–доходи майбутніх періодів. 
Для обліку кожного виду зобов'язань є відповідні рахунки. Ці рахунки 

пасивні. За дебетом в них відображають зменшення зобов'язань, а за 
кредитом - збільшення зобов'язань. 

Зобов’язання за строком повернення поділяються на довгострокові 
та поточні. Поточні  зобов'язання - зобов'язання,  які  будуть погашені  
протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені  
протягом  дванадцяти  місяців, починаючи з дати балансу. 
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До поточних зобов'язаннь відносять: 
–короткострокові кредити банків; 
–поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями;  
–розрахунки з постачальниками та підрядниками; 
–поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом; 
–поточна заборгованість за розрахунками зі страхування;  
–поточна заборгованість  за  розрахунками  з оплати праці; 
–поточна заборгованість за розрахунками з учасниками; 
–поточна заборгованість за   розрахунками   із    інших операцій; 
–доходи майбутніх періодів; 
–короткострокові векселі видані. 
Короткострокові кредити банків – це сума поточної заборгованості 

підприємства перед банками за отриманими позиками із початковим строком 
погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Погашення кредиту 
здійснюється підприємством шляхом списання грошових коштів з поточного 
рахунку на рахунок установи банку.  

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової 
звітності щодо поточної  заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями 
визначено як довгострокове зобов'язання, яке переведене до складу 
поточного та підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу. Тобто якщо термін погашення таких зобов'язань менший, ніж 
дванадцять місяців з дати балансу, то їх необхідно перевести до складу 
поточних зобов'язань. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги стновить суму 
заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, 
виконані роботи та матеріальні послуги. 

Розрахунки зa податками й платежами призначені для узагальнення 
інформації прo розрахунки підприємства за усіма видaми платежів до 
бюджету, включaючи податки з працівників підприємства, тa за фінансовими 
санкціями, що cправляються в дохід бюджету. Порядок справляння таких 
платежів рeгулюється чинним законодавством. 

Розрахунки за страхуванням являють собою розрахунки з надання 
соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 
хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, тощо, та  включають в себе наступні складові: розрахунки за 
зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове 
соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, 
страхуванням майна та за іншими розрахунками зі страхування. Порядок 
нарахування таких зборів регулюється чинним законодавством. 

Розрахунки за виплатами працівникам полягають в узагальненій 
інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які відносяться як до 
облікового, так і до не облікового складу підприємства, - по оплаті праці (по 
всіх видах заробітної плати, премій, допомоги і так далі), а також за             
неодержані у встановлений строк з каси підприємства суми з виплат 
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працівникам, і за іншими поточними виплатами. Облік ведеться за кожним 
працівником, видам виплат і утримань. Погашення забогрованості 
здійсюється щляхом надання всіх виплат працівникам. 

Поточна заборгованість підприємства за розрахунками з його учасникам 
(засновникам) з’являється після прийняття рішення про розподіл прибутку 
між засновниками чи про сплату дивідендів із одержаного у звітному періоді 
чистого прибутку. Також виникнення зобов’язань перед засновниками 
можливо у випадку повернення частини, або всього внеску, при вибутті 
конкретного учасника чи при ліквідації підприємства. 

Розрахунки за іншими операціями – це узагальнена інформація про 
розрахунки за операціями, що не відносяться до попередньо зазначених 
зобв’язань та можуть бути відображені на їх рахунках. 

Доходи майбутніх періодів – це надходження грошових коштів та інших 
активів, що одержані в звітному періоді, але відносяться до майбутніх 
періодів (орендна плата, комунальні послуги та ін.) 

Короткостроковий вексель виданий — це вексель, який забезпечує 
заборгованість перед постачальниками, підрядниками та іншими 
кредиторами, терміном менше 12 місяців.  

Отже, розрахунки поточних зобов’язань повині проводитись на кожному 
підприємстві, адже їх правильність і своєчасність відображення в обліку 
характеризує підприємство з позитивного або негативного боку. Контроль за 
обліком поточних зобов’язань сприяє оперативному прийнятю 
укправлінських рішень, що сприяють збільшеню ефективності підприємтва. 
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ПАЛИВНИЙ АКЦИЗ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Одним з найдієвіших інструментів регулювання економіки є 

оподаткування. Формування сучасної системи оподаткування, є значущою 
частиною процесу розбудови ринкової економіки України та її інтеграції. 

В Україні застосовується досить велика кількість податків, серед них є і 
акцизний. Одночасно він є найбільш значимим та ризиковим, з погляду на 
його вплив на формування доходної частини бюджету країни. 
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У науковій літературі велику увагу вчені приділяють питанням 
акцизного оподаткування взагалі та системі специфічного акцизного 
оподаткування. Цю проблему розглядали ряд таких науковців, як  
В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілова, А.Б. Дрига, В.І. Коротун, І.О. Лютий,  
В.М. Опаріна, А.М. Соколовська, В.М. Федосов, С.І. Юрій. 

За формою оподаткування податки прийнято поділяти на прямі і 
непрямі. Непрямими є податки, що включаються у вигляді доданої вартості 
до ціни товару чи тарифу на послуги і сплачуються споживачами цих товарів 
і послуг. Нині в Україні стягуються акцизи, мито та податок на додану 
вартість. 

Історично основним видом непрямих податків був акциз. Акцизи - це 
непрямі податки, які встановлюються у вигляді надбавки до ціни. Акцизний 
збір в Україні було запроваджено у 1992 році і разом з ПДВ замінив податки 
з обороту і з продажу. Порядок обчислення і сплати акцизного збору 
регламентується Податковим кодексом України. 

Підакцизними товарами в Україні згідно пп. 215.1 Податкового кодесу 
України є: 

− спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 
− тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
− пальне; 
− автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, 

мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i 
більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; 

− електрична енергія 
Згідно пп. 215.3.4 Податкового кодексу України паливо - це 

нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як 
компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне. 

Згідно з п. 213.1.12 Податкого кодексу України об’єктом обкладення 
акцизом із реалізації пального виникає в торговця – платника паливного 
акцизу тільки під час реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що: 

− отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені 
зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних 
накладних; 

− ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені 
належно оформленою митною декларацією; 

− вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування 
відповідно до підпункту 213.1.1 Податкового кодексу України, що 
підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному 
реєстрі акцизних накладних. 
Важливим питанням є відображення паливного акцизу в чеку РРО, 

особливо це актуально для підприємств роздрібної торгівлі. Згідно чинного 
законодавства для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що 
здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками 
акцизного податку, у ф. №ФКЧ-1 вказують окремим рядком розмір ставки 
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податку, його загальну суму за всіма значеннями в чеку товарами, а на 
початку рядка друкують назву – «Акцизний податок». Положення про форму 
та зміст розрахункових документів, затверджено наказом Мінфіну України 
від 21.01.2016 №13. З іншої сторони тут йде мова про роздрібний акциз, який 
легко запрограмувати та проводити через РРО, а паливний акциз не 
являється. Адже продавець фактично не виступає його платником та він то 
з’являється, то зникає залежно від того скільки реалізовано ПММ. Тож 
нарахування доведеться проводити в ручному режимі, тобто бухгалтер 
повинен слідкувати за перевищенням обсягів реалізації пального, і як тільки 
вони перетнуть фіксований розмір повинен нарахувати паливний акциз, 
оформивши бухгалтерську довідку. Звідси можна зробити висновок, що не 
можливо наперед запрограмувати паливний акциз так що підстав для його 
відображення в чеку РРО нема. Проте не виключено, що представники 
фіскальної служби все ж будуть вимагати відображення паливного акцизу в 
чеку РРО. В такому випадку за потреби ми пропонуємо використовувати в 
чеку скорочення ПАП – паливний акцизний податок згідно листа ДФС 
України від 29.03.2016 р. №10583/7/99-99-22-07-03-17. 

Отже, за своєю сутністю акцизний податок свого роду, фінансовий 
інструмент за допомогою якого відбувається перерозподіл доходів між 
населенням і підприємницькими структурами. Стосовно ставок акцизного 
податку, то вони, як правило, встановлюються в твердих сумах з одиниці 
товару. За допомогою цього, можна ефективніше впливати, як на сам процес 
виробництва, безпосередньо, так і на реалізацію товарів. 

Список використаних джерел: 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

На сьогодні проблеми формування фінансових результатів набувають 
актуальності і це обумовлює необхідність поглибленого вивчення 
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зарубіжного та вітчизняного досвіду, пошуку напрямків удосконалення 
обліку та посилення контролю за повнотою отримання доходів, економією 
витрат та формуванням прибутку (збитку). Вони торкається таких життєво 
важливих для будь-якого підприємства аспектів, як вільна орієнтація у 
фінансовому житті суб’єкта господарської діяльності, що дає можливість 
планувати подальший розвиток, визначати поточний стан справ, 
ідентифікувати причини виникнення тієї чи іншої ситуації.  

Достовірність формування фінансового результату є основою принципів 
і правил бухгалтерського обліку, обов’язкового дотримання яких вимагає 
законодавча база, зокрема концептуальні основи складання та подання 
фінансових звітів, міжнародні стандарти фінансової звітності, Закон України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Проте розуміння сутності 
понять «фінансовий результат» - одна з головних передумов формування 
відповідних напрямків його обліку, аналізу та можливості здійснення 
своєчасного управлінського впливу на окремі його складові заради 
підвищення ефективності діяльності підприємства. 

З проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що стосовно 
поняття «фінансовий результат» на сьогоднішній день сформована деяка 
точка зору:  

1) зміна величини (приросту чи зменшення) власного капіталу; 
2) результат зіставлення доходів і витрат; 
3) прибуток або збиток, тобто форма вираження фінансового результату; 
4) результат статутної діяльності підприємства (виручка мінус витрати 

на виробництво і реалізацію продукції); 
5) зміна величини чистих активів підприємства; 
6) додаткова вартість, створена у процесі виробництва та здійснення 

операцій фінансового – кредитного характеру; 
7) ціна капіталу та інших виробничих факторів [1]. 
Огляд нормативно-правової бази також показав, що в законодавстві 

України термін «фінансові результати» детально не розглядається, лише у 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» обґрунтовано сутність 
понять «прибуток» та «збиток» [2]. 

Одним з досить важливих аспектів організації аналітичного обліку 
фінансових результатів на підприємстві є їх обґрунтована класифікація. У 
НП(С)БО 1 запропоновано перелік показників фінансового результату. 

Деякі види фінансових результатів також наведені у Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, що 
включають прибуток нерозподілений, непокриті збитки, прибуток, що 
використаний у звітному періоді, результат операційної діяльності, результат 
фінансових операцій, результат іншої звичайної діяльності та результат 
надзвичайних подій  [3]. 

Узагальнюючі існуючі підходи, наведемо класифікацію фінансових 
результатів, які на сьогоднішній день використовують на підприємствах 
(рис.1). 
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різниці між сумою власного капіталу на кінець і на початок звітного періоду, 
тобто розраховується різниця, тобто якщо власний капітал на кінець звітного 
періоду збільшується, то підприємство отримує прибуток, а якщо навпаки - 
збиток. 

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за 
звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, 
понесені для одержання цих доходів. При цьому доходи та витрати 
відображають у бухгалтерському обліку, а на підстав і цього обліку – у Звіті 
про фінансові результати у момент їх виникнення, а не у момент 
надходження або сплати грошей (спосіб нарахування). Проблема повноти та 
своєчасності відображення в бухгалтерському обліку витрат і доходів є 
однією з основних проблем обліку фінансових результатів.  

Таким чином, можна стверджувати, що фінансові результати – прояв 
ефективності роботи суб’єкта підприємницької діяльності. Фінансовий 
результат являє собою сукупність прибутку або збитку від реалізації 
продукції, робіт, послуг, а також за позареалізаційних доходів і витрат. Отже 
в якості найбільш поширеного та універсального показника фінансових 
результатів виступає прибуток, який як економічний показник, дозволяє 
поєднувати економічні інтереси держави, суб’єкта господарювання, 
робітників і власника підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ ЗАПАСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є 

забезпечення його предметами праці - сировиною, матеріалами, 
напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за 
допомогою яких здійснюється виробництво продукції.  

 Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають 
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат 
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підприємств різних сфер діяльності, що вимагає повної, достовірної 
інформації про наявність та рух запасів. Таку інформацію може надати 
бухгалтерський облік.  

Проблеми обліку запасів є актуальними в зв'язку з потребою отримання 
оперативної і достовірної інформації для здійснення керівництва 
підприємством і процесами, які в ньому відбуваються. 

Розвитку теорії і практики обліку запасів присвячені роботи науковців, 
серед яких: Балашук Д. М., Бутинець Ф. Ф., Поліщук О.Т., Шендригоренко 
М. Т. та ін. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, які утримуються 
для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 
виробництва, а також утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, управління підприємством [1]. 

Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути 
перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу 
[3].  

Запаси - це частина матеріальних ресурсів підприємства, які є 
сукупністю предметів праці й перебувають на підприємстві у вигляді 
сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих 
деталей, палива, тари і тарних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних 
частин та інших матеріалів, що складають матеріальну основу продукції 
підприємства, надають їй якісних властивостей, беруть участь у виробництві 
протягом одного виробничого циклу і повністю переносять свою вартість на 
вартість готової продукції.  

Облік запасів здійснюється за такими напрямками: 
- кількісний і вартісний облік; 
- облік придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками;  
- наявності та руху на складах; 
- використання у процесі виробництва;  
- продажу, реалізації матеріальних цінностей і розрахунків з 

покупцями. 
Основним завданням обліку запасів на підприємстві є:  
1) контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням запасів та їх 

збереження за місцями зберігання і на всіх стадіях обробки;  
2) відповідність складських запасів нормативам (за їх наявності);  
3) раціональна оцінка виробничих запасів; 
4) розрахунок фактичної собівартості витрачених виробничих запасів та 

їх залишків за місяцями зберігання і статтями балансу; 
5) контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням запасів та їх 

збереження за місцями зберігання і на всіх стадіях обробки; 
6) відповідність складських запасів нормативам;  
7) раціональна оцінка виробничих запасів;  
8) забезпечення своєчасного документального оформлення руху запасів;  
9) відображення операцій з оприбуткування та витрачання запасів в      

системі бухгалтерського обліку [2]. 
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Важливою передумовою обліку запасів є їх оцінка, яка має вплив на 
визначення собівартості продукції. Особливої уваги дане питання набуває за 
сучасних умов функціонування, коли ринкові ціни на запаси постійно 
змінюються. Методика оцінки запасів є важливим інструментом ефективної 
фінансово-господарської діяльності підприємства і викликає значний 
практичний інтерес у зв'язку з потребою визначення реальної вартості 
запасів. Тому вибір методу оцінки запасів варто робити залежно від вимог 
користувачів бухгалтерської інформації.  

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» оцінка запасів при їх відпуску у 
виробництво, продаж та іншому вибутті здійснюється за одним з таких 
методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 
середньозваженої собівартості; собівартість перших за часом надходження 
запасів (ФІФО); за цінами продажу. 

В Україні, як і в більшості інших країн світу, запаси оцінюють за 
фактичними витратами на їх придбання на момент отримання або 
використання їх під час виробництва. У зарубіжній практиці до собівартості 
запасів не включають витрати, які не будуть відшкодовані покупцями [5].  

Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною 
вартістю, яка формується відповідно до джерел їх надходження. Основним 
джерелом надходження запасів є їх купівля (придбання за плату). Первісна 
вартість запасів складається з таких фактичних витрат: [1] 

 - сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику за 
вирахуванням непрямих податків;  

- сум ввізного мита; 
 - сум непрямих податків понесених у зв’язку з придбанням запасів, які 

не відшкодовуються підприємству; 
 - транспортно-заготівельні витрати.  
- страхування ризиків перевезення; 
 - інші витрати (прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці).  
В подальшому транспортно-заготівельні витрати підлягають включенню 

до собівартості придбаних запасів. П(С)БО 9 «Запаси» містить два методи 
обліку та розподілу транспортно-заготівельних витрат. За першим – понесені 
витрати включаються до собівартості придбаних запасів безпосередньо у 
момент їх виникнення. За другим методом транспортно-заготівельні витрати 
загальною їх сумою пропонується відображати на окремому субрахунку 
рахунку обліку запасів [4]. 

Аналітична та синтетична облікова інформація є основою для 
управління запасами підприємства. Найбільш достовірну інформацію про рух 
запасів надає система аналітичного обліку. На аналітичних рахунках ведуть 
облік запасів за їх видами, матеріально-відповідальними особами, 
постачальниками та ін. Рахунки аналітичного обліку використовуються для 
контролю за зберіганням і рухом запасів, їх оцінки, порівняння з даними 
складського обліку, а також для підведення підсумків інвентаризації [2]. 
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Таким чином, запаси займають особливе місце у складі майна 
підприємства та домінуючі позиції у структурі витрат. Формування 
достовірної інформації про наявність та рух запасів і правильне ведення 
бухгалтерського обліку їх вартості забезпечує достовірність фінансової 
звітності. Саме тому питання обліку запасів є актуальними, оскільки 
ефективність господарської діяльності підприємств значною мірою залежить 
від оцінки та раціонального використання запасів.  

Список використаних джерел: 
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ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЗІ СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ 
ОПОДАТКУВАННЯ  

 
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий 

механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 
податків і зборів, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, 
визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та 
звітності [2]. 

Під час здійснення перевірки контролюючі органи повинні знати усі 
особливості та умови застосування спрощеної системи оподаткування 
відповідно до змін чинного законодавства, а також орієнтуватися у типових 
порушеннях, що можуть бути допущені у даній сфері. Почнемо розкриття 
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даної теми з огляду нововведень, що зазначені у Податковому кодексі 
Україні на 2016 рік. 

З прийняттям змін до ПКУ, починаючи з 01.01.2016 року, суб'єкти 
господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності, в загальному, мають такий вигляд: 

I група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 
надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує 300000 гривень; 

II група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 
податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у 
сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 
відповідають сукупності таких критеріїв: 

• не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 
10 осіб; 

• обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень; 
III група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищує 5000000 гривень; 

IV група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків [2]. 

Відповідно, у чинному законодавстві можна прослідкувати деякі зміни  
у всіх 4 групах суб’єктів господарювання, що є платниками єдиного податку, 
які стосуються, безпосередньо, відсоткових ставок податку. До 
найхарактерніших та найважливіших з них слід віднести наступні: 

• для платників першої і другої групи ставка єдиного податку 
встановлюється на фіксованому рівні і становить, відповідно, до 10% 
та 20% мінімальної заробітної плати у розрахунку на календарний 
місяць; 

• для платників третьої групи єдиного податку ставки збільшились до 3%  
від доходу, у раз сплати ПДВ згідно ПКУ, та 5% від доходу для тих, 
хто ПДВ не сплачує; 

• для четвертої групи платників податків значних змін зазнала відсоткова 
ставка податку, яка тепер має вигляд: 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика податкових ставок 4 групи платників 

Єдиного податку [3] 
Категорія земель 2015 2016 

Ріллі, сіножаті і пасовища (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також 
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) 

 
 
 

0.81% 

 
 
 

0.45% 

Ріллі, сіножаті і пасовища, розташовані у гірських зонах та на 
поліських територіях  

0.49% 0.27% 

Багаторічні насадженя (крім багаторічних насаджень, розташованих 
у гірських зонах та на поліських територіях) 

0.49% 0.27% 

Багаторічні насадженя, розташовані у гірських зонах та на поліських 
територіях 

0.16% 0.09% 

Землі водного фонду 2.43% 1,35% 
Ріллі, сіножаті і пасовища, 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  

 
 

5.4% 

 
 

3.0% 

 
З урахуванням вищевикладеного слід зазначити, що особливості 

перевірки нарахування податків та їх внесення до бюджету за умов 
спрощеної системи оподаткування полягають у наступному (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Особливості контролю на підприємствах зі спрощеною системою 
оподаткування [1] 
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Зміни, що набрали чинності у 2016 році мають вагоме значення як для 
господарюючих суб’єктів, що користуються спрощеною системою 
оподаткування, так і для ревізорів. Необхідність детального вивчення усіх 
умов та особливостей оподаткування у даній сфері дає можливість виявляти 
навіть несуттєві порушення і сприяти подальшому їх усуненню. У даному 
випадку, запорукою ефективної діяльності контролюючих органів є 
постійний моніторинг змін, що відбулися у чинному законодавстві, а також 
обізнаність у сфері спрощеної системи оподаткування, що дасть можливість 
якнайповніше прослідкувати за правильністю та достовірністю здійснення 
підприємницької діяльності в Україні і своєчасності  сплати єдиного податку. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Аудит відіграє важливу роль в економіці кожної країни. В  Україні він є 

порівняно новим видом діяльності і тому, процес його розвитку 
супроводжується виникненням проблемних питань, які обумовлені цілим 
рядом факторів і обставин, що потребують негайного вирішення. 

Напрями розвитку аудиту є досить актуальним питання, оскільки наша 
країна постійно розвивається і просто необхідним є контроль з боку 
незалежних органів, які б могли надати цілком правдиву, точну та достовірну 
інформацію про результати діяльності підприємств. 

Метою цієї статті є дослідження проблемних аспектів функціонування 
аудиту та визначення основних напрямів його удосконалення в Україні. 

Проблемним питанням розвитку аудиту в Україні приділяли увагу такі 
вчені як: В.П.Бондар, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, Н.І.Дорош, М.Д.Корінько, 
Є.В.Мних, О.А.Петрик, В.С.Рудницький, В.Я.Савченко, В.В.Сопко, Л.К.Сук, 
Б.Ф.Усач, В.О.Шевчук, В.Г.Швець та інші. 

Проблеми розвитку аудиту є досить різні, всі вони пов’язані з розвитком 
аудиторської діяльності в Україні, і потребують нагального вирішення, а 
саме: 
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-         недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 
контролю; 

-         відсутність типових форм документів з аудиту; 
-         відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації 

аудиту; 
-         недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси – і 

неосвоєний ринок аудиторських послуг. 
Першою проблемою, як вже зазначалося, є недостатня кількість 

методичних розробок з аудиторського контролю, які б регулювали діяльність 
аудиторів України.  Недостатність прийомів, методів тягне за собою 
неточність аудиторського висновку на міжнародному рівні. 

Відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту 
дуже негативно впливає на швидкість роботи аудитора та на систематизацію 
даних про клієнтів.  Розробка комп’ютерних програм щодо роботи з 
аудиторською документацією сприятиме зменшенню завантаженості 
аудитора по документообігу, а також дасть змогу розробити 
комп’ютеризовану клієнтську базу, яка у випадку необхідності зможе видати 
інформацію стосовно того чи іншого клієнта [1]. 

Також одним із основних проблемних питань в аудиті є недостатній 
контроль якості аудиторських послуг. Відсутність практичного досвіду 
аудиторів і необхідних ресурсів, призводять до того, що аудиторські фірми 
не можуть якісно виконувати аудиторські завдання, за які вони беруться.  

Ця проблема породжує іншу проблему, котра пов’язана з тим, що на 
ринку аудиторських послуг головними суб’єктами виступають іноземні 
компанії. Так звана «Велика четвірка»: (Ernst and Young, 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte and Touch (Великобританія); KPMG (США) 
використовують новітні технології та передові методики, що дозволяє їм 
регулювати основну частину ринку аудиторських послуг в Україні. Жодна 
українська аудиторська фірма не наважиться стати конкурентом для цих 
компаній, тому що єдине, в чому можуть поступатися іноземні аудиторські 
фірми вітчизняним,– це ціни на послуги [3]. 

Проблема формування ціни на аудиторські послуги, а саме в частині 
методики її визначення, є досить серйозною. Єдиної системи розрахунку 
вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому аудитори часто 
використовують, власну систему формування ціни. Найчастіше така система 
заснована на визначенні кількості відпрацьованих людино-годин або обсягу 
виконаних робіт. Основною проблемою при проведенні оцінки послуг 
аудитора є можливість завищення або заниження їх вартості, а це певною 
мірою насторожує замовника, особливо, при його першому зверненні до 
аудиторської фірми [4]. 

Розглянувши основні проблеми аудиту, можна визначити такі шляхи їх 
подолання, а також перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні: 

1. розробка механізму практичного застосування Міжнародних 
стандартів в Україні, створення до них коментарів у повному обсязі; 

2. підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості у 
відповідності ціни якості роботи аудитора; 
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3. використовуючи узагальнений практичний досвід роботи 
міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм; 

4. розробка типових методик аудиторської перевірки фінансової 
звітності підприємств у розрізі галузей їх діяльності (банківська, 
торговельна, страхова, хімічна, металургійна, харчова, легка промисловості); 

5. поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України 
з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і 
аудиторів; 

6. розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на 
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання та ін. [2]. 

Одночасно, аудит має і свої переваги, (в тому числі і  
для його користувачів), які протягом років роботи аудиторів 
вдосконалюються і стають нормою для кожної аудиторської фірми та 
аудитора-підприємця: 

 - оплата аудиторських послуг відбувається за рахунок клієнта і не 
потребує витрат з боку держави; 

 - надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати 
аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків. Оскільки 
аудиторські фірми – це юридичні особи, то вони сплачують податки  державі, 
тим самим збільшуючи надходження державного бюджету; 

 - незалежність, конкурентоздатність, професіоналізм аудиторів, що 
сприяє підвищенню якості перевірок. Конкуренція на українському ринку 
аудиторських послуг є досить високою і тому потрібно бути 
висококваліфікованим спеціалістом, щоб задовольняти потреби та умови 
замовників; 

 - можливість вибору аудитора замовником. Це досить позитивне явище, 
оскільки аудитор не нав’язується державою. Підприємство-замовник може 
опиратися на поради інших замовників  при виборі аудиторської фірми, або 
ж звертатися до аудитора, який працював на підприємстві і повністю 
задовольнив вимоги замовника, тобто опиратися на власний досвід [1]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку аудиту в Україні він став окремою 
складовою інфраструктури економіки України, яка потребує відповідного 
регулювання. Аудиторська практика в Україні вимагає фундаментальних 
реформ, при яких би вимоги до аудиторської діяльності відповідали вимогам 
економіки України. Для ефективнішого регулювання аудиту в Україні слід 
забезпечити оптимальну комбінацію державного, професійного та 
економічного механізмів регулювання. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 

В процесi розвитку дiяльності суб’єктів господарювання різних фoрм 
власності постає питання щoдо прийняття певних рішень, які повинні 
базуватись на об’єктивно обґрунтованих фaктах і даних, які повинні 
відповідaти принципaм повноти і достовірності. Відповідно до цих умов, 
виникає такий вид фінансового контрoлю як aудит, нa який покладено 
завдання щодо здійснення аналізу пoказників фінансової стійкості 
підприємства, а також вислoвлення незaлежної думки аудитoра про її 
достoвірність. 

В Україні аудит як вид фiнансового контролю розвивається порівняно 
недовго і вже має ряд недоліків, які пов’язані з нeсформованими стандартами 
його функціонування, і запoзиченням їх в інших країнах. 

У вітчизнянiй літературi дослідженню незалежнoго виду контрoлю – 
аудиту придiляється значна увага тaких вчeних як: Дороша Н.І., Кравченка 
В.І., Опаріна В.М., Редька О.Ю., Рубана Н.І. та інші. 

Основнoю метою дослідження є визначення проблем розвитку аудиту як 
виду незалежного фiнансового контрoлю в Україні та пoшук шляхів їх 
вирішення. 

Аудит є одним із видiв фінансовoго контролю. У статтi 3 розділу 1 
Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит визначено як пeревірку 
обліку і показників фінансовoї звітності суб’єкта господарювання з метою 
висловлення нeзалежної думки аудитoра про її достовірність в усіх суттєвих 
аспектах та відповідaльність вимогам законів України, полoжень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або iнших правил (внутрішніх суб’єктів 
господарювання) згідно із вимoгами користувачiв. Аудит здiйснюється 
незaлежними осoбами (аудитoрами), аудитoрським фiрмами, які 
уповноважeні суб’єктами гoсподарювання на йoго проведeння. Аудит мoже 
проводитись з інiціативи суб’єктів госпoдарювання, а тaкож у випaдках, 
передбaчених закoном (обов’язкoвий aудит) [1]. 

Причини виникнення і рoзвитку aудиторськoї діяльності безпoсередньо 
пов’язані з осoбливостями ринкoвої еконoміки. Прийняття будь-якoго 
управлінського рішення має ґрунтуватися на екoномічній інформації, яка 
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формується переважно на oснові даних бухгалтерськoго oбліку. Отже, для 
прийняття зваженого рішення щодо іншого підприємства неoбхідно мати 
певні гарантії достовiрності і реaльності його бухгалтерської інформації. 
Головнoю метою аудиторської перевірки є перевірка правильності, 
законності, повноти і достовiрності даних бухгалтерської звiтності 
підприємства. До об’єктивних чинників, що зумoвлюють виникнення aудиту 
належaть(рис.1) [4]. 

 

 
 

Рис.1. Об’єктивні чинники, що зумовлюють виникнення аудиту 
 

Якщо рoзглядати розвиток аудиту в Україні, то слід зазначити, що він не 
набув значнoго розквіту, оскільки iснують певні проблeматичні питання 
щодо його функцiонування. 

Суттєвими проблемaми сучаснoго професійного аудиту є розробка та 
впровадження економічного механізму регулювання aудиту, що включaє в 
себе вeликі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування 
аудиторської відповідaльності, розвитoк цивілізованої конкуренції на ринку 
аудитoрських послуг [4]. 

Крім тoго, на сьогоднішній день існує ще багaто причин, які стримують 
процес ефективнoго розвитку аудиту в Українi. Серед них мoжна виділити 
наступні: 

-  брак достатньoго досвіду аудиторськoї діяльності; 
- відсутність нормативної бази aудиту – аудиторських стандартів, що 

зaбезпечили б єдині критeрії якості аудиту (посадoві обов’язки, службова 
відповідальнiсть тощо); 

-  відсутність мeтодичних рекомендацій щодо проведення аудиту; 
- недостатня кількість квaліфікованих кадрiв, а звідси і неoсвоєний 

ринок аудитoрських послуг [2]. 

Об’єктивні чинники, що зумовлюють виникнення аудиту 

складність процесу формування бухгалтерської інформації і 
неможливість самостійної перевірки правильності облікових 
даних; 

розподіл прав володіння та управління власністю; 

наявність інформаційного ризику, тобто можливості наявності 
у звітності випадкових помилок або спотворень через 
несумлінність тих, хто її склав; 

тісний взаємозв’язок або незбіг інтересів категорій 
зацікавлених осіб стосовно однієї і тієї самої інформації. 
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Отже, бачимо, що Україна мaє порівняно невeликий дoсвід 
функцiонування аудиторської дiяльності, існує цiла низка прoблемних 
питань, які пoтребують якнайшвидшого вирiшення, прoте разом з тим наша 
країна має і потужний потенцiaл та перспективи рoзвитку незалежного 
аудиту. 

Для вирішення вищезазначених прoблем варто навести деякі шляхи їх 
подолaння та перспeктиви розвитку aудиту в Україні: 

1) «детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням обсягів 
«тіньового» бiзнесу значення аудиту зростатиме; 

2) розрoбка механізму цінoутворення на аудит та aудитoрські пaслуги 
шляхом вивчення міжнародного досвіду з цього питання; 

3) пiдвищення прeстижу аудиторської прoфесії, надання впeвненості у 
відповідності ціни якoсті роботи аудитoра; 

4) розробка внутрiшньо-фірмових методик aудиту, робочої 
докумeнтації; 

5) розробка типoвих методик aудиторської перевірки у рoзрізі галузей їх 
функціонування; 

6) скасувaння штучно вмонтoваних елементів зaкордонної теорії та 
практики, які не тільки не мають обґрунтованого змiсту, але й суперечать 
реальним пoтребам облiковців-практиків; 

7) удоoсконалення нaвчальних планів пiдготовки облiковців у вищих 
навчальних зaкладах, адaптувати їх знання до пoтреб практики реального 
життя [3]. 

Аудиторські послуги в Українi рoзвиваються швидкими темпами, хоча і 
існують певні проблеми. Бiльш глибоке дослідження цих проблем може 
стати оснoвою для визнaчення пріоритeтних напрямків вдoсконалення 
аудиторської діяльнoсті з огляду на перспeктиви рoзвитку ринковoї 
економіки і вiдносин власності в Україні, а їх розв’язaння сприятимe 
подальшому впрoвадженню аудитoрської професiї в господарську прaктику і 
фoрмyванню у громадськoсті впевненості у висoкiй професiйній 
майстeрності аудитoрів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 

 
Однією з головних передумов успішної діяльності підприємства є 

наявність висококваліфікованих працівників. Без трудового колективу немає 
організації, а без фахівців жодна організація не здатна досягти своїх цілей. 
Головним чинником, що сприяє залученню на підприємство спеціалістів та 
досягненню ними високих показників у роботі є заробітна плата та інші 
виплати робітникам. Заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок 
якого забезпечується життєдіяльність працівників, а її зростання впливає на 
підвищення продуктивності праці та прибутків підприємства, а також 
допомагає здійснювати державі соціальну та регулюючу функції.  

Тому для підприємства дуже важливо забезпечити в бухгалтерському 
обліку чітку й повну інформацію про всі виплати працівникам. Належна 
організація бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам 
сприяє ефективному управлінню та контролю за своєчасним здійсненням 
розрахунків, ефективністю використання трудових ресурсів. 

 На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання 
розрахунків за виплатами працівникам, зокрема: Гамова О.В. [2],  Калина А. 
В. [3], Костюк В[4]., Огляднійчук Н. В. [5]. 

Економічні, правові та організаційні принципи обліку розрахунків за 
виплатами працівникам, які перебувають у трудових відносинах (на підставі 
укладеного трудового договору) із суб’єктами підприємницької діяльності 
усіх форм власності регламентовані Законом України «Про оплату праці», – 
яким визначено, що «заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, 
у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу» [1]. Розмір заробітної плати залежить 
від складності та умов виконуваної роботи, професійно - ділових якостей 
працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. 

При вирішенні питань розрахунків за виплатами працівникам слід 
керуватися Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законами 
України «Про колективні договори та угоди», «Про відпустки», «Про 
прожитковий мінімум», Інструкцією №5 та П(С) БО 26 [5, с.150].  

Сутність заробітної плати та оплати праці пояснює трудова теорія 
вартості та теорія доданої вартості. За трудовою теорією вартості заробітна 
плата розглядається як ціна праці, бо, з однієї сторони, найманий працівник 
отримує її вже після того як виконає відповідну роботу, а з іншої – її 
величина залежить від того, скільки часу він працював або скільки продукції 
та якої якості виробив.  

За теорією доданої вартості зарплата визначається вартістю товару 
робоча сила. Як будь-який товар, робоча сила володіє двома властивостями: 
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споживчою вартістю та вартістю. Споживча вартість робочої сили – це її 
властивість бути джерелом доданої вартості, а вартість –затрата певної 
кількості суспільно необхідної праці. Величина вартості – робочий час, 
необхідний для виробництва засобів для відтворення товару робоча сила. 
Відповідно, вартість робочої сили, що виражена в грошових одиницях, є 
ціною робочої сили, тобто – заробітною платою.  

Зарплата є елементом витрат виробництва та загальногосподарських 
витрат підприємства та, водночас, головним чинником матеріального 
стимулювання працівників у покращенні своїх трудових результатів. Витрати 
роботодавця на оплату праці усіх працівників загалом формують фонд 
оплати праці.  До фонду оплати праці входить: основна заробітна плата; 
додаткова заробітна плата; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.  

 Також законодавством встановлена мінімальна заробітна плата. 
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної 
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися 
оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці. На початок 
2016 року розмір мінімальної заробітної плати становить 1378 гривень, 
прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1378 гривень,  для осіб які 
втратили працездатність - 1074 гривень.  

Нарахування, виплата та облік заробітної плати має проводитись згідно з 
чинним законодавством, нормативами та інструктивними матеріалами, які 
регулюють трудові відносини. Вимоги, які бухгалтерський облік повинен 
забезпечити вимоги бухгалтерського обліку. 

Для обліку розрахунків за виплатами працівникам призначено рахунок 
66 "Розрахунки за виплатами працівникам", який має такі субрахунки:  №661 
«Розрахунки за заробітною платою» відображають нарахування заробітної 
плати за поточний місяць; на субрахунку №662 «Розрахунки з депонентами» 
– заробітну плату, що не була виплачена вчасно; на субрахунку №663 
«Розрахунки за іншими виплатами» відображається нарахування інших 
виплат працівникам[3, с.63]. 

Основна задача в роботі бухгалтерів – це запобігти появі більш складних 
проблем в обліку, які можуть призвести до штрафних санкцій, а іноді і до 
адміністративної чи кримінальної відповідальності[2, с.16]. 

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про оплату праці" [1], при кожній 
виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 
повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який 
здійснюється оплата праці: загальна сума заробітної плати з розшифровкою 
за видами виплат, розміри й підстави відрахувань із заробітної плати, сума 
заробітку, що належить до виплати[4, с.19].   

У сучасних умовах господарювання найважливішими завданнями  
обліку розрахунків заробітної плати є: забезпечення у встановлені терміни 
проведення розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці 
(нарахування зарплати і інших виплат, сум до утримання і видачі на руки), 
забезпечення своєчасності і правильності віднесення на собівартість 
продукції (робіт, послуг) суми нарахованої заробітної плати і відрахувань, 
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збирання і групування показники по праці і заробітній платі для цілей 
оперативного керівництва і складання необхідної звітності, а також 
розрахунків з Пенсійним фондом. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ЄДИНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

 
Соціальний захист населення гарантується законодавством, при цьому 

значна увага приділяється саме соціальному. Питання ефективної організації 
пенсійного та соціального страхування цікавлять усіх людей, оскільки воно 
стосується кожного з нас у певний період життя. Забезпечити належне 
фінансування виплат для людей пенсійного віку лише державними коштами 
стає дедалі важче усім країнам світу. У зв’язку із веденням єдиного 
соціального внеску, питання соціального страхування потребує подальшого 
вивчення.  

Питанням нарахування та сплати зборів на обов’язкове державне і 
пенсійне страхування присвячені праці В.П. Завгороднього, В.Я. Савченко, 
М.Я. Дем’яненка, Ф.Ф. Бутинця та ін.  

Облік осіб в законі України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зазначених у частині 
першій статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому Пенсійним 
фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. Взяття на облік осіб, зазначених у пункті 1 частини 
першої статті 4 цього Закону здійснюється Пенсійним фондом шляхом 
внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників. Відповідно до 
пунту 1 та пункту 7 розділу 3 ЄСВ нараховується для платників на суму 
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нарахованої плати за видами виплат, які включають основну та додаткову 
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати [1]. 

Та є окремі особливісті щодо сплати внесків, а саме пов’язана зі змінами 
ЄСВ що відбулися станом на 1 січня 2016 року. Це  перш за все: 

- загальна ставка нарахування ЄСВ змінена до 22% (тепер - без класів 
ризику), 

- немає 3,6% відрахувань із зарплати працівників, 
- збільшено максимальну базу нарахування ЄСВ, тепер вона складає 25 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 
ЄСВ нараховується лише на в межах максимальної бази нарахування. 

Якщо сума заробітної плати перевищує цю суму, то ЄСВ платимо лише з 
максимальної бази. З 1.01.2016 ця сума складає 33250, тобто максимальна 
сума ЄСВ, яку необхідно сплатити підприємству складатиме 7315 гривень. 

В тому випадку, якщо база нарахування ЄСВ меншою ніж розмір 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який 
отримано дохід, сума ЄСВ розраховуватиметься із розміру мінімальної 
заробітної плати (примітка: при нарахуванні заробітної плати фізичним 
особам які працюють за сумісництвом ЄСВ нараховувати потрібно із 
реального розміру заробітної плати, навіть якщо він нижчий за мінімальну 
заробітну плату) [6]. 

Мінімальний страховий внесок ЄСВ складає з 0.01.2016 року 303 грн. 16 
коп. З 2016 року не утримуємо 3,6% із заробітної плати. Але це - лише 
окремий випадок. Причина цього - змінився список платників ЄСВ. 

Згідно зі змінами до платників ЄСВ більше не відносяться: 
- працівники – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які 

працюють на підприємствах, в установах та організаціях; у фізичних осіб – 
підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 
передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе 
роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору 
(контракту); 

- фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на 
підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, у 
фізичних осіб – підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою 
самостійно, за цивільно-правовими договорами; 

- громадяни України, які працюють у розташованих за межами України 
дипломатичних представництвах і консульських установах; 

- особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян; 

- працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин, 
особовий склад аварійно-рятувальної служби; 

- військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу; 
- батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні 

батьки; 
- особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, що 

знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримують 
допомогу по вагітності та пологами; 
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- особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах 
України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, 
Службі безпеки України, органах Національної поліції та службу в органах і 
підрозділах цивільного захисту; 

- особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
[5]. 

З 1 січня 2016 року включені до переліку платників ЄСВ особи, які 
беруть участь у системі державного соціального страхування на 
добровільних засадах. 

Для решти платників ЄСВ ставку встановлено в розмірі 22 відсотка до 
бази нарахування єдиного внеску (як виняток - залишилася зменшена ставка 
ЄСВ на зарплату інвалідів) [3]. 

До переваг введення єдиного соціального внеску можна віднести:    
− вигоду для роботодавців, бо немає потреби реєструватися у чотирьох 

державних соціальних фондах, сплачувати внески, подаючи в банк шість 
платіжних доручень на перечислення, подавати чотири звіти, вистоювати 
чотири черги для того, щоб здати ці звіти;  

− єдину базу платників внеску, яка дасть змогу швидше виявляти 
порушників, зокрема тих, хто платить внески не до всіх фондів або не в 
повному обсязі; 

 − зростання надходжень до соціальних фондів, що дасть змогу збільшу- 
вати розміри страхових виплат, ввести в майбутньому, з використанням 
єдиної системи збирання внесків, другий рівень обов’язкового пенсійного 
страхування (накопичувальні рахунки) та обов’язкове медичне соціальне 
страхування.  

Поряд із зазначеними перевагами існує ряд недоліків введення єдиного 
соціального внеску, а саме: утримання із заробітної плати не зменшились, 
прослідковується збільшення об’єму роботи та відповідальності за контролем 
сплати ЄСВ [4, с. 212-215]. 

Введення єдиного соціального внеску значно полегшує життя 
роботодавцям та підприємцям у частині адміністрування нарахування та 
сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування. Проте, якщо звернути 
увагу на ставки, які встановлюються, наприклад, для підприємців на 
спрощеній системі оподаткування, то знову збільшується сума, яку 
підприємець повинен сплачувати щомісяця. Єдиний соціальний внесок 
повинен бути сплачений не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним. 
Роботодавці повинні сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати 
заробітної плати. Сплата єдиного внеску відбувається шляхом перерахування 
коштів на відповідний банківський рахунок. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК 

ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ 
 

Кредит являє собою економічні відносини, що виникають між 
кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в 
грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі 
сплатою відсотку. 

Під терміном «кредит» розуміють грошові кошти і матеріальні цінності, 
передані у користування на визначений строк і під відсотки. 

Дослідженням обліку кредитних операцій підприємства займались такі 
видатні вчені як В.Я. Амбросов, Г.М. Азаренкова, В.Г. Андрійчук,  
М.Я. Дем’яненко,    Т.П. Бечко, В.А. Борисова, Ф.Ф. Бутинець, І.Ю. Гришова, 
С.В. Лобас, О.О. Непочатенко, Б.Й. Пасхавер, А.В. Чупіс. 

Актуальність даної теми полягає у складі зовнішніх джерел залучення 
позикових коштів основна роль належить фінансовому і товарному кредитам, 
наданим підприємству. Перший із них включає надання коштів  на певний 
строк під установлені відсотки (банківський кредит, податкової кредит, 
грошовий кредит інших суб’єктів підприємницької діяльності). Другий із них 
полягає в постачанні товарів торговому підприємству на умовах відстрочки 
платежу за них. У число інших зовнішніх джерел входять випуск облігацій 
підприємства; надані на безпроцентній основні засоби державних і 
недержавних програм і фондів і деякі інші. 

Кредит в умовах переходу економіки України до ринку являє собою 
форму руху позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, який надається 
у вигляді позики. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в 
позичковий і виражає стосунки між кредиторами і позичальниками.  

Кредит у ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний 
механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми 
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прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У 
той же час кредит є необхідним інструментом (засобом) для підтримки 
неперервності кругообігу фондів діючих підприємств [1, c. 588].  
 
 

 
 
  
 
 
 
За 
 

 
Рис. 1. Види кредиту 

 
– товарний кредит – надається одним господарюючим суб'єктом іншому 

в ході здійснення господарської діяльності у вигляді продажу товарів 
(продукції, робіт, послуг) з відстрочкою платежу. 

– лізинговий – відносини між юридичними особами, що виникають у 
випадку оренди майна. Лізинг є формою майнового кредиту.  

– грошовий – надається в національній або іноземній валюті в порядку, 
передбаченому чинним законодавством [2, c. 718]. 

За суб’єктами: 
– комерційний – це товарна форма кредиту, що визначає відносини з 

питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду 
між двома суб'єктами підприємницької діяльності. 

– банківський – надається суб'єктам кредитування всіх форм  
власності на умовах тимчасового користування, обумовлених кредитним 
договором. 

Основними принципами є: забезпеченість, поверненість, дотримання 
строків, цільове використання. 

– консорціумний – надається позичальнику банківським консорціумом 
наступними способами: 

- шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з 
подальшим наданням кредитів суб'єктам підприємницької діяльності; 

- шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або 
групою банків. 

– споживчий – надається торговельними підприємствами у вигляді 
товарів, проданих в кредит (з відстрочкою платежу), а також банками дія 
купівлі споживчих товарів та оплати послуг. 

Строк кредиту встановлюється в залежності від мети кредитування, 
розміру позики, платоспроможності позичальника, але не більш, ніж на 10 
років з дня його надання [3, c. 213]. 

Види кредиту 

фінансовий (в 
кредит 
даються 
грошові 
кошти) 

Товариний (в кредит 
подаються 
мінімальні цінності) 

Інвестиційний, 
податковий 

Кредит під цінні 
папери, що 
засвідчують 
відносини позики 
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За строками користування: 
– короткостроковий – до 1 року. Проценти за його використання 

розраховуються з моменту отримання до повного погашення кредиту і 
процентів за його користування (якщо інше не передбачено кредитним 
договором). 

– середньостроковий – до 3 років. Надаються для оплати обладнання, 
поточних потреб, на фінансування капітальних вкладень. 

– довгостроковий – більше 3 років, які надаються під забезпечення 
заставою, гарантією, дорученням. 

– прострочений – кредит, по якому закінчився строк повернення, 
встановлений в кредитному договорі між банком та позичальником. 

– відстрочений – кредит, строк повернення по якому перенесено на 
прохання позичальника на пізнішу дату [4, c. 701]. 

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими 
залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним 
зобов’язанням ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики».  

За кредитом рахунку 50 «Довгострокові позики» відображаються суми 
одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових, за 
дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної 
заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.  

Облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами 
банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати 
балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 
60 «Короткострокові позики».  

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), 
за дебетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових 
зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик).  

Отже, кредитні операції відіграють значну роль в економічної діяльності 
підприємств. Вони є важливим об’єктом у вивчені фінансового та 
бухгалтерського обліку. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Економічна політика української держави здійснюється за допомогою 

величезного арсеналу механізмів, методів, способів, інструментів тощо. 
Одним з визначальних важелів управління фінансовою системою є 
фінансовий контроль. Фінансовий контроль – це важлива функція держави, 
що забезпечує нормальне функціонування фінансової системи. З одного боку 
він є засобом поєднання функцій фінансового планування і прогнозування, 
фінансового обліку та статистики, з іншого – передумовою здійснення 
функцій фінансового аналізу та регулювання. Це визначає інтегруючу роль 
фінансового контролю, недооцінка якої значно погіршує ефективність 
управління фінансовими ресурсами [1]. 

Фінансовий контроль передбачає перевірку господарських і фінансових 
операцій щодо їх достовірності, законності, доцільності і ефективності. 
Реалізація економічної стратегії держави потребує як удосконалення 
фінансового контролю в цілому, так і покращення контрольного потенціалу 
органів виконавчої влади, яким належить ключова роль у здійсненні 
державного фінансового контролю. До того ж в умовах економічної кризи, 
що склалась в державі, для сталого розвитку вітчизняної економіки 
необхідно вирішити проблему ефективного використання бюджетних коштів. 

 Проблеми фінансового контролю розглядалися у наукових працях 
багатьох українських учених юристів та економістів, серед яких: А. Берлач, 
Я. Буздуган, С. Буткевич, Л. Воронова, О. Пащенко, Л. Савченко,  
І. Стефанюк та ін., але, незважаючи на це, вони залишаються актуальними й 
нині. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що становлення, розвиток та 
здійснення фінансового контролю в Україні відбувається досить повільно, 
зазнаючи певних перешкод у зв’язку із впливом багатьох змін, економічних 
тенденцій й наслідків світової фінансової кризи, що сталися протягом 
останніх років в економіці та фінансових відносинах України, та зумовлює 
необхідність у вирішенні важливого питання – удосконалення організації 
фінансового контролю. 

Результати Державної фінансової інспекції України контрольних заходів 
офіційно засвідчили продовження негативної практики незаконного та 
нецільового використання державних ресурсів, поширення інших бюджетних 
правопорушень. У ході реалізації контрольних заходів, спрямованих на 
здійснення державного контролю відповідно до вимог, визначених чинним 
законодавством, установлено фінансових порушень у використанні 
бюджетних коштів, що призвели до втрат, загалом на 498,1 млн. грн., з яких 
320,3 млн. грн. (64,3 %) – кошти державного бюджету [4]. 
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На нашу думку, основною проблемою здійснення фінансового контролю 
є наявність великої кількості нормативно-правових актів, регулюючих цю 
діяльність, які певним чином дублюють функції державних органів, 
перекладають відповідальність та містять ряд колізій, у яких по-різному 
трактуються тотожні поняття, пропонуються різні класифікації форм 
контролю, контрольних органів, що призводить до певної плутанини між 
органами, на яких покладений обов’язок здійснення фінансового контролю та 
зростання негативної тенденції стосовно фінансових правопорушень та 
економічних злочинів.  

Саме відсутність єдиного нормативного акта з послідовно 
врегульованим нормами права порядком проведення фінансового контролю 
перешкоджає завершенню створення правових засад функціонування цілісної 
системи фінансового контролю в Україні, ефективного функціонування та 
розвитку державних фінансів, насамперед, економічної цілісності та 
посилення престижу держави перед світовою спільнотою. 

Організація та функціонування чіткої системи фінансового контролю – 
один з основних напрямків державної фінансової політики. Підвищення 
дієвості та ефективності державного фінансового контролю, посилення його 
профілактичної спрямованості зумовили в останні роки стійку тенденцію до 
зміцнення фінансової дисципліни в державі. 

Разом з тим існуюча система державного фінансового контролю не дає 
Кабінетові Міністрів України змоги повною мірою проводити глибокий 
аналіз та оцінку системи державного управління в окремих сферах соціально-
економічної діяльності. 

Розглядаючи завдання та функції які покладені на органи фінансового 
контролю, потрібно відмітити що, необхідною умовою забезпечення 
ефективності фінансового контролю є оптимальність і системність дій 
контролюючих органів. Іншими словами, фінансовий контроль не може бути 
ефективним, якщо він не охоплює всіх сфер обігу фінансових ресурсів. 

Разом з тим дуже складним і проблемним є процес відшкодування 
завданих відповідальними особами збитків. Частка відшкодованих збитків 
дуже низька, оскільки фіскальні органи в абсолютній більшості випадків не 
застосовують суттєвих економічних санкцій до порушників, не кажучи про 
кримінальну й адміністративну відповідальність. Окремі керівники 
результати ревізії пов’язують з політичними утисками, використовуючи 
політичний прес стосовно контролюючих органів. Усі ці недоліки пов’язані з 
переходом економіки від адміністративних методів управління до ринкових і 
є «хворобою» перехідної економіки. Зважаючи на це, організація 
контрольно-ревізійної роботи потребує значного вдосконалення, передусім в 
умовах оптимізації системи центральних органів виконавчої влади [2, с. 29]. 

Розглядаючи форми та методи фінансового контролю, потрібно вказати 
на відсутність такого їх критерію, як системність, а саме невідповідність 
попереднього, поточного і наступного контролю. За наявності в діях 
уповноважених органів карального та виховного характеру стосовно 
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правопорушників відсутній превентивний характер щодо запобігання 
порушенням фінансово-економічного законодавства у процесі формування та 
використання грошових фондів. Вирішенням цього питання могло б бути 
залучення контролюючих органів до здійснення попереднього контролю на 
стадії формування кошторисів доходів і видатків бюджетних установ або 
надання відповідним органам права здійснювати, крім поточного, ще й 
попередній контроль за формуванням фінансових ресурсів бюджетних 
установ. 

Слід виділити чинники, які впливають на якість фінансового контролю і 
перебувають у площині його методологічного та організаційного 
забезпечення. Факторами методологічного забезпечення є професійна 
діяльність з використанням сучасного аналітичного інструментарію 
доведення та аргументації, порівняльних оцінок, визнання суттєвості та 
ризику оцінок. Важливим також є приведення технологій контрольного 
процесу до світових стандартів, визначення високої якості контролю та 
забезпечення його незалежності. Фінансовий контроль за своєю філософією 
повинен стати «лікарем економічної системи», а не  її «караючим мечем». В 
організаційному плані пріоритетною виступає чітка структуризація 
повноваження та компетенції інститутів фінансового контролю. Недоліками 
в організації роботи інститутів фінансового контролю вдало маніпулюють 
злочинці. Невпорядкованою залишається робота Рахункової палати, 
Державного казначейства та головного контрольно-ревізійного управління. 
Подання щодо внесення змін у роботі цих органів уже зроблені, але 
відповідні законопроекти ще не розглядалися [3]. 

Тому, кінцевим результатом проведених заходів удосконалення 
фінансового контролю мають стати: 

-         удосконалення діяльності органів державного сектору; 
-         раціональне використання державних ресурсів; 
-         формування дієвої системи державного фінансового  

контролю. 
Отже, реформування системи державного фінансового контролю в 

Україні є доволі складним процесом з рядом перешкод на його шляху, однак 
поступова корекція і зміна насамперед в законодавстві, дозволить встановити 
ефективну систему державного контролю та підвищить роль держави у 
регулюванні соціально-економічного розвитку країни. 

Список використаних джерел: 
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ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР ЯК ТИМЧАСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Останній час для багатьох українців було актуальним питання 
нововведеного військового збору щодо якого точаться дискусії стосовно його 
недоцільності та потреби в скасуванні. Так 11 вересня 2015 року у Верховній 
Раді України було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо скасування військового збору». Ще одна 
ініціатива щодо відміни суперечливого за багатьма аспектами військового 
збору спостерігалася 16 вересня 2015 року у зареєстрованому законопроекті 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення 
брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці», в якому 
основні положення передбачають відміну військового збору у зв’язку із 
великим тиском на фонд оплати праці. 

Вивчення основних аспектів, що стосуються військового збору, 
окреслення проблемних питань пов’язаних з даним збором, доведення 
доцільності та необхідності продовження терміну дії даного збору з метою 
наповнення державного бюджету в рамках оптимального фінансування армії. 

Можна погодитись, що скасування військового збору, ставка якого лише 
1,5% змогла б послабити тиск на платників податків та загалом на фонд 
оплати праці. Зазначимо також, що поспіх з яким було введено військовий 
збір в серпні 2014 року, спровокував фактичне дублювання податку на 
доходи фізичних осіб, що має такий самий об’єкт та базу оподаткування. Як 
наслідок платники податків намагаються уникнути сплати даного збору або 
зменшити базу оподаткування ним, приховуючи частину своїх доходів. Все 
це призводить до того, що дедалі більше платників податків намагаються 
піти в тінь, внаслідок чого зменшуються надходження до бюджету України. 

Проте, не можна погодитись, що військовий збір дублює фіскальну 
функцію податку на доходи фізичних осіб, оскільки він відрізняється самою 
ціллю його введення. Його тимчасове запровадження мало на меті 
поліпшення фінансування армії через створення додаткового джерела 
отримання доходів. А оскільки антитерористична операція ще триває, то 
реформування Збройних Сил України не завершилось, мета введення збору 
ще не досягнута, а отже і фіскальна функція даного збору ще не виконана в 
повній мірі. 

Для початку розглянемо основні аспекти, що стосуються військового 
збору. Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які 
отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні 
доходи; фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні; податкові агенти [1]. Слід зазначити, що фізичні 
особи, які не є громадянами України, але одержують заробітну плату на 
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території нашої країни, також сплачують військовий збір. Відповідно до п.п. 
1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ об'єктом оподаткування збором є 
доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, 
надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-
правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову 
лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри 
[2]. 

Вищезазначені об’єкти оподаткування вказані без вирахування сум 
податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального 
фонду, у випадках, передбачених чинним законодавством тощо. Варто 
звернути увагу, що ПКУ не передбачено зменшення бази обкладення 
військовим збором ані на суму ЄСВ, ані на суму ПСП і ПДФО[2]. 

Також зазначимо, що диференціації за рівнем доходу для військового 
збору не передбачено, що є досить несправедливим підходом при 
оподаткування доходів громадян та враховуючи  те, що база оподаткування 
даним збором не зменшується ані на суми податкових соціальних пільг, 
внесків ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб. Це справляє значний 
негативний вплив на фінансовий стан малозабезпечених верств населення. 

 Відмітимо, що відповідно до п. 161 підрозділу 10 Розділу ХХ 
Перехідних положень Кодексу оподаткування військовим збором подовжено 
до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення 
реформи Збройних Сил України. 

Серед основних проблемних моментів виявлених в ході дослідження 
військового збору, можна зазначити наступні: 

1. військовий збір не знайшов свого відображення в переліку 
загальнодержавних податків та зборів, що закріплений в статті 9 ПКУ, що 
пов’язано із тимчасовим строком його впровадження, однак в зв’язку із 
продовженням строку його дії варто було б включити його в цей перелік; 

2. відповідно до Закону України № 1621-VІІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» 
військовим збором мають оподатковуватися усі виплати за цивільно-
правовими договорами на користь фізичних осіб, проте Державна фіскальна 
служба неоднозначно трактує цю норму закону, що породжує численні 
дискусії в правозастосуванні; 

3. законом України № 1621-VІІ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» базу 
оподаткування військовим збором визначено таким чином, що фактично 
виникає подвійне оподаткування доходів фізичної особи; 

4. надходження військового збору нині зараховуються до державного 
бюджету, а не до окремого цільового фонду, а це значно ускладнює процес 
контролю за цільовим використанням даних надходжень;  

5. внаслідок відсутності диференціації ставки військового збору 
залежно від рівнів доходів платників податків, порушено принципи 
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соціальної справедливості й економічної ефективності щодо справляння 
даного збору; 

6. положення Закону України № 1621-VІІ  «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» 
також не повністю враховують специфіку оподаткування доходів отриманих 
самозайнятими особами за цивільно-правовими договорами. 

Зважаючи на вищевикладені обставини та ситуацію на сході України 
поки не доцільно скасовувати військовий збір, а кращим є зміна  механізму 
його нормативно-правового регулювання. Зміни до ПКУ варто внести в 
частині вдосконалення адміністрування військового збору та його 
відмежування від податку на доходи фізичних осіб. Також досить важливим є 
проведення цього реформування паралельно із внесенням змін до 
Бюджетного Кодексу, оскільки військовий збір є цільовим платежом, який 
має на меті забезпечення фінансування Збройних Сил України, а отже він 
повинен надходити до спеціального фонду державного бюджету України, а 
не в загальний фонд, як це є нині. 

Серед актуальних питань військового збору, які потребують подальших 
досліджень залишаються наступні: нечіткість трактування питань 
оподаткування військовим збором в ПКУ; відсутність диференціації доходів 
громадян при оподаткуванні даним збором; оптимізація бази оподаткування 
даним збором, а саме зменшення її на суми ПСП, ЄСВ, ПДФО або розгляд 
можливості оптимізації бази оподаткування ПДФО та зменшення її на суму 
військового збору аналогічно як це працює з ЄСВ. Саме тому враховуючи 
вищезгадані проблеми на нашу думку є доцільним подальше доопрацювання 
законодавства в частині військового збору. 
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Основним джерелом доходу для громадян будь-якої країни є заробітна 
плата, розмір якої безпосередньо впливає на підвищення ефективності праці 
робітників та розвиток їх творчої активності. Дохід громадян є важелем їх 
соціального захисту, а також є основою для подальшого визначення 
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державних тарифів, а саме різних соціальних виплат, таких як пенсій, 
стипендій, допомоги та інших. 

В сучасних ринкових умовах розмір заробітної плати залежить в 
основному від фінансових можливостей підприємства і принципу 
матеріального заохочення кожного працівника. Але недопустимо низький 
рівень заробітної плати, несвоєчасність та заборгованість з її виплати, 
відсутність комплексного підходу до вирішення проблем стимулювання 
високопродуктивної праці, а також результативного контролю держави за 
політикою оплати праці, унеможливлює економічне зростання, стабілізацію і 
підвищення соціально-культурного рівня життя населення , що і робить дану 
тему актуальною.  

Об’єктом дослідження роботи є механізм державного регулювання 
розрахунку з оплати праці в Україні та закордоном.  

Сьогодні гострою проблемою в Україні являється відчутна диспропорція 
між вартістю життя і фактичною ціною праці. Це обумовлено тим, що в 
державі відбувається постійна зміна податкової системи, а також системи 
розрахунків з оплати праці. Незавершеність цього реформування 
перешкоджає встановленню чіткої взаємозалежності  між заробітною платою 
та продуктивністю праці, уповільнює вдосконалення систем соціального 
страхування та захисту населення. 

Основним нормативним документом регулювання оплати праці є Закон 
України «Про оплату праці» [1]. За цим законом визначається розмір 
мінімальної заробітної плати (з урахуванням прожиткового мінімуму, рівня 
зайнятості, продуктивності праці) та інших державних норм і гарантій, що 
фінансуються з бюджету.  

За останні роки розмір мінімальної заробітної плати збільшувався, якщо 
порівнювати з попередніми роками, але на сьогодні спостерігається різке 
падіння платоспроможного попиту населення, зниження реальної заробітної 
плати до рівня, що не забезпечує прожитковий мінімум, та призводить до 
розшарування та диференціації суспільства. 

Ця залежність пов’язана з швидкою інфляцією в Україні, зумовлену 
економічною кризою та політичною нестабільністю. Загальна кількість 
компаній, які підвищують заробітну платню з урахуванням коефіцієнта 
інфляції з кожним роком стає все менше. Що не можна сказати про ціни на 
товари народного споживання, які мають лише тенденцію зростання. 

Фірми країн-членів ЄС мають великий досвід вибору інноваційних форм 
і систем оплати праці, використання інтелектуального, творчого та 
професійного потенціалу населення. Вивчення та застосування досвіду 
Європейських країн, призведе до суттєвих змін у сфері організації 
державного регулювання оплати праці в Україні.  

У передових західних країнах однією із головних функцій державного 
регулювання оплати праці є забезпечення мінімального рівня доходів 
населення, необхідно для нормального існування. 

Механізм державного регулювання системи оплати праці в країнах-
членів ЄС базується на співвідношенні наступних складових: 
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1) встановлені граничних розмірів мінімальної заробітної плати, та її 
підвищення у разі інфляції;  

2) стабільна податкова політика (державне регулювання);  
3) форми і системи оплати праці, загальний порядок індексації доходів 

(колективно-договірне регулювання на галузевому рівні);  
4) тарифна система, що використовують підприємства у колективних 

договорах;  
4) середній дохід працівників (ринок робочої сили) та ін. [2]. 
В Європейському Союзі політика оплати праці перш за все направлена 

на збереження стабільності цін, підтримку високого рівня проживання 
населення, та захист працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. 

Проведемо порівняння особливостей встановлення мінімальної 
заробітної плати в Україні, Німеччині та Чехії (табл. 1).  

Таблиця 1 
Процедура встановлення МЗП у різних країнах 

Країна Процедура та особливості встановлення МЗП

Німеччина 
Визначається шляхом секторальних переговорів між 
соціальними партнерами окремих галузей та поширюється 
на всіх працівників

Чехія 
Встановлюється урядом шляхом переговорів із 
соціальними партнерами (профспілками, партіями, 
роботодавцями).

Україна Встановлюється Законом про бюджет на відповідний рік. 
 
Як видно з таблиці єдиного підходу до процедури визначення 

мінімальної заробітної плати не має. Так у Німеччині встановлюється 
мінімальна тарифна ставка, яка в залежності від економічної ситуації буде 
змінюватись. В Чехії мінімальний розмір заробітної плати складає 332 євро, а 
в Україні 45,97 євро, що свідчить про низький рівень життя.  

Проаналізувавши механізм державного та договірного регулювання 
системи оплати праці західних країн дають підстави сформулювати певні 
висновки і визначити шляхи  вирішення проблеми розрахунку з працюючими 
в Україні. 

Таким чином, система організації оплати праці на підприємствах  має 
будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, а саме: 

- запровадженні гнучких форм і систем оплати праці, а також 
своєчасність її виплати в повному розмірі;  

- досягненні прямої залежності виплати заробітної плати від 
індивідуальних результатів праці;  

- удосконаленні тарифної системи, а саме  встановлення співвідношень 
між тарифною ставкою та рівнем кваліфікації робітників; 

- підвищенні мотиваційного механізму трудової діяльності; 
- розмежуванні державного і договірного регулювання оплати праці за 

рівнями угод. 
За результатом проведення дослідження можна зробити таке 

визначення: для більш ефективного державного регулювання системи 
розрахунків з оплати праці в Україні необхідно: збільшити розмір 
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мінімальної заробітної плати з урахуванням економічної ситуації; вжити 
заходи для захисту від надмірної експлуатації праці найманих працівників; 
посилити відповідальність для підприємств за порушення законодавства; 
забезпечити справедливість оплати праці, створити належні умови для 
зростання добробуту працівників до рівня європейських країн.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
На сьогодні однією з проблем є забезпечення збалансованого розвитку 

всіх підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних верств 
населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції України 
у світову економічну систему. Все це в значній мірі залежить від ефективної 
контрольної функції податків. Вона проявляється через податковий контроль. 
Важливе місце у цьому процесі займає реформування податкової системи, 
яка  забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами. Податковий 
контроль, насамперед, як один  із складових  податкової системи, повинен 
вирішувати завдання  щодо зменшення податкової заборгованості та 
узаконення  усіх доходів учасників ринку.  

Дослідженням основних аспектів здійснення податкового контролю 
займались такі вітчизняні науковці як: А.В. Бризгаліна, О.Д. Василик,             
Л.К. Воронова, М.М. Весельський, Л.О. Зазвонова, Г.В. Пухальська,             
Т.В. Литвинчук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козиріна,             
Л.А. Савченко, О.Ю. Судакова, І.А. Орешкіна, О.П. Чернявський, Ю. Цал-
Цалко, С.О. Шохіна та інші. Проте дане питання не є достатньо вивченим у 
науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів здійснення 
податкового контролю в Україні. 

Кризові явища в українській економіці призводять до кризи суспільного 
сектору, що є причиною збільшення порушень податкового законодавства. 
Високі податки зумовлюють приховування підприємцями своїх реальних 
доходів, криміналізації виробництва, маніпуляції з готівковими та 
безготівковими розрахунками, завуальованість справжнього виду діяльності з 
метою уникнення оподаткування [1, с. 26].  

Необхідно відмітити, що за рахунок податкових надходжень в 2014 році 
сформовано 80,93 % доходної частини бюджету України. Але поряд з цим за 
розрахунками експертів частка тіньового сектора із застосуванням різних 
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методик становить близько 40-50 % внутрішнього валового продукту (ВВП). 
Рівень тіньової економіки в Україні за методом “витрати населення – 
роздрібний товарообіг” у 2014 році становив 45 % ВВП. Саме тому в рамках 
розвитку сучасної податкової системи значне місце відводиться 
вдосконаленню методів податкового контролю, як складової податкового 
адміністрування, що не може виступати окремо [4]. 

Фіскальний контроль – це система заходів, що вживаються 
контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, 
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання 
законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, 
патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи [3].  

Головною метою фіскального контролю в Україні є постійне наповнення 
дохідної частини державного бюджету, а його предметом – перевірка 
повноти формування бази оподаткування діяльності суб’єктів 
господарювання податками та зборами і своєчасності їх перерахування до 
бюджету та державних цільових фондів.  

Виділяють такі основні завдання фіскального контролю: 
1. Перевірка повноти та своєчасності сплати податків та зборів до 

бюджету та державних цільових фондів. 
2.  Контроль правильності визначення бази оподаткування. 
3.  Перевірка правомірності застосування податкових пільг за податками 

та зборами. 
4. Контроль за своєчасність подання до  органів фіскальної служби 

податкової звітності за  податками та зборами. 
5.  Аналіз податкових надходжень. 
6. Виявлення, усунення та попередження порушень чинного 

законодавства. 
Важливою умовою ефективності діяльності фіскальних служб є саме 

якість податкового контролю, який містить порядок виконання податковими 
інспекторами, як суб’єктами контролю, роботи із забезпечення його цілей, 
здійснення окремих процедур, достатність та необхідність проведення 
податкового контролю, його повноту та рівень здійснюваних дій 
контролюючими органами. Тому досить актуальним залишається питання 
підвищення ефективності проведення податкових перевірок для зменшення 
кількості виявлених помилок та прийняття оперативного вмотивованого 
рішення за результатом проведення податкового контролю. 

Характерною особливістю діючої фіскальної  системи сьогодні є її 
недосконалість, а саме неузгодженість та суперечливість окремих податкових 
законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на 
платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування 
економічної сутності окремих податків та непристосованість її до переходу 
від адміністративної-командних методів управління до господарювання в 
умовах демократичної правової системи України [2, с. 88].  

Основні напрями підвищення ефективності організації фіскального 
контролю в Україні полягають переважно у підвищенні ефективності та 
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результативності документальних перевірок, плануванні контрольно-
перевірочної роботи. Це дасть можливість зменшити витрати часу та праці 
контролюючих органів. 

До важливих заходів підвищення ефективності фіскального контролю 
можна віднести вдосконалення: обліку бюджетних надходжень, що полягає в 
стандартизації звітності платників; звітності податківців; системи 
інформування платників; налагодження взаємодії податкових органів з 
іншими органами влади; прогнозування надходжень платежів до бюджетів; 
зменшення податкового тиску на підприємців за рахунок розширення бази 
оподаткування; внутрішнього контролю за діяльністю податкових органів; 
розширення можливостей роботи у електронному кабінеті платника – 
формування та заповнення платіжних документів щодо сплати податків і 
зборів; надання можливості проведення електронних перевірок всім 
категоріям платників; впровадження щодо автоматизації податкової роботи 
мають зводитися до кращого інформування про переваги та зручність 
електронної звітності платників, особливо представників малого бізнесу, 
якщо останні не ведуть облік у електронному вигляді. 

Таким чином, фіскальний контроль є самостійним напрямком 
державного фінансово-економічного контролю, який має чітко визначену 
мету, предмет, завдання, об’єкт, суб’єкт і реалізується шляхом ведення 
обліку платників податків, інформаційно-аналітичного забезпечення, 
перевірок та експертиз. Основним призначенням фіскального контролю є 
контроль за дотриманням норм податкового законодавства щодо сплати 
податків. 
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Облік витрат на оплату праці є однією з найважливіших і найскладніших 

ділянок роботи бухгалтерської служби, ефективне виконання якої потребує 
забезпечення своєчасною, точною, неупередженою та повною інформацією. 
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Від правильності формування витрат на оплату праці та визначення їх обсягу 
залежить не лише фінансовий результат та розмір податку на прибуток, але й 
собівартість продукції, послуги, що виготовляє підприємство, відповідно – 
формування ціни на об’єкт реалізації. 

Системі оплати праці на підприємствах приділяли увагу чимало 
науковців, такі як: Лівшиць Р., Буряк В., Ветлужських О., Дороніна О., 
Калина А.,  Костишина Т., Гордеюк А., Грішнова О., Д.Богиня, та ін. 
Незважаючи на велику кількість досліджень наразі не існує єдиного погляду 
на питання розділення витрат на оплати праці за видами, розглянемо основні 
з них. 

Правову основу структури заробітної плати закладено у ст. 2 Закону 
України  «Про оплату праці», згідно  з якою  до  складу  входять          
основна, додаткова  заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати [1].  

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно 
до встановлених норм праці (норми часу, обслуговування, посадові 
обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

 Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, 
передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням 
виробничих завдань і функцій.  

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які є структурним 
елементом заробітної плати, належать виплати у формі винагород за 
підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та 
положеннями, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, які не 
передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад 
встановлені зазначеними актами норми . 

Як зазначають Ветлужських О.  та Дороніна О., що одним із напрямків 
удосконалення системи оплати праці на підприємстві має стати формування 
справедливої структури оплати праці за рахунок корегування постійної 
частини заробітної плати з урахуванням цінності робочого місця (посади) та 
його впливу на результати діяльності підприємства. І чим вища цінність 
робочого місця (посади), тим більшою має бути постійна частина заробітної 
плати [2, c.42]. 

Наприклад,  Бурак В. вважає, що поділ заробітної плати на три частини 
певною мірою суперечить природі заробітної плати, та, якщо розглядати її як 
винагороду за виконання працівником трудової функції, то до зарплати не 
повинні включатись одноразові та компенсаційні виплати [3, c.60]. 

Гордеюк О.А.  вважає, що у зв’язку з тим, що основна заробітна плата 
установлюється у вигляді тарифних ставок можна стверджувати, що це 
тарифна заробітна плата. А тарифна система оплати праці використовується 
для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх 
кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. І чим вище розряд працівника за 
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тарифною сіткою, тим вище його тарифна ставка – основна заробітна плата, 
що посилює матеріальна зацікавленість, підвищення кваліфікації, виконання 
більш складних і відповідальних робіт [4, c.133]. 

В економічній літературі окрім термінів «тарифна заробітна плата» та 
«основна (базова) заробітна плата»  нерідко зустрічаються й «пряма 
заробітна плата».  

Пряма заробітна плата включає оплату праці за тарифними ставками, 
відрядними розцінками, посадовими окладами, надбавки та доплати до 
тарифних ставок та посадових окладів та премії й винагороди 
систематичного характеру. 

Таблиця 1 
Класифікація витрат на оплату праці 

Ознака класифікації Види витрат на оплату праці 

За статтями калькуляції собівартості 

- основна заробітна плата; 
- додаткова заробітна плата та інші 
виплати працівникам; 
- відрахування на соціальні заходи

За можливістю віднесення на 
конкретний об’єкт калькуляції

- прямі; 
- непрямі

Залежно від динаміки обсягів 
реалізації продукції 

- постійні; 
- змінні; 
- змішані

За можливістю контролювання - контрольовані; 
- неконтрольовані 

За можливістю регулювання 
- повністю регульовані; 
- частково регульовані; 
- слабо регульовані 

Стосовно періоду 
- витрати минулого періоду; 
- витрати поточного періоду; 
- витрати майбутніх періодів 

З точки зору потреб аналізу - планові;- фактичні 
 
При розробці системи оплати праці необхідно знайти оптимальне 

співвідношення складових фонду оплати праці, щоб забезпечити справедливе 
співвідношення кількості і якості праці робітників з розмірами їхньої 
заробітної плати. Розглядаючи структуру фонду оплати праці, необхідно 
враховувати, що високий рівень: 

- основної заробітної плати свідчить про те, що на підприємстві 
дотримуються політики стабільності і гарантованості оплати праці; 

- додаткової заробітної плати вказує на те, що на підприємстві 
приділяється увага політиці ефективності витрат на оплату праці; 

- інших заохочувальних та компенсаційних виплат свідчить про те, що 
стимулювання оплати праці орієнтовано на кінцеві результати діяльності 
підприємства [5, c.240]. 

Отже, оплата праці займає важливе місце у витратах та має стимулююче 
значення у підвищенні виробничих та фінансових показників підприємства, 
тому кожне підприємство повинне з максимальною точністю контролювати 
розміри витрат на оплату праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЧОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Результатом діяльності будь-якого підприємства є виготовлення готової 

продукції, виконання робіт або надання послуг. Одними з головних чинників, 
що характеризують діяльність виробничого підприємства, є узагальнюючі 
показники обсягу виробництва готової продукції та її реалізації. Адже  саме  
завдяки  цьому  вони  отримують  свій  основний прибуток. У цьому зв’язку 
тема обліку готової продукції та її правильного відображення в обліку є 
важливою для розгляду, актуальність якої полягає в тому, що більшість 
підприємств України займається виробництвом та реалізацією продукції. 
Удосконалення  організації  обліку  готової  продукції  є  основним  способом 
досягнення соціальної та економічної ефективності діяльності будь-якого 
виробничого підприємства. 

Вивченням питань, що пов’язані з обліком готової продукції та його 
вдосконаленням, займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Найбільш 
ґрунтовно до проблем бухгалтерського обліку готової продукції в Україні у 
своїх працях підійшли Ф. Ф. Бутинець, О. П. Бущан, А. М. Герасимович,      
В. М. Глібко, М. В. Кужельний, В. Г. Линник, І. І. Пилипенко, В. В. Сопко,  
Н. М. Ткаченко, М. В. Реслер та ін. Проте існує низка важливих проблем в 
обліку готової продукції, які ще досі є дискусійними. 

Метою дослідження є висвітлення організаційних аспектів методики 
обліку  готової  продукції  на  виробничому підприємстві. 

Сьогодні в спеціалізованій літературі існує кілька підходів щодо 
визначення самого поняття «готова продукція», що обумовлює особливості 
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підходів до її обліку. Так, на думку Ф. Ф. Бутинця, готовою вважається 
продукція, повністю завершена обробкою, укомплектована, яка пройшла 
необхідні випробування (перевірки). Це виріб (або напівфабрикат), послуга, 
робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на підприємстві, 
відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті 
технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – 
покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції [1, c.324]. 

Фахівці В. М. Глібко та О. П. Бущан у своїх працях описують готову 
продукцію як матеріальний результат виробничої діяльності підприємства, 
коли запаси набувають нової якості. Крім випуску речовинної продукції, 
підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або 
надавати їм послуги [2, с.112].  

Судячи з вищезазначених визначень, ця категорія характеризується з 
різних точок зору. Отже, це поняття потребує уточнення з погляду 
системності визначення та практичного використання. Тобто готова 
продукція – це об’єкт реалізації, тобто головне джерело отримання прибутку 
для підприємства, а також частина запасів, що може споживатися на самому 
виробничому підприємстві, тобто бути внутрішнім ресурсом виробництва. 

При  організації  обліку  продукції  основним  моментом  є її правильна 
класифікація. Для спрощення цього завдання її групують (див. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Класифікація готової продукції [6, c. 196]. 

 
Практична діяльність свідчить, що готова  продукція  на  виробничому  

підприємстві проходить такі етапи:  
− випуск  продукції  з  виробництва  і  здача  її  на склади;  
− зберігання  продукції  на  складах  підприємства;  
− відпуск  продукції  на  місці  одногороднім і відправка іногороднім 

покупцям;  
− відпуск  продукції  для  внутрішніх  потреб основних  цехів,  для  

збуту  продукції (наприклад,  тара власного виробництва);  
− реалізація  продукції (одержання  грошей  від покупців за відпущену 

продукцію) [4, c.55]. 
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В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності 
до П(С)БО 9 «Запаси» [7] за первісною вартістю, яка визначається згідно з 
П(С)БО 16 «Витрати» [8]. П(С)БО16 «Витрати» [8] визначає два поняття 
собівартості готової продукції: собівартість реалізованої продукції та 
виробнича собівартість продукції.  

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики 
підприємства, в частині оцінки  запасів  при  їх  вибутті. При  цьому  можуть  
застосовуватися методи, передбачені П(С)БО9 «Запаси» [7]. 

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку 
зазначаються  дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з 
обліковою політикою – первісна вартісна (за дебетом рахунку             
901 «Собівартість реалізації готової продукції») та оцінка, що визначається за 
домовленістю сторін (за кредитом рахунку 701 «Дохід від реалізації готової 
продукції»).  

Облік  готової  продукції  повинен  забезпечити  контроль  за  
виконанням  завдань  по випуску  продукції  згідно  з  договірним  
асортиментом  на  всіх стадіях її  руху; зберігання готової продукції за 
обсягом, асортиментом та якістю; своєчасну виписку документів на 
відвантаження; використання фінансових і матеріальних ресурсів за 
допомогою складання планових і фактичних калькуляцій собівартості 
продукції [5, c.50]. 

Аналітичний  облік  готової  продукції  на  підприємствах  ведеться  за  
місцями її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-
натуральних і вартісних показниках. Для синтетичного обліку готової 
продукції призначено активний рахунок  26 «Готова продукція». Цей рахунок 
призначений для узагальнення інформації про наявність та рух продукції, 
виготовленої підприємством. 

Облік  готової  продукції  повинен  забезпечити  контроль  за  
виконанням  завдань  по  випуску  продукції  згідно  договірного  
асортименту  на  всіх  стадіях її  руху; зберіганням  готової  продукції  за  
обсягом,  асортиментом  та  якістю;  своєчасною  випискою  документів  на  
відвантаження;  поданням  розрахункових документів  покупцям та  контроль  
своєчасного  здійснення  платежів;  використанням матеріальних і 
фінансових ресурсів за допомогою складання планових і фактичних 
калькуляцій собівартості продукції [3, c.77]. 

Таким чином, готова продукція є ключовим об’єктом облікової системи  
виробничого підприємства,   що  поєднує  організаційні інструменти  обліку 
виробництва та продажу, виступає першочерговим засобом для досягнення 
основної мети функціонування підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 
ОБЛІКУ 

 
Сучасною тенденцією в Україні та і за кордоном є створення ефективної 

системи бухгалтерського обліку. Важливу роль у цьому відіграє 
документообіг, який повинен мінімізувати витрати робочого часу на обробку 
документів і тим самим підвищити ефективність бухгалтерського обліку. 
Таким чином, актуальним є створення ефективної системи документообігу на 
всіх стадія обліку запасів. Комплекс заходів щодо створення ефективної 
системи документообігу розробляє бухгалтерія підприємства. 

Питання документування фактів господарського життя, порядок 
ефективності даного процесу, а також проблеми існування недоліків в 
організації документообігу на підприємствах висвітлені в працях  
Т.А. Бутинець, О.М. Брадула, С.О. Левицької, С.Ф. Легенчука, Л.Ф. Маценко, 
М.С. Пушкаря, І.Б. Садовської, Я.В. Соколова та ін. Питання організації 
бухгалтерського обліку, в тому числі і документування, розкриті в працях 
В.В. Євдокимова, С.В. Івахненкова, А.К. Марченко та інших. 

Документообіг - це рух документів від моменту їх складання (або 
одержання від інших підприємств, організацій), опрацювання і використання 
за призначенням у визначений період часу і до передачі в архів [1, с.256]. 
Використовується в управлінні організацією для попереднього, поточного та 
наступного контролю. Недбайливість  у сфері документообігу, зокрема, 
халатна та несвоєчасна доставка документів; неправильно організований (або 
неорганізований) документообіг; брак ретельного контролю документів; 
неправильна організація зберігання документів дають можливість 
здійснювати зловживання з фінансовими ресурсами та майном підприємства. 
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Важливими етапами управління процесом документування на підприємстві є 
його моніторинг та оцінка, які передбачають виявлення слабких місць в 
організації як процесу документування, так і бухгалтерського обліку в 
цілому, визначення напрямів їх усунення.  

Поточний облік запасів характеризується обробкою великої кількості 
даних на всіх операційних стадіях, тому для створення ефективного 
документообігу необхідно розробити та впровадити певні заходи, що 
покращили б та пришвидшили процес обігу документів. Зокрема до таких 
належать : 

• документ повинен проходити через оптимальну кількість виконавців та 
підрозділів , які є користувачами відповідної інформації або обробляють 
документ; 

• термін надходження документу у кожному підрозділі повинен бути 
мінімальним; 

• документообіг повинен бути раціональним, тобто етапи робіт та 
виконавці не повинні повторюватися; 

• документообіг повинен спрощувати облікову роботу, забезпечити 
можливість її автоматизації; 

• рух документів повинен бути організований таким чином, щоб 
посилювати контрольну функцію бухгалтерського обліку. 

Від оперативності надходження документів залежить своєчасне 
прийняття рішень користувачами інформації, що може вплинути на 
загальний стан підприємства. Для отримання корисної та своєчасної 
інформації, мінімізації витрат робочого часу на обробку документів і 
скорочення термінів їх пересування між окремими службами підприємства, 
повинен бути організований ефективний документообіг, який 
характеризується високою швидкістю руху документів та якісним їх 
опрацюванням. Традиційні методи роботи з документами в таких умовах 
стають малоефективними: архіви з паперовими документами займають 
корисну площу приміщень і характеризуються низьким рівнем ефективності 
та оперативності пошуку необхідної інформації. Набагато зручніше 
користуватися електронною базою даних, яка дозволяє здійснювати швидкий 
пошук необхідних інформаційних даних. Крім того, в умовах жорстокої 
конкуренції ефективно можуть вести справи, передусім, ті підприємства, які 
мають можливість оперативно одержувати інформацію. Вирішенню цієї 
проблеми, а також забезпеченню вдосконалення інформаційного 
забезпечення управління сприяє впровадження електронного документообігу 
[2, c. 28] 

Графік документообігу – це затверджений порядок обробки 
інформаційних даних, зазначених у первинних документах [5, c. 387]. Даний 
документ повинен регламентувати: строки складання, надання та обробки 
первинних документів; перелік документів; терміни їх просування та 
обробки; посадових осіб, відповідальних за складання документів; порядок 
передачі документів для обробки; строки надходження документів до 
бухгалтерської служби від працівників інших підрозділів підприємства. 
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Єдиної схеми організації документообігу для всіх суб'єктів господарювання 
не існує. Кожне підприємство змушене розробляти її самостійно, тому 
розробка графіка документообігу потребує знання особливостей діяльності 
підприємства. Графік повинен враховувати організаційну структуру 
підприємства, вид діяльності, чисельність облікових працівників, систему 
внутрішньогосподарського контролю. У зв’язку із процесами глобалізації 
економіки значно зростають обсяги необхідної для ефективного управління 
інформації, що, у свою чергу, призводить до збільшення кількості 
документації. Традиційні методи роботи з документами в таких умовах 
стають малоефективними: архіви з паперовими документами займають 
корисну площу приміщень і характеризуються низьким рівнем ефективності 
та оперативності пошуку необхідної інформації. Набагато зручніше 
користуватися електронною базою даних, яка дозволяє здійснювати швидкий 
пошук необхідних інформаційних даних. Крім того, в умовах жорстокої 
конкуренції ефективно можуть вести справи, передусім, ті підприємства, які 
мають можливість оперативно одержувати інформацію. Вирішенню цієї 
проблеми, а також забезпеченню вдосконалення інформаційного 
забезпечення управління сприяє впровадження електронного 
документообігу. 

Організація документообігу на науковій основі є головною передумовою 
успішного виконання функцій бухгалтерським обліком у активному сприянні 
успішній фінансово-господарській діяльності підприємства, підвищує 
оперативність обробки інформації, необхідної для управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Процес управління сучасним підприємством неможливо уявити без 
аналізу господарської діяльності. Будь-яке функціонуюче підприємство 
прагне оперативно виявляти та ліквідовувати чинники, які негативно 
впливають на його фінансову діяльність. Проведення комплексного 
економічного аналізу – запорука успішного підприємства, що працює в 
умовах ринкової системи.  
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Актуальність даної теми полягає в тому, що підприємству завжди 
необхідно володіти економічною інформацією, отриманою в результаті 
проведення аналітичної роботи, адже це сприяє формуванню ефективних 
управлінських рішень. 

Проблемами теоретичних та практичних аспектів організації аналітичної 
роботи займались такі науковці: Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних, І.Д. Лазаришина, 
Н.І. Ковальчук, Г.В. Савицька, А.Ф.Павленко, М.Г. Чумаченко, І.М.Ящишин  
та інші. Проте питання організації аналітичної роботи на підприємствах 
залишається відкритим та потребує додаткового вивчення. 

Мета роботи – розглянути  сутність організації аналітичної роботи на 
підприємстві та визначити її основні етапи.  

Під аналітичною роботою розуміють комплекс різних процедур, за 
допомогою яких можна здійснити реальну оцінку фактичного стану суб’єкта 
господарювання та сприяти подальшому розвитку його діяльності. Варто 
зазначити, що організація аналітичної роботи стосується не лише фахівців – 
економістів, а й усіх інших спеціалістів фірми, особливо менеджера, оскільки 
він приймає рішення, контролює та організовує роботу всього колективу.  

Організація аналітичної роботи на підприємстві включає такі складові:  
1) розробка основ та порядку проведення аналізу діяльності підприємств 

за основними її видами;  
2) планування аналітичної роботи за окремими етапами аналітичного 

процесу;  
3) складання програми проведення аналізу;  
4) науково-методичне,матеріально-технічне та кадрове забезпечення 

аналітичної роботи;  
5) виділення суб’єктів та об’єктів аналізу;  
6) вибір організаційних форм проведення аналітичної роботи залежно 

від організаційної структури підприємства та розподілу функціональних 
обов’язків між окремими працівниками;  

7) обробка даних та оформлення результатів аналітичної роботи;  
8) узагальнення результатів аналізу, подання висновків і пропозицій;  
9) контроль за порядком оформлення та впровадження у виробництво 

результатів аналітичного процесу [1, с. 154]. 
Важливим етапом аналізу є процес аналітичного опрацювання даних. 

Він складається з розрахунків на основі вихідних даних додаткових 
показників, абсолютних відхилень, коефіцієнтів і відсотків, величини впливу 
факторів на результативний показник, підсумовування однакових показників, 
підрахунків резервів і розрахунків можливого рівня результативних 
показників тощо [2, с. 97]. 

Таким чином, етапи аналітичної роботи можна поділити наступним 
чином: попередній аналіз, основний аналіз та кінцева (заключна) стадія – 
прийняття управлінського рішення. Кінцева стадія є найважливішою, 
оскільки саме вона передбачає вибір найоптимальнішого рішення з усіх 
можливих.  

При організації економічного аналізу враховують структуру 
управлінського персоналу, технічний рівень управління, склад 
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внутрішньогосподарських підрозділів і дільниць виробництва. Аналітик на 
підприємстві виконує свої посадові обов’язки на основі посадової інструкції. 
Виконавців аналітичної роботи поділяють на внутрішніх (керівники, 
робітники, економісти, бухгалтери) та зовнішніх (аудитори, працівники 
банківських установ, контролюючих органів). 

Є різні способи відображення результатів аналітичної роботи. Якщо 
результати діяльності призначені для внутрішніх користувачів, то вони 
можуть бути оформлені у вигляді довідки, для зовнішніх користувачів – у 
вигляді висновку. Розрізняють текстові (аналітичні записки, висновки, звіти, 
доповідні записки) та безтекстові (графіки, діаграми, таблиці) форми 
відображення результатів аналітичної роботи. Найбільш популярний спосіб 
подання аналітичної інформації – у табличному вигляді.  

Аналітичні таблиці дають змогу визначити та оцінити ступінь 
відхилення фактичних даних, тобто результати роботи від заданих 
заздалегідь величин (кошторису, норми, плану тощо). В окремих випадках 
розробку та монтаж аналітичних таблиць доцільно здійснювати з 
урахуванням майбутнього використання їх не лише для аналітичної роботи, а 
й як ілюстративного матеріалу до висновків та пропозицій [3, с. 36]. 

Отже, можна зробити висновок, що дотримання основних етапів 
організації аналітичної роботи на підприємстві сприятиме досягненню 
позитивних результатів, ефективній діяльності господарюючого суб’єкта та 
здійсненню економічного прориву. Організація аналітичної роботи є досить 
важливою для керівників, тому що саме на основі отриманої інформації, вони 
приймають управлінські рішення та організовують роботу всього 
підприємства. 
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Амортизаційна політика – це складова фінансової політики 

підприємства. Таким чином, вибір методу амортизації значно впиватиме на 
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його прибуток, так як він змінюватиметься відносно ставок амортизаційних 
відрахувань, які були застосовані. Але позитивним моментом є те, що кожне 
підприємство має право самостійно обирати даний метод, що дає змогу 
«комфортніше» пристосуватися до загальних держаних принципів, беручи до 
уваги власну специфіку господарювання.  

Метою дослідження є визначення методів амортизації та відповідних їх 
переваг і недоліків, які допоможуть обрати амортизаційну політику 
підприємству, в тому числі малому. 

 Теоретичні засади амортизації основних засобів розглядали такі 
вчені,як  Бакай В.Й., Бєлоусов А. А., Білуха М. Т., Бондар М. І., Жук В. М., 
Кірейцев Г. Г., Кужельний М. В., Кузьмінський А. М., Лінник В. Г.,           
Лень В. С., Ловінська Л. Г., Петрик О. А., Осадчий Ю. І., Саблук П. Т., 
Садовська І.  Б. тощо.  

Згідно з П(С)БО № 7, амортизація  – це систематичний    розподіл    
вартості,   яка амортизується,  необоротних активів протягом строку  їх  
корисного використання (експлуатації). А амортизаційні відрахування є 
основним джерелом відтворення основних засобів. В свою чергу, основними 
засобами називають матеріальні     активи,     які підприємство/установа  
утримує  з  метою використання їх у процесі виробництва/діяльності  або  
постачання  товарів,  надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 
для здійснення адміністративних і   соціально-культурних   функцій,   
очікуваний  строк  корисного використання   (експлуатації)   яких   більше   
одного  року  (або операційного  циклу,  якщо  він  довший  за  рік). 

Тому можна зробити висновок, що підприємствам за законом надається 
не аби яке за важливістю право на встановлення строків корисного 
використання самостійно, таким чином можна врахувати специфіку 
діяльності та вигідно обрати метод нарахування амортизації , маючи потім 
можливість поліпшити власні основні засоби або ж придбати нові за 
необхідності  [1]. 

Для забезпечення  функціонування основних засобів протягом 
амортизаційного періоду, слід час від часу замінювати деталі та ремонтувати 
їх. Але варто враховувати те, що протягом використання основні засоби 
підлягають як фізичному, так і моральному зносу. 

До факторів фізичного зносу можна віднести інтенсивність 
використання основних засобів, їх якість, кваліфікація працівників, ступінь 
захисту від впливу зовнішнього середовища та наявність відповідного 
догляду за ними [3, c. 67].  

А моральний знос зумовлюють в основному високі темпи науково-
технічного прогресу (що в основному відносять до техніки) та зростання 
продуктивності праці [2, c. 121]. 

Існує 5 методів нарахування амортизації основних засобів згідно з 
П(С)БО 7, а саме:  метод прямолінійного списання, метод зменшення 
залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, 
кумулятивний метод, виробничий метод. У кожного з них є свої переваги та 
недоліки, які слід враховувати підприємством при виборі, що відображено 
нижче (табл.1): 



550 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки методів амортизації 

Методи 
амортизації 

Переваги Недоліки 

Метод 
прямолінійног
о списання 

простота підрахунків і рівномірність 
поділу сум амортизаційних 
відрахувань між звітними періодами. 
Це дозволяє забезпечити зручне 
прирівняння собівартості продукції 
із оборотом 

при його використанні не 
враховується моральний знос, 
а крім того, він не дає реальної 
оцінки виробничих 
потужностей основних засобів 
в різні роки експлуатації. 

Метод 
зменшення 
залишкової 
вартості 

нарахування більшої суми зносу 
першого року експлуатації активу та 
рівномірне зменшення цієї суми 
впродовж наступних облікових 
періодів; дозволяє нараховувати 
більшу суму амортизації порівняно з 
пропорційними методами і тим 
самим позитивно впливають на 
процес заміни і оновлення основних 
засобів 

прискорена норма нарахування 
амортизації, в результаті може 
створити ситуацію, коли 
прогноз відносно експлуатації 
необоротного активу був 
визначений неправильно. Тоді 
за допомогою цього активу не 
буде вироблятися 
запланований обсяг продукції 

Метод 
прискореного 
зменшення 
залишкової 
вартості 

є найбільш прогресивними з погляду 
методології бухгалтерського обліку. 
Причинами цього є:  
-найбільша інтенсивність 
використання основних засобів 
приходиться на перші роки його 
експлуатації; 
- швидке накопичення грошових 
коштів для заміни об'єкта 
амортизації, у разі його морального 
зношування та інфляції; 
- наявність можливості збільшення 
частини витрат на ремонт об'єктів, 
що амортизуються  на останні роки 
їх використання без відповідного 
збільшен-ня витрат виробництва, за 
рахунок зменшення суми 
амортизації за ці роки  

немає загальноприйнятного 
механізму розподілу коштів 

Кумулятивний 
метод 

не завжди відповідає принципу 
узгодженості. Сума 
амортизації, що визначена за 
цим методом та визнана 
витратами поточного періоду, 
часто не узгоджується ні з 
фактичним використанням 
активу, ні з обсягом 
виробленої продукції, а отже, і 
ні з отриманими від 
експлуатації активу доходами.  

Виробничий 
метод 

простота, раціональність та 
систематичність; створює кращий 
рівень взаємозалежності суми 
зносу, який відноситься до витрат, з 
отриманими доходами у випадках, 
коли актив використо-вується в 
різні звітні періоди нерівномірно. 

трудомісткість та обмеженість у 
використанні; в  зарубіжній 
практиці не знайшов широкого 
застосування, оскільки 
неможливо або дуже складно 
визначити фактичний обсяг 
продукції. 

Джерело [4, c. 98-100] 
 
Суму нарахованої амортизації всі малі підприємства відображають 

збільшенням суми витрат (рахунок 84 «Амортизація») і зносу необоротних 
активів (рахунок 13 «Знос необоротних активів»). 
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Підставою для обліку основних засобів є акти здавання-приймання 
основних засобів (ф. №03-1), акти здавання-приймання відремонтованих, 
реконструйованих і модернізованих основних засобів (ф. № 03-4), відомості 
перерахунку балансової вартості основних засобів у зв'язку з їх індексацією. 

Аналітичний облік основних засобів ведеться за групами та їх 
місцезнаходженням з використанням первинних форм № 03-6 «Інвентарна 
картка обліку основних засобів», № 03-7 «Опис інвентарних карток щодо 
обліку основних засобів», № 03-8 «Картка обліку руху основних засобів», № 
03-9 «Інвентарний список основних засобів»[4, c. 102]. 

Інформація з усіх первинних документів щодо обліку основних засобів 
переноситься до відомості 4-м (розділ І, II), що є регістром аналітичного 
обліку основних засобів на малих підприємствах. 

Отже, вибір методу амортизації для підприємства є важливим етапом в 
організації його діяльності, так як «вірно» обраний (ефективний) метод 
позитивно вплине на розмір отриманого прибутку, що фактично і є метою 
підприємницької діяльності. Крім того, так як амортизація основних засобів є 
не тільки показником оцінювання зменшення їх вартості, а й інструментом 
регулювання відтворення, то можна зробити висновок, що вона є важливим 
фактором економічного зростання та розвитку підприємства. 

Список використаних джерел: 
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», наказ 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92 / Україна. Міністерство 
фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua.  
2.Бондаренко О.В. Сучасні напрямки відтворення основних засобів/ 
О.В.Бондаренко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2013, вип. 15. – 
С. 120-127. 
3.Стельмащук А.М. Амортизаційний фактор у відтворенні основних засобів 
переробних підприємств АПК / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. - 
2014. - № 6. - С. 66-72.  
4.Милявська Е.П. Облік на підприємствах малого бізнесу / Е.П. Милявська // 
Навч. пoc. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 162 с. 
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СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Притік кредитних коштів від іноземних держав, а особливо від 
Міжнародного валютного фонду викликало необхідність пошуку 
ефективного контролю за їх використанням. 

Питанням контролю ефективності використання державних коштів 
через систему Державного казначейства України займалися такі вчені як:    
В.І. Каленська, К.О. Пальшков, М.І. Самохіна, А.О. Мельник,   
Б.О. Черненький, В.Б Авер’янов, О.М. Бандурка, О.О. Бандурка,  
Л.К. Воронова,  М.І. Деркач,   Р.А. Усенко, В.О. Башка, С.О. Лондара,  
А.О. Маслова, А.І. Черепа, С.О. Теленика та інші. 

Метою даного дослідження є зясування існуючих проблем ефективного 
здійснення контролю органами Державної казначейської служби України їх 
вирішення.  

Після здобуття Україною незалежності система контролю, що 
застосовувалася за часів радянського союзу повністю вичерпала себе. В 
результаті чого було створено банківську систему касового обслуговування 
державного бюджету, але не було створено належного державного контролю 
з боку держави. Тому в 1996 році була створена Державна казначейська 
служба України яка поєднала у собі акумуляцію державних коштів та 
належний контроль за їх використанням.   

Державний фінансовий контроль - це різновид фінансового контролю, 
що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю. 
Його метою є встановлення фактичного стану справ щодо дотримання вимог 
чинного законодавства на підконтрольному об'єкті, спрямований на 
забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході 
формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що 
належать державі, а також використання коштів, що залишаються у суб'єкта 
фінансових правовідносин у зв'язку з наданими пільгами за платежами до 
бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під 
гарантії Кабінету Міністрів України [1, с. 29]. 

 Сутність казначейського контролю за бюджетними коштами 
виявляється у виконуваних Державною казначейською службою України 
функціях, які характеризують прояв його суті в дії, а також завданнях, правах 
та обов’язках, пов’язаних із його діяльністю. 
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Контрольні функції проводяться на етапі реєстрації зобов’язань та в 
момент здійснення платежу шляхом оплати рахунків розпорядників коштів 
за надані їм товари та послуги на підставі підтверджуючих документів. Проте 
ефективна реалізація контрольних функцій Державною казначейською 
службою в повному обсязі можлива лише при дотриманні загальних 
принципи фінансового контролю, а саме: законності, об’єктивності, 
поєднання державних, регіональних і приватних інтересів, розподілу 
контрольних повноважень, повноти охоплення об’єктів контролем, 
достовірності фактичної інформації, збалансованості контрольних дій, 
ефективності та відповідальності [2, с. 33]. 

 Крім цього для реалізації казначейськими органами своїх контрольних 
функцій необхідно: 

1) забезпечити своєчасне доведення інформації про здійснення 
надходжень і витрачання бюджетних коштів на усіх рівнях розпорядників 
бюджетних коштів;  

2) залучити відповідальних фахівців органів казначейства до 
здійснення попереднього фінансового контролю на стадії планування 
бюджету; 

3) запровадити систему внутрішнього аудиту в органах казначейства, 
що сприятиме підвищенню ефективності й результативності діяльності 
органів казначейства;  

4) проводити семінари-наради з працівниками бухгалтерських служб 
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів щодо вивчення і роз’яснення 
законодавчих актів з питань казначейського обслуговування бюджетних 
коштів та відповідних змін до них;  

5) розміщувати в засобах масової інформації публікації та коментарі 
фахівців органів казначейства з актуальних питань казначейського 
обслуговування бюджетних коштів та результатів проведеного контролю [3, 
с. 105]. 

Державна казначейська служба України здійснює контроль за 
відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису 
Державного бюджету України, який затверджується Міністром фінансів 
України, та здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних 
коштів лише у разі відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів 
бюджетним асигнуванням та за наявності відповідних бюджетних 
зобов’язань у бухгалтерському обліку виконання бюджету. 

На даний момент не існує злагодженого механізму системи 
казначейства, не з’ясовано економічну сутність єдиного казначейського 
рахунку, не проведено паралелі між системою казначейства України з 
системами казначейств зарубіжних країн та не виділено особливості кожної 
окремої країни, а виконання контрольних функцій розглянуто лише суто з 
технічної точки зору. 

Також, існує низка проблем, серед яких:   
− обмеженість фінансовими ресурсами та недостатня кількість і 

кваліфікованість працівників для здійснення ефективного контролю;   
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− недосконалість організаційного забезпечення контролю з боку 
державного казначейства України; 

− недосконалість методики виконання контролю з боку державних 
контрольних органів [4, с. 195].  

Всі ці проблеми негативно впливають на контрольні функції ДКСУ,  
тому слід запропонувати ряд заходів, які б позитивно вплинули на 
контрольні дії  казначейства. До таких заходів слід віднести:  

1. Вдосконалити нормативно-правового забезпечення процедури 
контролю за бюджетами усіх рівнів і створення єдиного програмного 
продукту для формування єдиної інформаційної бази для всіх учасників 
бюджетного процесу, яка дасть можливість підвищити ефективність 
контролю за витрачанням фінансових ресурсів. 

2. Чітко розподіляти функції і повноваження, що стосується контролю 
за бюджетними коштами між органами ДКСУ та Міністерством фінансів 
України.  

3. Посилення контролю за своєчасним поданням звітності в органи 
Державної казначейської служби України.  

4. Посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів шляхом 
збільшення кваліфікованих кадрів 

5. Вирішити існуючі кадрові проблеми шляхом покращення умов праці, 
грошового забезпечення, а також підвищення кваліфікаційного рівня, 
враховуючи виконання ними контрольних функцій. 

Отже, на даний момент найбільш ефективний контроль за 
використання державних коштів здійснюється через органи  
Державної казначейської служби України. Подолання наявних проблем 
можливо лише через вище зазначені заходи підвищення ефективності 
казначейського обслуговування державного бюджету, що дозволить створити 
більш ефективну систему управління бюджетними коштам на державному 
рівні.  
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ В 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
В контексті затяжної економічної рецесії інвестиції в економіку 

слугують своєрідним рятівним колом. Проте, залучення інвестиційного 
ресурсу, в тому числі зовнішнього, потребує зваженого підходу. Не всі галузі 
народного господарства можуть приносити однакову користь, так само, як не 
будь-яке виробництво може забезпечити високий дохід робітникам та 
стимулювати розвиток суміжних сфер суспільних відносин (таких як 
фінансовий ринок, наука, медицина тощо). Метою написання даної роботи є 
виявлення перспективних галузей інвестування в Україні, розвиток яких міг 
би забезпечити стрімкий вихід з економічної кризи та сприяти розвитку 
суспільних відносин. Падіння платоспроможності населення, розширення 
нелегального сектору економіки разом з невизначеною політикою держави 
щодо залучення інвестицій слугують найкращим відображенням 
актуальності даного дослідження. 

Проблему різного впливу способу виробництва на економічне зростання 
найкраще дослідив у своїй книзі «Як багаті країни стали багатими, та чому 
бідні країни залишаються бідними» Ерік Райнерт. Крім цього питанням 
визначення пріоритетних для інвестування сфер економіки займались такі 
вчені як Юрій Полунєєв, Сергій Мелещук, Володимир Дубровський та інші.  

Структура виробництва країни є ключовим фактором, що забезпечує 
розвиток економіки у капіталістичному суспільстві. Спеціалізація країни на 
сировинних товарах призводить до занепаду економіки та її спаду, зокрема, 
через залежність валютних надходжень та платоспроможності населення від 
світових цін на ресурси, низьку технологічність товарів, що призводить до 
зниження попиту на кваліфіковану робочу силу, економічний занепад через 
виробництво товарів зі спадною віддачею (тобто, чим більше продукції 
виробляється, тим меншим є чистий прибуток на одиницю товару) [1]. 

Розвинені країни світу наразі спеціалізуються на виготовленні продукції 
зі зростаючою віддачею (тобто, чим більше продукції виготовляється, тим 
вищим є чистий прибуток на одиницю товару). До такої відносяться готові 
вироби переробної промисловості (машинобудування, технікобудування, ІТ-
послуги тощо) [2]. 

Важливу роль в економічному розвитку відіграє стадія розвитку 
держави. З теорії ми знаємо, що існують аграрні, індустріальні та пост-
індустріальні країни [3]. Проте, на практиці рівні розвитку не обмежуються 
названими трьома. Існують країни, які в минулому були індустріальними, 
проте через структурні процеси в економіці та низку політичних та 
макроекономічних чинників були деіндустріалізовані. Тобто, економіка цих 
країн, орієнтована на промислове виробництво, переорієнтувалась на менш 
складні галузі (сільське господарство, торгівлю та ін.). 
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Згідно з теорією Давіда Рікардо, країна не може (і не повинна) 
виробляти на своїй території всі можливі товари, а натомість – 
спеціалізуватись на виробництві тих, щодо яких вона має порівняльні 
переваги. У сьогоднішньому глобалізованому світі торгівля продукцією 
відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку економік. Розглядаючи 
структуру торгівлі країни можна виявити її «сильні сторони» (продукти, які 
країна експортує) та «слабкі сторони» (які країна імпортує) за Рікардо.  

Сьогодні для успішних країн характерним є те, що вони спеціалізуються 
на виробництві товарів зі зростаючою віддачею і відповідно – на їхньому 
експорті. Натомість, вони імпортують сировинні товари. Так, наприклад, в 
імпорті Японії переважає мінеральна сировина та продукти харчування. 
Імпортуючи сировинні товари – залізну руду, вуглеводні – за світовими 
цінами, Японія виготовляє на своїй території готову продукцію (електроніку 
та автомобілі), яку експортує за набагато вищими цінами. У виробництві 
готової продукції задіяні висококваліфіковані працівники (більша їхня 
кількість беруть участь у розробці продукції, так як сам процес виробництва 
є автоматизованим), що стимулює розвиток трудового ринку, освіти, науки і 
технологій. Японія є прикладом успішного використання економічної 
політики, адже свого часу держава зробила акцент у розвитку 
високотехнологічної продукції, що призвело до стрімкого злету економіки, 
відомому як «Японське економічне диво». 

Прикладом невдалої економічної політики є Україна. Більша частина 
імпорту припадає на енергоресурси (зокрема, природній газ). Але, якщо 
абстрагуватись від цього, то побачимо, що переважаючі статті імпорту – це 
готова продукція (продукти машинобудування, електроніка, хімічна 
промисловість). Варто звернути увагу, що у 1990-х роках переважаючими 
були саме сировинні товари, а готова продукція складала меншу частку 
імпорту. Так, у 2014 році сировинні позиції займали близько 80% 
українського експорту. В той самий час у 1996 році частка експорту 
сировини складала трохи більше 50% [4].  

Таким чином, Україна за роки незалежності перетворилась на сировинну 
державу, а її промисловість суттєво занепала. В той же час, низький попит на 
висококваліфіковану робочу силу та низька купівельна спроможність 
змусили багатьох освічених людей шукати місце працевлаштування 
закордоном. При цьому зменшувався попит на освіту у цих галузях, тому, 
відповідно, зменшилась кількість наукових досліджень та конструкторських 
розробок. Це все, на додачу з залежною від світових цін на сировину 
економікою, призвело до занепаду економіки, на яку лише посилювався тиск 
держави. 

Одним з пріоритетних напрямків антикризової політики держави 
сьогодні має стати створення сприятливих інвестиційних умов у 
високотехнологічних секторах промисловості та послуг, таких як інтернет-
технології, високоточне машинобудування, аерокосмічна промисловість 
тощо. Подібною стратегією свого часу скористались всі найбільші розвинені 
економіки світу. До інструментарію, яким може скористуватись держава у 
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даному випадку належить створення сприятливої податкової політики, 
залучення адміністративних механізмів щодо покращення умов створення та 
державної реєстрації бізнесу у названих сферах тощо. Крім цього, 
пріоритетним має бути розвиток сфери венчурного фінансування як одного з 
провідних інструментів розвитку високотехнологічного бізнесу в світі. 

Отже, пріоритетними напрямками інвестування в Україні на сьогодні є 
сфери виробництва готової продукції, а саме високотехнологічних виробів та 
послуг. Попри те, що в державі присутній достатньо несприятливий 
загальний інвестиційний клімат, для стрімкого економічного зростання 
достатньо буде на перших етапах створити сприятливі умови саме у сфері 
виробництва продукції зі зростаючою віддачею. Для цього необхідним є 
використання політики сприяння в адміністративній, податковій, фінансовій 
сферах та забезпечувати розвиток венчурного капіталу. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО - 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

Рушійною силою економіки на сьогоднішній день є наявність 
злагодженого фінансового механізму країни. Важливим етапом у розвитку 
людства є поява грошей  і  фінансових  відносин. Фінансові відносини в 
країні можуть успішно розвиватися тільки тоді, коли держава створює 
сприятливі умови для цього.  Сьогодні фінансові відносини є невід'ємною 
частиною розвитку суспільства. Одним із завдань держави є проведення 
фінансової політики, яка спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх 
розподіл і використання для виконання державою своїх функцій. 
 Однією з найважливіших функцій держави є забезпечення стійкості, 
динамічності і збалансованості економічного зростання із врахуванням 
основних пріоритетів сталого розвитку. В умовах економічної рецесії 
доцільним є збільшення регулюючої функції держави. У кожному суспільстві 
формується відповідна система державного регулювання, яка базується на 
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певних складових, зокрема загальних підходах до розвитку фінансового 
механізму.  За  допомогою фінансового механізму реалізується на практиці 
фінансова політика, за  якої  відбувається здійснення всієї діяльності держави 
в галузі фінансів. 
 Фінансовий механізм визначає сукупність способів організації 
фінансових відносин, які застосовуються в суспільстві для забезпечення 
сприятливих умов соціально-економічного розвитку країни. Головним 
завданням  його є  злагоджене комплексне функціонування усіх його 
елементів та ефективного використання фінансових ресурсів для сталого         
соціально-економічного зростання держави. 
 Фінансовий механізм стимулює весь процес відтворення: виробництво, 
розподіл, обмін і споживання. Він забезпечує сприятливі умови для 
макроекономічних процесів, а на мікрорівні – сприяє чіткій взаємодії усіх 
його елементів [1, с. 51]. Виходячи з цього, метою дослідження є з’ясування 
сутності фінансового механізму, його структурних елементів, а також 
розробка планів та шляхів підвищення ефективності функціонування.  

Перш за все,  теоретичні дослідження знаходять відображення у 
фінансовому плануванні - діяльність по складанню планів формування, 
розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб'єктів 
господарювання, їх об'єднань, галузевих структур, територіально -
адміністративних одиниць, країни в цілому. У фінансових планах вказуються 
основні пропорції розподілу створеної вартості через задоволення власних 
виробничих потреб, спрямування частини коштів на сплату податків і 
обов'язкових зборів, стимулювання працюючих, інвестування тимчасово 
вільних коштів та ін. 
 У фінансовому плануванні важливим є застосування принципів 
наукового обґрунтування показників плану і забезпечення їх стабільності, 
використання прогресивних норм і нормативів, математичних методів та 
електронно-обчислювальних машин. 

Фінансовий механізм діє ефективно, якщо діють усі його складові у 
комплексі. Приводячи їх у дію, держава може спрямовувати соціально-
економічний розвиток на своїй території відповідно до потреб її громадян. 
Цієї мети досягають через створення і використання фондів фінансових 
ресурсів. Від ефективності функціонування фінансового механізму залежить 
економічна незалежність держави. Саме тому держава намагається 
контролювати всі процеси, пов'язані із функціонуванням фінансового 
механізму.  

Сучасний фінансовий механізм України вимагає низки серйозних 
заходів, спрямованих на його оздоровленя, тільки в такому випадку Україна 
має перспективи як самостійна і незалежна держава у світовій співдружності 
держав. Окремо слід зазначити, що Державна програма соціально-
економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє 
особливе місце, роль і призначення у системі суспільно-економічних 
відносин. Одночасно вони нероздільні, взаємозалежні, доповнюють один 
одного, вимагають комплексного підходу при розробці ефективного 
фінансового механізму в процесі виконання. 
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Особливої уваги набирають відносини підприємств з бюджетом в 
частині сплати податків, а також повернення і відшкодування зайво внесених 
сум податків і зборів до бюджету. Важливим результатом фінансової 
політики та спрацювання законодавства є виконання доходної частини 
бюджетів усіх рівнів. Фінансова культура і етика бізнесу в Україні вимагає 
державного впливу та регулювання. Проведенню ефективних економічних 
перетворень значною мірою шкодить непослідовність у реформуванні 
податкової системи, її нестабільність. Використання малоефективних методів 
і важелів державного впливу підриває її авторитет і віру у майбутнє. 

Суттєвим недоліком  у визначенні фінансового механізму є відсутність у 
багатьох випадках переліку джерел забезпечення використання фінансових 
методів і важелів, зокрема правового, нормативного, інформаційного. Крім 
цього, поняття фінансового механізму невіддільне від фінансової політики 
держави, яка визначає функції фінансового механізму та його органічний 
зв’язок з державним регулюванням економіки. 

Одним зі складових елементів фінансового (фінансово-кредитного) 
механізму є фінансове забезпечення.  Воно передбачає формування та 
використання фінансових ресурсів за допомогою оптимізації співвідношення 
всіх його форм і дає змогу створити такі обсяги фінансових ресурсів 
господарської діяльності, від яких підприємство мало б змогу функціонувати 
не тільки беззбитково, але і підвищувати ефективність діяльності та 
зміцнювати економіку країни загалом [2, c. 225-226]. Пріоритетне значення в 
створенні ефективного механізму фінансового забезпечення соціально-
економічного розвитку на регіональному рівні належить впорядкуванню 
бюджетних відносин, формуванню стабільної дохідної бази, розмежуванню 
повноважень між центром та регіонами, а також державою і місцевим 
самоврядуванням, розвитку малого та середнього бізнесу, організації 
ринкової інфраструктури та ін. 
 Фінансова політика має здійснюватися з урахуванням тенденцій 
соціально-економічного розвитку держави та відповідного досвіду країн з 
розвинутою економікою. Також, для нормального функціонування 
фінансового механізму, в його складі фінансових методів і важелів, 
необхідне відповідне їх нормативно-правове забезпечення, яке представлене, 
в першу чергу, Конституцією України, великою кількістю законів, а також 
підзаконних нормативно-правових актів [11,с.220]. 
 Отже, фінансовий механізм є одним з найважливіших аспектів для 
забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Всі елементи 
фінансового механізму є складовою частиною єдиного цілого і, в той же час, 
функціонують відносно самостійно. У зв'язку з цим виникає необхідність 
постійного узгодження їх діяльності. Таким чином, фінансовий механізм 
включає комплексну взаємодію фінансових інструментів,  за допомогою яких 
забезпечуються оптимальні параметри формування фінансових ресурсів та 
максимальна ефективність їх використання для забезпечення економічного 
розвитку та соціальних потреб громадян. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 
Фінансовий ринок формується з різноманітних каналів, якими грошові 

кошти переміщуються від кредиторів (інвесторів) до позичальників. Такі 
канали поділяють на дві основні групи: прямого фінансування та непрямого 
фінансування.  

При прямому фінансуванні кошти переміщуються безпосередньо від 
інвесторів до позичальників. Тобто при такому вкладенні коштів інвестори 
беруть на себе значну частину ризиків і зазнають іноді великих втрат, 
зумовлених цими ризиками. При непрямому фінансуванні важливу роль у 
переміщенні коштів від власників до позичальників відіграють фінансові 
посередники , які забезпечують таке переміщення і зменшують ризики та 
втрати, пов’язані з інввестуванням [3, с. 121]. 

Згідно з Господарським кодексом України фінансовим посередництвом 
є діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, 
крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво 
здійснюється установами банків та іншими фінансово- кредитними 
організаціями [1, с.11]. 

Фінансові посередники звичайно поділяються на три великі групи: 
депозитні, контрактно-ощадні та інвестиційні. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Типи фінансових посередників  

Фінансові посередники 

Депозитні інститути 
Ощадні установи 
контрактного типу

Інвестиційні 
посередники

- комерційні банки; 
- позико-ощадні 
асоціації; 
- траст компанії; 
- взаємно-ощадні банки; 
- кредитні спілки.

 - страхові компанії; 
- пенсійні фонди. 

- інвестиційні банки; 
- іпотечні банки; 
- інвестиційні фонди; 
- інвестиційні компанії; 
- фінансові компанії. 
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Фінансові посередники на фондовому ринку здійснюють такі види 
діяльності:   

- управління цінними паперами: інвестиційне управління 
інвестиційними фондами,  контроль за чистими активами взаємних фондів 
інвестиційних компаній, управління портфелем цінних паперів клієнтів, 
управління цінними паперами, що перебувають у власності державних 
органів управління; 

- операції з акціями та іншими пайовими паперами: надання 
брокерських послуг, виконання генеральної угоди щодо операцій із цінними 
паперами на умовах дилерської угоди, зберігання цінних паперів свої 
акціонерів і клієнтів;  

- операції з облігаціями: здійснення клірингового обслуговування 
первинного розміщення, вторинного обертання, сплата доходів та погашення 
облігацій державної позики, виконання функцій дилера на ринку державних 
короткострокових безкупонних облігацій, клірингове обслуговування 
обороту облігацій своїх клієнтів;  

- операції з векселями: облік векселів, виконання договорів доручення 
(виконання функцій доміціанта), поручительство за вексельними 
зобов"язаннями (надання авалю), прийняттявекселів на інкасо, 
надання кредиту під векселі [5, с. 297].  

Конкретні переваги фінансового посередництва виявляються у такому:  
1) можливості для кожного окремого кредитора оперативно розмістити 

вільні кошти в дохідні активи, а для позичальника – оперативно мобілізувати 
додаткові кошти, необхідні для вирішення виробничих чи споживчих 
завдань, і так само оперативно повернути їх на висхідні позиції;  

2) скороченні витрат базових суб’єктів грошового ринку на формування 
вільних коштів, розміщенні їх у дохідні активи та запозиченні додаткових 
коштів;  

3) послабленні фінансових ризиків для базових суб’єктів грошового 
ринку, оскільки значна частина їх перекладається на посередників;  

4) збільшенні дохідності позичкових капіталів, особливо зосереджених у 
дрібних власників, завдяки зменшенню фінансових ризиків, скороченню 
витрат на здійснення фінансових операцій та відкриттю доступу до великого, 
високодохідного бізнесу;  

5) можливості урізноманітнити відносини між кредиторами і 
позичальниками наданням додаткових послуг, які беруть на себе 
посередники. 

Отже, підвищення ефективності функціонування ринку фінансових 
послуг повинно відбуватися на підставі розвитку небанківських фінансових 
установ. Можна очікувати, що у подальшому роль небанківських фінансових 
установ буде зростати під впливом таких чинників, як збільшення потреби 
національної економіки у додаткових інвестиційних ресурсах, зростання 
заощаджень населення та нагромаджень суб’єктів господарювання, 
збільшення попиту на новітні інвестиційні послуги та продукти, прискорений 
інституційний розвиток фінансового сектора країни. 
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Для покращення діяльності фінансового посередництва в Україні 
необхідно, по-перше, розробити відповідні нормативно-законодавчі акти, які 
б надали можливість фінансовим посередникам якісно розвиватися на ринку 
фінансових послуг; по-друге, потрібно сформувати на сприятливе 
середовище для розвитку посередницької діяльності; по-третє, необхідно 
створити такий механізм діяльності посередницьких структур, який би 
повернув, а потім і збільшив довіру населення до фінансових посередників. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі розвитку страхового ринку України  постає 

проблема відсутності довіри населення до господарських суб’єктів,  
фінансових установ і  страхових компаній. Поміж тим, низький рівень 
капіталізації страховиків не дає змоги забезпечити відповідальність за великі 
застраховані ризики, а це призводить до перестрахування їх частини за 
кордоном та до необґрунтованого витоку грошових коштів з країни.  

Проблемам формування та розвитку страхування та страхового ринку в 
Україні присвячено ряд наукових праць, зокрема таких відомих науковців, 
як: В. Алєшіна, В. Базилевича, В. Фурмана, С. Осадця, Р. Пікус, З. Шелудько, 
О. Філонюка та інших вітчизняних та іноземних економістів. 

Ринкова трансформація економіки зумовлює підвищення ролі 
страхового ринку, визначає необхідність створення дієвої системи 
страхового захисту з метою забезпечення стабільності розвитку та 
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ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя населення, 
соціальної стабілізації. 

Страховий ринок - особлива сфера грошових відносин, де об’єктом 
купівлі-продажу виступає специфічна послуга - страховий захист, 
формується пропозиція і попит на неї [1]. Учасниками страхового ринку є 
страхувальники, застраховані, страховики,  перестраховики, товариства 
взаємного страхування, страхові та перестрахові брокери, страхові агенти, 
актуарії, аварійні комісари, а також професійні об’єднання страховиків, 
страхових посередників та інших учасників страхового ринку [2]. 

Впродовж останніх докризових років страховий ринок динамічно 
розвивався, зростала капіталізація страховиків.  Водночас, як у період 
розвитку, так і сьогодні багато проблем страхового ринку залишаються не 
вирішені. Велика кількість страхових компаній має серйозні проблеми зі 
страховими виплатами. Як правило, це пов'язано з великими 
адміністративними витратами. Основною проблемою є недостатня 
капіталізація українських страхових компаній. 

До великих ризиків на страховому ринку відносяться також: характер 
цінової конкуренції, висока частка адміністративних витрат, проблеми з 
перестрахуванням, неправильна політика управління ризиками. Більшість 
компаній ще не готові для роботи за міжнародними стандартами. 

Розвиток страхового ринку гальмує недосконале, застаріле 
законодавство, неефективні, непрозорі, непередбачувані та вибіркові правила 
державного 

регулювання і нагляд. Заходів, що вживаються для фінансового 
оздоровлення страховиків, виведення з ринку тих страховиків, які не мають 
можливості найближчим часом покращити свій незадовільний фінансовий 
стан. На неналежному рівні забезпечуються потреби ринку в 
кваліфікованому персоналі, насамперед, страхових агентів, андерайтерів, 
актуаріїв, страхових інженерів, страхових детективів. Через значний обсяг 
непокритих страхуванням ризиків у держави та в суспільстві бракує коштів 
на відшкодування шкоди або виникає необхідність використання коштів 
державного, місцевих бюджетів і суспільних фондів  [3]. 

Водночас, розвиток страхування великих ризиків, зокрема, в 
енергетичній та будівельній сферах, аграрному секторі, ризиків за масовими 
видами страхування, зокрема, медичного страхування, страхування життя та 
формування потужного довгострокового фінансового ресурсу через 
залучення заощаджень домашніх господарств та корпорацій до 
інвестиційного процесу неможливий без реформування страхового сектора 
економіки. 

Агросектор в Україні - один з найбільш динамічно розвинених  і 
привабливих для інвесторів, тому аграрне страхування має великі 
перспективи розвитку. Потужний агропромисловий сектор є основою 
продовольчої безпеки країни. Українські аграрні підприємства мають 
величезний потенціал для розвитку і представляють підвищений інтерес 
серед іноземних інвесторів.  
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На сьогодні рівень агрострахування в Україні складає всього лише 5-7%, 
в той час як у Польщі цей показник знаходиться на рівні 30%, в Німеччині - 
більше 60%. Держава Україна зацікавлена у створенні ефективної системи 
агрострахування (наприклад, однією з реформ на цьому ринку раніше 
розглядалося зробити агрострахування обов'язковим). 

Однією з серйозних проблем є висока вартість агрострахування, 
оскільки даний страховий продукт є високоризиковим. З іншого боку, на 
українському ринку важко знайти великі компанії, які серйозно займаються 
перестрахуванням ризиків. Приміром, недавно з українського ринку пішли 
два великих перестраховика: Swiss Re, Munich Re, які спеціалізувалися в 
тому числі і на агрострахуванні. 

Державі сьогодні необхідно вирішити багато проблем, щоб 
агрострахування дійсно запрацювало. 

Ринок добровільного медичного страхування також має величезний 
потенціал розвитку в Україні. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день 
ринок розвинений ще слабко, проте має найбільшу динаміку зростання. 
Багато найбільших компаній страхують своїх співробітників, забезпечуючи 
їм соціальний пакет, що є додатковою перевагою для працівників при виборі 
роботодавця. Навіть у деяких країнах Європейського Союзу цей вид так 
швидко не розвивається. Наприклад, Польща аналізує український досвід 
добровільного медичного страхування з метою використання його прикладу 
у себе. У Грузії уряд пішов по шляху скасування бюджетного фінансування 
охорони здоров'я. Тому медичний сервіс розвивається за рахунок саме 
медичного страхування. 

Однак добровільне медичне страхування є досить збитковим продуктом, 
оскільки споживачі послуг завжди намагаються максимально 
використовувати всі медичні послуги, які передбачені страховкою. Це 
змушує страхові компанії встановлювати високий відсоток франшизи у 
випадку, якщо клієнт бажає скористатися дорогими медичними послугами. 

В цілому можна сказати, що ринок добровільного медичного 
страхування буде активно розвиватися в найближчі роки. 

Ринок страхування життя в нашій країні поки не освоєно, при цьому для 
вітчизняних страхових компаній він поки є недоступним. Причинами цього є, 
по-перше, низька капіталізації українських страхових компаній, по-друге, 
вітчизняні страхові компанії в основному поки не готові працювати з 
незначними сумами індивідуального страхувальника, а більш орієнтовані на 
фінансово-промисловий бізнес. Крім того, основна маса заможних громадян 
України концентрується у декількох великих містах, що не дозволяє у 
повному обсязі реалізувати основні принципи страхування [1]. 

Отже, ринок страхування в Україні зможе активно розвиватися за умови 
наявності нормативно-правової бази, розробленої на основі міжнародних 
стандартів. Це можливо за умови внесення змін до чинного законодавства. 

Необхідно також підвищувати популярність страхових послуг. На 
сьогоднішній день більшість населення сприймають страхування як 
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додаткові зобов'язання, наприклад, як умова видачі банківського кредиту. 
Рівень довіри населення до системи страхування, як і раніше, залишається 
досить низьким. Тому необхідно зробити цей ринок максимально доступним, 
прозорим і зрозумілим для населення. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

У реаліях ринкової економіки для більшості вітчизняних підприємств 
типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала 
відчутна нестача необхідного обсягу оборотних активів, яка істотно 
позначається на ефективності їхнього господарювання. Крім того, низька 
забезпеченість виробничих підприємств оборотними активами 
супроводжується незадовільним рівнем їх використання. Для забезпечення 
фінансової стійкості вітчизняних підприємств актуальним завданням є 
суттєве вдосконалення механізму управління оборотними активами. Тому в 
нестійких умовах економічного розвитку України, національним 
підприємствам важливо розуміти, яким чином не лише зберегти свої позиції 
на ринку, а й їх покращити. 

Проблема визначення реальної потреби в оборотних активах 
підприємств для раціонального використання наявних ресурсів та 
забезпечення безперебійного функціонування виробництва надзвичайно 
актуальна на теперішній час.  

Вагомий внесок у розроблення теоретичних та прикладних засад 
планування оборотних активів зробили такі вітчизняні та іноземні науковці: 
М. Алєксєєва, В. Андрієнко, І. Балабанов, О. Безгубенко, М. Білик, І. Бланк, 
Є. Бойко, В. Бочаров, Є. Брігхем, Ф. Бутинець, В. Геєць, В. Гуменюк,            
А. Дайле, Р. Дафт, К. Друрі, К. Кернс, В. Ковальов, С. Леонтьєв, Т. Сааті,      
Г. Тарасюк, А. Устич, Д. Хан, Т. Циба, Л. Шваб та інші.  
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Ефективне планування оборотних активів в першу чергу передбачає 
встановлення оптимальної величини, розробку варіантів фінансування та 
забезпечення ефективності їх використання. Оптимальна величина 
оборотних активів повинна забезпечувати безперебійне ефективне 
функціонування підприємства та мінімізувати наявність недіючих поточних 
активів. Потреба в оборотних активах визначається шляхом їх нормування, 
що передбачає встановлення оптимальної величини оборотних активів, 
необхідних для організації і здійснення нормальної господарської діяльності 
підприємства. Тому головною метою кожного підприємства є планування 
своєї діяльності такими методами, щоб забезпечити її ефективність, 
досягнення поставлених цілей та високих результатів, бо саме планування 
дозволяє визначити сильні та слабкі сторони підприємства, його можливості 
та загрози з метою досягнення конкурентних переваг [3, с. 43]. 

У вітчизняній практиці є чимало різних підходів до розрахунку 
оборотних активів, які відрізняються ступенем деталізації та точністю 
результатів. Зокрема, серед основних методів планування оборотними 
активами належать: 

− прямий метод має за основу розрахунок нормативів потреби в 
оборотних коштах і полягає в тому, що спочатку визначається розмір 
авансування оборотних коштів у кожний елемент, потім їхнім 
підсумовуванням визначається загальна сума нормативу; 

− аналітичний (дослідно-статистичний) метод визначення потреби в 
оборотних активах базується на здійсненні розрахунків з урахуванням 
середніх фактичних залишків та змін обсягів виробництва. Аналітичний 
метод застосовується в тому випадку, коли в планованому періоді не 
передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства в порівнянні з 
попереднім [2 с. 23]; 

− коефіцієнтний метод дає змогу здійснити розрахунок потреби в 
оборотних активах з урахуванням тенденцій і співвідношень у змінах обсягу 
виробництва та окремих видів запасів і затрат. Частина з них знаходиться в 
прямій пропорційній залежності від змін в обсязі виробництва - сировина, 
матеріали, покупні напівфабрикати, незавершене виробництво, готова 
продукція на складі, інша ж частина залежить значно меншою мірою - 
малоцінні і швидкозношувані предмети, запчастини для ремонтів, витрати 
майбутніх періодів тощо; 

− метод суми строків оборотності полягає у визначенні потреби, що 
генеруються операційним циклом. Ці потреби вимірюються в днях і у 
відсотках до обсягу продажів. На практиці не завжди легко застосувати цей 
метод, тому що він виходить з розрахунку численних часткових строків 
оборотності. Крім того, не можна підсумувати строки оборотності в днях, 
тому що вони визначалися стосовно різних величин у знаменнику формул 
строків оборотності [4, с. 44].  

Порівняно новим методом у світовій практиці вважається методика 
інтелектуального планування, бо її використання грунтується на взаємодії 
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тих методів, які розвивають знання, інтелект, інтуїцію та досвід плановика.  
Ефективність використання інтелектуальної методики планування 

визначається більшою наближеністю результату планування до реальних 
умов реалізації плану, оскільки плановик повинен постійно відстежувати 
наближення планових до фактичних результатів. На нашу думку, цей метод є 
найбільш ефективним, адже дозволяє здійснювати планування та отримувати 
результати, які формують більш реальну картину, а не лише констатують вже 
існуючу інформацію при використанні всім відомих формул. Тому надійніше 
і простіше застосовувати саме її [1, с. 40].   

Проте, використання означених методів залежить від тривалості 
господарювання підприємства та рівня його розвитку. На практиці найбільш 
доцільне застосування методу прямого рахунка, перевагою якого є 
вірогідність, що дозволяє зробити найбільш точні розрахунки частинного і 
сукупного нормативів.  

Шляхи покращення обсягу та структури оборотних активів полягають у 
забезпеченні безперебійності виробничого процесу, прискоренні обертання 
оборотних засобів, забезпеченні ліквідності та платоспроможності, 
підвищення рентабельності оборотних активів, мінімізації ризиків і втрат у 
процесі їх формування і використання. Також важливим є застосування 
методів управління оборотним капіталом, зокрема, нормування, 
коефіцієнтний метод та оптимізація. Саме регулярне управління та постійний 
контроль дасть позитивний результати та підвищить ефективність. 

Отже, для безперебійного здійснення своєї діяльності підприємство 
повинно мати достатній розмір запасів сировини та матеріалів, готової 
продукції, товарів для торгівлі тощо. Головними методами поліпшення 
показників ефективного використання оборотних активів є економія 
матеріальних ресурсів, скорочення втрат у виробничому процесі, раціональне 
розміщення оборотних коштів, запобігання зростанню дебіторської 
заборгованості. 
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Від обсягу доходів Державного бюджету України, на які покладено 

функції по забезпеченню соціально-економічного розвитку країни, залежить 
спроможність держави виконувати свої конституційні зобов'язання.  

Серед теоретичного аналізу наукових  праць, присвячених формуванню 
доходів бюджету України, можна відзначити праці науковців та практиків, 
серед яких: Пасічник Ю.В., Єпіфанов А.О., Дьяконова І.І., Сало І.В.,  
Біла О.Г., Чуй І.Р., Базилевич В. Д.,  Баластрик Л. О. та ін. Проте, в науковій 
літературі багато питань стосовно оцінки доходів державного бюджету 
залишаються дискусійними і недостатньо повно вивченими. Тому дана 
проблема потребує подальшого наукового дослідження. 

Враховуючи, що доходи Державного бюджету займають провідне місце 
у формуванні бюджетних ресурсів держави, виникає необхідність в 
обґрунтуванні поняття «доходи бюджету»,   їх дослідженні та аналізі. Кожен 
автор визначає його по-різному, враховуючи усі фактори та процеси 
фінансового середовища. Розглядаючи наведені у табл. 1 підходи до 
трактування поняття «доходи бюджету» приходимо до висновку, що серед 
економістів утвердилося уявлення про те, що доходами Державного бюджету 
виступають як економічні відносини, які виникають між різними суб’єктами: 
державою, юридичними і фізичними особами. 

Таблиця 1 
Узагальнення підходів до трактування поняття «доходи бюджету» 
Джерело Визначення

Бюджетний кодекс 
України 
[1] 

Податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законодавством України 
(включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні 
надходження бюджетних установ). 

Пасічник Ю.В. [2] Частина централізованих фінансових ресурсів держави, які 
врегульовані відповідними нормативно-правовими актами і 
необхідні для виконання її функцій.

Єпіфанов А.О., 
Дьяконова І.І. 
Сало І.В. [3] 

Грошові відносини з приводу розподілу вартості, тобто це частина 
ВВП, що використовується державою для здійснення своїх функцій. 

Біла О.Г., Чуй І.Р. 
[4] 

Доходи бюджету пов’язані із сукупністю економічних відносин з 
приводу розподілу та перерозподілу ВВП з метою формування 
основного централізованого фонду грошових ресурсів держави. Це 
кошти, що мобілізуються державою для виконання своїх функцій та 
забезпечення своєї діяльності. 

Базилевич В. Д.,  
Баластрик Л. О. [5] 

Доходи централізованих фондів держави, що відображаються в 
грошових відносинах, які  виникають між державою, юридичними і 
фізичними особами в процесі вилучення і акумуляції частини 
вартості ВВП в загальнодержавному фонді з метою їх подальшого 
використання, тобто  для здійснення державою своїх функцій.
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Згідно традиційної бюджетної класифікації [1] доходи бюджету 
складаються з чотирьох основних груп: податкові надходження, неподаткові 
надходження, доходи від операцій з капіталом і трансферти. Першою й 
основною групою доходів бюджету є податкові надходження, які становлять 
55% - 60 % усіх доходів бюджету (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Податкові надходження відповідно до Бюджетного Кодексу 
України 

 
Наступною групою доходів бюджету є неподаткові надходження, які 

становлять у структурі бюджетних надходжень близько 20 % і мають 
наступну структуру (рис. 2): 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 2. Неподаткові надходження відповідно до БК України 
 

Третя група надходжень - доходи від операцій з капіталом, які 
включають: доходи від продажу основного капіталу, надходження від 
продажу державних запасів, надходження від продажу нематеріальних 
активів і землі. Ще одним способом перерозподілу національного доходу є 
державні цільові фонди, які становлять 10 - 15 % усіх доходів бюджету. 

У таблиці 2 згруповані основні статті доходів Зведеного бюджету 
України за 2011-2015 рр.  

Згідно табл. 2, всі показники, крім податку на прибуток підприємств, 
доходів від операцій з капіталом та цільових фондів збільшились. Об'єм 
податку на прибуток підприємств зменшився, адже економічна ситуація в 
країні є нестабільною і характеризується спадом виробництва. Доходи від 
операцій з капіталом зменшились на 23 % тому, що процес інвестування 
викликає певні труднощі і ресурсного забезпечення. 

Обсяг надходжень до цільових фондів зменшився на 45 %, що пов'язано 
з інфляційними процесами в економіці і зниженням рівня доходів населення. 

Податкові надходження

Платежі за використання 
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Внутрішні податки на товари та послуги
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капіталом, цільові фонди, збільшення яких дозволить зменшити  податкове 
навантаження  та розвинути економіку країни. 
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Забезпечена старість із пристойною пенсією – мрія кожного із нас. 
Проте державі з року в рік все важче і важче наповнювати Пенсійний фонд та 
забезпечувати безбідне існування для людей пенсійного віку. Безліч 
факторів, серед яких: складна економічна, політична ситуація в країні та 
демографічні проблеми, роблять солідарну пенсійну систему забезпечення 
неефективною. Тому надзвичайно важливим для нашої країни є перехід до 
недержавного пенсійного забезпечення, розвиток якого наступний: 

1) демографічні: посилення демографічного старіння населення, що 
призводить до незбалансованості демографічного навантаження на 
працездатне населення. Вже сьогодні на двох пенсіонерів (13,8 млн осіб), 
згідно зі статистичними даними, припадає всього троє працюючих (21 млн 
осіб). За прогнозом уряду, кількість пенсіонерів в Україні до 
2050 року збільшиться вдвічі; 

2) соціальні: спричинені такими умовами, як: зниження економічної 
активності працездатного населення; поширення тіньової зайнятості і 
тіньових доходів; трудова міграція працездатного населення; низький рівень 
заробітної плати, високий рівень заборгованості зі сплати внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування призводить до 
дефіциту коштів Державного Пенсійного фонду [2]. 

Система пенсійного забезпечення в Україні, згідно Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 
09.07.2003р. № 1058-IV, складається з трьох рівнів: 
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Перший рівень – солідарна система загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування 
та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів 
Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим законом. 

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення 
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення 
фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і 
одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом. 

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх 
об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 
громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених 
законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [1]. 

Основу даної системи становлять недержавні пенсійні фонди, кількість 
яких станом на початок березня 2015 року становила 76. Накопичення 
пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим 
управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат 
учасникам зазначеного фонду у визначеному порядку – основна мета 
діяльності та функціонування даних фондів. 

Станом на 31.03.2015 було укладено 55,7 тис. шт. пенсійних контрактів, 
збільшено пенсійні виплати та загальну вартість активів на 47,2% та 4,0% 
відповідно, порівняно з 2014 роком, спостерігалося зменшення кількості 
вкладників на 5,2% та загальної кількості учасників НПФ на 16% (табл.1). 

Проаналізувавши діяльнiсть ринку недержавного пенсійного 
забезпечення на підставі звітних даних за 31.03.2015 рік, спостерігається 
певна динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних 
фондів [3]. 

Для України створення НПФ є надзвичайно важливим, адже саме вони 
допоможуть вирішити низку певних проблем, а саме:  

- високий рівень демографічного навантаження на працездатне 
населення; 

- дефіцит коштів ПФУ на виплату пенсій, що покривається за рахунок 
державного бюджету; 

- велика заборгованість із сплати внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування підприємств; 

- зростання рівня соціальної захищеності українських громадян [4]. 
Усунувши дані проблеми, а також здійснивши низку заходів 

нормативно-правового та організаційного характеру, можна суттєво 
стимулювати подальший розвиток ринку недержавного пенсійного 
забезпечення, котре не припиняє розвиватися, долаючи проблеми та 
труднощі на своєму шляху. 
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Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних 

фондів 

Показники Станом на 
31.03.2013

Станом на 
31.03.2014

Станом на 
31.03.2015

Темпи приросту, % 

станом на 
31.03.2014/ 
станом на 
31.03.2013 

станом на 
31.03.2015/ 
станом на 
31.03.2014 

Кількість укладених 
пенсійних контрактів, тис. 
шт. 

61,4 61,3 55,7 -0,2% -9,1%

Загальна кількість 
учасників НПФ, тис.  осіб 587,4 849,6 833,6 44,6% -1,9%

Загальна вартість активів 
НПФ, млн. грн. 1735,4 2262,9 2 352,7 30,4% 4,0%

Пенсійні внески, всього, 
млн. грн.  1370,5 1655,8 1 813,1 20,8% 9,5%

у тому числі:         
- від фізичних осіб 60,7 112,9 72,9 86,0% -35,4%
- від фізичних осіб-
підприємців 

0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0%

- від юридичних осіб 1309,6 1542,3 1 739,7 17,8% 12,8%
Пенсійні виплати, млн. 
грн. 260,8 317,6 467,4 21,8% 47,2%

Кількість учасників, що 
отримали/ отримують 
пенсійні виплати, тис. 
осіб 

67,4 69,3 78,1 2,8% 12,7%

Сума інвестиційного 
доходу, млн. грн. 760,5 1083,8 1 184,9 42,5% 9,3%

Прибуток від 
інвестування активів 
недержавного пенсійного 
фонду, млн. грн. 

646,3 939,7 1 002,1 45,4% 6,6%

Сума витрат, що 
відшкодовуються за 
рахунок пенсійних 
активів, млн. грн. 

114,2 144,1 182,8 26,2% 26,9%

 
Але, слід пам’ятати, що забезпечити стабільну соціально-ефективну 

пенсійну систему неможливо без системного вирішення означених проблем 
та чіткого розуміння концепції впровадження пенсійної реформи. 

Список використаних джерел: 
1. Вітка Ю. Недержавні пенсійні фонди: українська модель / Ю. Вітка : 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua. 
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»: чинне законодавство зі змістом та доповненнями станом на 
04. 10. 2011р. – К. : Паливода, 2011. – 140 с. 
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ресурс]. – офіційний веб-сайт ВРУ. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua 
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Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТEУ  
 

БІРЖОВІ ІНДЕКСИ УКРАЇНИ ЯК ПОКАЗНИКИ СТАНУ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Фондовий ринок – це кровоносна система сучасної економіки. 

Компаніям для розвитку потрібні інвестиції. Завдяки фондовому ринку 
інвестори можуть  направляти кошти у найбільш ефективні та перспективні 
компанії. Фондовий ринок – це сукупність учасників фондового ринку та 
правовідносин між ними щодо купівлі та продажу цінних паперів.  

 В Україні фондовий ринок почав своє становлення із прийняттям 
Закону України «Про цінні папери і фондову біржу»  у 1991 році.  Вже в 
жовтні 1991 року було створено ЗАТ «Українська фондова біржа». З 1996 
року держава на законодавчому рівні почала регулювати ринок цінних 
паперів. З 2001 року і до тепер  законодавча база  регулювання всі аспектів 
діяльності фондового ринку формується в єдину систему. 

 Інституційними формами, що здійснюють  регулювання фондового 
ринку, є фондові біржі. Фондова біржа — постійно діючий ринок, що діє  
відповідно до чинного законодавства, на якому здійснюється 
торгівля цінними паперами та  зосереджується  попит і пропозиція на них . За 
даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Україні 
діють 10 фондових бірж. Найбільшими серед них є: ПАТ «Українська біржа», 
ПАТ «Перспектива» та ПАТ «ПФТС», що діють  Києві.  

 Для оцінки динаміки фондового ринку використовують біржові  
індекси. Вони розраховуються як відношення ціни на певний момент до 
базисної ціни і  відображають стан і кон'юнктуру певної фондової біржі. Хоч 
індекси розроблені для різних фінансових інструментів, найбільш відомим є 
індекс на акції, тобто біржовий фондовий індекс. Зазвичай для його 
розрахунку беруть ціни акцій 10 найбільш ліквідних компаній. 

В Україні динаміку фондового ринку оцінюють такими індексами, як 
ПФТС, індекс UTX (український торговий індекс), індекс UX (індекс 
Української біржі).  

UX розраховується на основі обсягу торгів на Українській біржі за 

формулою  , де I1 – початкове значення індексу, MCn, MC1 – 
1

1 MC
MC
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СУЧАСНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Кожна країна розвивається на основі своїх національних традицій, 
конституції, законів, системи господарювання, спеціалізації виробництва і 
намагається захищати та зберігати свою національну самобутність.  
Проблеми національно-економічної безпеки існують в різних країнах , 
незалежно від їхнього рівня розвитку. Як показує практика, краще 
захищають свою національну й економічну безпеку високорозвинені  країни. 
Це дає підстави говорити, що економічна безпека держави має 
забезпечуватися насамперед: високою продуктивністю національної праці і 
капіталу; високою ефективністю виробництва національного продукту, тобто 
низькою затратністю праці і капіталу в одиниці продукції; високим рівнем 
якості продукції і послуг та їх конкурентоспроможністю на внутрішньому і 
світовому ринках [1]. 

Безпека втілює в собі усі сфери різних галузей життєдіяльності й 
розвитку людини, суспільства, держави і природи. Вцілому, безпеку можна 
визначати як якісну характеристику об'єкта (системи), здатність об'єкта 
доіснування і розвитку та його захищеність від внутрішніх та зовнішніх 
загроз. Місце, роль та пріоритет кожного елементів безпеки визначаються 
обставинами, що реально складаються на певний період часу всередині й 
зовні об'єкта [4]. 

Саме економічна безпека держави відображає стан рівноваги і 
соціально-орієнтованого розвитку національної економічної системи, що 
досягається реалізацією сукупності форм та методів економічної політики. 
[3, с. 254] 

Економічна безпека національної економіки базується на теорії 
потенційних конфліктів (ТПК), яка останнім часом має важливе значення. 
Під ТПК розрізняють  ствердження, що все існуюче в світі - це, насамперед, 
різні форми існування енергії, що знаходяться одна з одною та з усіма 
іншими формами в постійних потенційних конфліктах. Тому, світобудова 
базується на перетворенні однієї форми енергії в іншу,при цьому змінюючи 
рівні їх потенціалів. Відповідно до положень ТПК, поява нової незалежної 
держави на арені світового співтовариства водночас породжує її 
конфліктність з іншими державами. 

Для  того щоб проаналізувати  економічну безпеку виділяють три 
основні складові: 

1. Економічна незалежність, що означає насамперед забезпечення 
здійснення державного контролю над національними ресурсами, 
спроможність використовувати національні конкурентні переваги для того 
щоб забезпечити  рівноправну  участь у міжнародній торгівлі. 
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2. Стійкість і стабільність національної економіки, які  передбачають 
міцність і надійність усіх елементів економічної системи, захищеність усіх 
форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької  
діяльності. 

3. Здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність самостійно  
реалізовувати  і  захищати  національні  економічні інтереси [1]. 

Єдину  державну політику потрібно здійснювати  для того щоб 
забезпечити належний рівень економічної безпеки. Тому що, без такої 
політики неможливо домогтися виходу з кризи, примусити працювати 
механізм управління економічною ситуацією, створити ефективні механізми 
соціального захисту населення. 

Економічна політика заключається в  діяльністі органів законодавчої 
влади і управління, яка визначає цілі й завдання, пріоритети, методи і засоби 
їх досягнення в національній економіці. Суть економічної політики полягає в 
тому, що держава через законодавчі акти визначає свою позицію щодо 
процесів, які відбуваються в економіці, окреслює конкретні цілі, з'ясовує 
пріоритетність і поступовість їх досягнення, регламентує основоположні 
національні інтереси країни в зовнішньоекономічних відносинах, що є 
визначальною базою для застосування економічних і правових важелів [4]. 

Отже, до основних принципів забезпечення економічної безпеки 
України відносять: 

• дотримання законності на всіх етапах забезпечення економічної 
безпеки; 

• баланс економічних інтересів особи, сім'ї, суспільства, держави; 
• взаємну відповідальність особи, сім'ї, суспільства, держави щодо 

забезпечення економічної безпеки; 
• своєчасність і адекватністьзаходів, пов'язаних із відверненням загроз і 

захистом національних економічних інтересів; 
• надання пріоритету мирним заходам у вирішенні як внутрішніх, так і 

зовнішніх конфліктів економічного характеру; 
• інтеграцію національної економічної безпеки з міжнародною 

економічною безпекою. 
Суб'єктами економічної безпеки України є центральні державні органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 
та організації різних форм власності. Для того щоб надати громадянам або їх 
обраним представникам більше впливу у розробці та реалізації законів і 
політиці необхідно здійснювати політичну децентралізацію. Одним з 
аргументів на користь здійснення децентралізаційних реформ є підвищення 
ефективності діяльності як центральних, так і місцевих органів влади, а 
також створення сприятливих умов для економічного розвитку  [2, c. 104]. 

Існують такі етапи  визначення рівня методики економічної безпеки: 
• формування множини індикаторів; 
• визначення характеристичних (оптимальних, порогових та граничних) 

значень індикаторів; 
• нормалізація індикаторів; 
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• визначення вагових коефіцієнтів; 
• розрахунок інтегрального індексу [5]. 
Фактично, економічна безпека досягається здійсненням єдиної 

державної політики, яка повинна  бути  узгодженою, збалансованою і 
скоординованою системою заходів, що протидіє внутрішнім та зовнішнім 
загрозам. Без вироблення єдиної державної політики забезпечення 
економічної безпеки неможливо домогтися виходу з кризи, стабілізувати 
економічну ситуацію в Україні, створити ефективні механізми соціального 
захисту населення. Гарантування економічної безпеки передбачає: 1) 
ідентифікацію й інституціональне закріплення її мети; 2) визначення 
операційних цілей; 3) обґрунтування інституційних, економічних та 
організаційних механізмів реалізації; 4) обрання тактичних методів і засобів 
реалізації цілей; 5) створення дієвих стимулів реалізації на всіх рівнях 
системної ієрархії управління; 6) організацію справедливого моніторингу й 
контролю ефективності. При цьому операційними цілями політики повинні 
стати: критична зміна (покращення) інституціонального середовища 
функціонування суб’єктів реального сектору, підвищення його 
раціональності та сприятливості; покращення фінансового забезпечення 
життєздатності й розвитку економічних агентів базових видів економічної 
діяльності; істотне вдосконалення інвестиційного середовища [3, с. 121-123]. 

Подальші наукові дослідження з аналізованої проблеми доцільно 
спрямувати на вдосконалення законодавчо-правового забезпечення 
інституціального середовища функціонування суб’єктів реального сектору 
економіки. Зрозуміло, що Україна повинна переосмислити і пріоритети своєї 
економічної стратегії.  Найскладнішою проблемою є криза економічної 
структури. Отже, із здійсненням структурних змін в економіці змінювати-
муться як обсяги, так і структура національного продукту. Це впливатиме на 
зростання реальних доходів населення, держави, капітальних вкладень, рівня 
соціального захисту населення, стабільності фінансової системи і суспільства 
загалом. Виходячи з того, що національним багатством є не природні  
ресурси і умови, а реальний створений продукт - реформування існуючої 
соціально-економічної системи в Україні повинно  передбачати перехід: від 
диктатури до демократії; від колоніальної залежності до реальної 
самостійності; від економічного занепаду до ринкової економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ 

 
Світовий досвід доводить, що одним з найбільш ефективних 

інструментів підвищення конкурентоспроможності не лише регіону, а й 
країни є спеціальні режими економічної діяльності, що передбачають 
надання податкових, митних та інших пільг суб'єктам господарювання, які 
здійснюють діяльність на даній території. Спеціальний режим економічної 
діяльності діє у вільних економічних зонах, офшорних зонах, технопарках, 
технополісах та інших утвореннях, що спрямовані на розвиток торгівлі, 
виробництва, інновацій.  

Функціонування вільних економічних зон сприяє лібералізації й 
активізації зовнішньоекономічної діяльності, оскільки вони мають високий 
ступінь відкритості зовнішньому світу, а митний, податковий та 
інвестиційний режим сприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій. 

Основні засоби функціонування вільних економічних зон у світі та 
оцінка ефективності їх діяльності для економіки є об’єктами досліджень 
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Т.П. Данько, З.М. Округ,    
В.А. Дергачев, Н.А. Кухарська, В.І. Пила, О.Е. Чмирь, О. Молдован,             
О. Єгорова, І. Луговий, Е. Лоувен, Р. Рен та ін. 

Вперше визначення вільної економічної зони знайшло своє 
відображення у Кіотській конвенції від 18 травня 1973 р., де зазначалося, що 
ВЕЗ – це частина території держави, на якій завезені товари звичайно 
розглядаються як товари, що знаходяться за межами митної території 
стосовно права імпорту та відповідних податків і не піддаються звичайному 
митному контролю [1]. Однак слід зауважити, що ВЕЗ – це не просто 
податкові та митні пільги, це особливий режим господарювання та певного 
роду сприятливий інвестиційний клімат на визначеній території, який 
відповідає основній меті її створення та функціонування. Основне завдання 
вільних економічних зон – цілеспрямований господарський розвиток 
території шляхом залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів та активізації 
зовнішньоекономічних зв’язків. Території пріоритетного розвитку зі 
спеціальним режимом інвестиційної діяльності організовуються для 
створення економічного пожвавлення в депресивних районах за допомогою 
використання внутрішніх ресурсів [6, с. 87]. 

В українському законодавстві надано термін «спеціальна (вільна) 
економічна зона», що є тотожним поняттю «вільна економічна зона» у 
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класичному розумінні цього поняття. Закон України «Про загальні засади 
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» [3] та 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення аналізу 
результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і 
територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності» [4] закріплюють 
поняття категорії «спеціальна (вільна) економічна зона» та характеризують її 
як частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний 
правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії 
законодавства України. Також поняття «спеціальна (вільна) економічна зона» 
з майже ідентичним формулюванням визначається Господарським кодексом 
України [2]. 

ВЕЗ створювались протягом 1998–2002 рр. законами та указами 
Президента (які в подальшому були замінені законами), що приймались 
окремо для кожної ВЕЗ. На сьогоднішній день в Україні існує 11 спеціальних 
(вільних) економічних зон і 9 територій пріоритетного розвитку, але нині 
вони не користуються преференціями. Постійний процес зміни влади в 
Україні призвів до посилення «дебатів» з приводу доцільності та 
необхідності функціонування СЕЗ у нашій державі. Ще в 2010 р. Кабінетом 
Міністрів України було підготовлено законопроект про Державну програму 
економічного і соціального розвитку України на 2010 р., в якому 
передбачалося створення в кожній області по два індустріальні парки. І 
тодішня, і сьогоднішня влада висловлюється на підтримку СЕЗ, хоча ще в 
2005 р. податкові пільги в 11-ти СЕЗ були скасовані з метою усунення 
можливих проявів зловживання та ухилення від сплати податків [5]. 

На основі систематизації наукових поглядів основними перевагами 
створення ВЕЗ в Україні можна вважати [7, с. 342; 8, с. 267]:  

- системність впливу на економіку країни через належність до 
інструментарію кожної складової економічної політики (інвестиційної, 
регіональної, зовнішньоекономічної, інноваційної і т.д.); 

- інноваційність, оскільки ВЕЗ здатні виконувати функцію полігона 
експериментальної території для апробації різних ринкових нововведень та 
спроможні стати джерелом структурних перетворень у приймаючій країні; 

- значна відпрацьована практика щодо створення ВЕЗ, що дозволяє 
визначити теоретичні засади, на яких вони повинні формуватися, і які 
пояснюють особливості їх функціонування; 

- підвищення ступеня інтегрованості приймаючої країни до світового 
господарства; 

- ефективне залучення до національної економіки іноземних інвестицій; 
- зміцнення експортного потенціалу приймаючої країни; 
- залучення прямих зарубіжних інвестицій малих і середніх фірм до зон, 

які є мобільнішими і мають простіший механізм керівництва, ніж великі 
компанії; 

- ефективна зайнятість населення; 
- стимулювання вітчизняних фірм до підвищення свого технічного та 

технологічного рівня; 
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- полегшення переходу від закритої до більш відкритої економіки; 
- підвищення рівня життя населення спочатку певного регіону, а згодом і 

всієї країни; 
- підвищення інноваційних можливостей території та «актуалізація» її 

порівняльних переваг. 
Проте інвестиційний клімат в Україні залишається загалом 

несприятливим, що пов’язано з певними явищами: нестабільність політичної 
ситуації в Україні; недосконалість законодавства у сфері інвестування та 
підприємництва; невідповідність податкової та бухгалтерської систем 
міжнародним стандартам; високий рівень і велика кількість податків; 
інформаційна ізольованість; високі ставки мита на ввезення при 
надходженнях іноземних інвестицій в Україну; недостатньо розвинута 
інфраструктура бізнесу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що механізм організаційно-
правового забезпечення функціонування в межах України спеціальних 
(вільних) економічних зон вимагає вдосконалення.  Позитивний світовий 
досвід створення і функціонування ВЕЗ та сучасний критичний стан 
економіки України зумовлюють необхідність переосмислення засад 
застосування цього економічного механізму, спонукають до його 
використання для подолання фінансово-економічної кризи та забезпечення 
інвестиційно-інноваційної спрямованості розвитку національної економіки, 
підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку. 
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ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Фінансова автономія – це самоврядування у сфері фінансів. Принцип 
автономності реалізується в тому, що таку систему кожен місцевий орган 
влади створює сам. Він обирає її модель, внутрішню структуру, визначає 
співвідношення між певними елементами. 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування» під місцевим 
самоврядуванням розуміють право та спроможність органів місцевого 
самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління 
суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 
інтересах місцевого населення [2]. 

Охарактеризувати самостійність органів місцевого самоврядування 
можна шляхом виділення таких його основних ознак:  

а) за обсягом повноваження місцевого самоврядування повинні бути 
достатні для вирішення завдань місцевої публічної влади;  

б) держава повинна законодавчо гарантувати невтручання в права 
місцевого самоврядування з боку інших суб’єктів правових відносин (органів 
державної влади, фізичних та юридичних осіб).  

Разом з тим, автономія місцевого самоврядування, як і самостійність 
якої іншої системи в рамках єдиної державності, відносна. Місцеве 
самоврядування здійснюється в умовах певних обмежень. Такі обмеження 
обумовлені об’єктивними умовами – локальним характером організації і 
діяльності, особливостями географічного положення та природи 
муніципальної освіти, складом населення, а також статусом місцевого 
самоврядування, закріпленим у національному законодавстві [3, с.156]. 

Виділяють такі основні показники фінансової автономії, як: 
1. Показник рівня незалежності доходної бази місцевих органів від 

доходної бази центральних органів влади – визначає частку власних доходів 
у загальному обсязі доходної бази. Він вказує на ступінь залежності 
доходних джерел місцевих органів влади від їхньої власної діяльності та 
власних рішень. 

2. Показник фінансової залежності від центральної влади – відображає 
обсяги фінансової допомоги з боку держави, які не мають конкретної мети і 
використовуються як засіб для зміцнення власної дохідної бази місцевих 
органів влади, а також допомоги, що має цільове призначення – субвенції       
[4, с.10]. 
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Для того, щоб зрозуміти сьогоднішній стан місцевих бюджетів 
необхідно проаналізувати надходження доходів до місцевих бюджетів, 
видатки місцевих бюджетів та міжбюджетні трансферти, що надійшли з 
державного бюджету до місцевих бюджетів. 

З даних таблиці можна відзначити:  
1) план надходження доходів до місцевих бюджетів, затверджених 

місцевими радами, був недовиконаний на 36,92 %;  
2) у 2015 році в порівняні з 2013 роком надходження доходів до 

місцевих бюджетів загалом збільшилися 6297,4 млн грн., а в порівняні з 2014 
роком зросли на 5847,8 млн грн. 

Це сталося за рахунок збільшення надходження доходів до місцевого 
бюджету, насамперед до загального фонду, на 5507,4 млн грн. та на 6667,9 
млн грн. в порівняні з 2013 роком та 2014 роком відповідно.  

Таблиця 1  
Надходження доходів до місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) за січень – червень 2013-2015 рр. [5] 

 
Таблиця 2 

Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до 
місцевих бюджетів, за січень – червень 2013 – 2015 років [5] 
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державного бюджету до місцевих бюджетів, що становить 43,45 % річного 
плану. З них до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 44,35% 
річного плану. До спеціального фонду надійшло 1,0% від запланованого на 
рік обсягу. 

Особливістю міжбюджетних відносин у 2015 році є нові моделі 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, 
запроваджені змінами до БКУ, прийнятим законом від 28 грудня 2014 року 
№ 79-VIII. 

Головною відмінністю нової системи вирівнювання є скасування 
дотацій вирівнювання і запровадження базової дотації, а також освітньої 
субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів, медичної субвенції, 
субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру. 

Цими змінами впроваджується механізм, за якого держава шляхом 
передачі спеціальних трансфертів (субвенцій) повністю бере на себе 
відповідальність щодо фінансового забезпечення поточних видатків установ 
медичної та освітньої сфери, що належить до повноважень місцевих 
бюджетів і складають значних обсяг у їх видатках. 
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ 
ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 
У сучасних умовах особливого значення набуває необхідність пошуку 

теоретичних і практичних шляхів, спрямованих на стабілізацію економічної 
ситуації та сприянню подальшому економічному зростанню. Тому 
підвищення ефективності бюджетної політики, збалансування бюджетних 
надходжень і видатків та підтримання активного дефіциту бюджету є 
ключовими факторами, що в подальшому визначатимуть траєкторію 
розвитку національної економіки [4, с. 239]. 

Дослідження бюджетного дефіциту та його впливу на економіку країни 
перебуває в колі наукових інтересів низки вітчизняних науковців, таких як: 
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З рис.1, ми бачимо, що за останні п’ять років дефіцит держбюджету 
України досяг свого найбільшого розміру в 2014 році і становив 78 070,5 
млн. грн, а найменшого – у 2011 році, становив 23557,6млн.грн. За 2010-2014 
роки (з виключенням 2011) відношення дефіциту до ВВП перевищує 
встановлений міжнародними стандартами граничний рівень у розмірі 3%, що 
свідчить про гостру проблему дефіциту державного бюджету у дані роки та 
свідчить про поглиблення кризової економічної ситуації в країні. 

Причинами бюджетного дефіциту в 2014-2015 рр. є: 
1) недоотримання коштів з Донецької та Луганської областей; 
2) значне перевищення обсягу видатків над обсягами доходів; 
3) збільшення видатків на оборону та безпеку країни; 
4) скорочення обсягів виробленого ВВП і, відповідно, низький рівень 

доходів юридичних та фізичних осіб. 
Значною причиною дефіциту бюджету в Україні є високий рівень 

«тінізації» економіки, що спричиняє зниження доходів бюджету, а відтак, 
збільшення дефіциту, що, в свою чергу, призвело до інфляційних процесів. 
Крім того причинами зростання дефіциту державного бюджету, є економічна 
та політична нестабільність, не виважена бюджетна політика та 
недосконалість законодавчої бази [2, с. 112].  

Вагомим кроком у боротьбі за скорочення дефіциту бюджету в Україні 
можуть бути: удосконалення податкової системи, посилення відповідності та 
відповідальності суб’єктів господарювання та їхніх керівників, 
удосконаленням інструментів залучення до інвестиційної сфери особистих 
заощаджень населення, запровадженням жорсткого режиму економії 
бюджетних коштів, забезпеченням фінансової підтримки малого та 
середнього бізнесу [4, с. 241]. 

За наявності бюджетного дефіциту, держава повинна обирати 
оптимальні шляхи для його скорочення. У світовій практиці застосовуються 
два методи подолання бюджетного дефіциту: емісійний і беземісійний. 
Емісійний метод зниження бюджетного дефіциту, який передбачає 
використанням грошово-кредитної емісії, на даному етапі розвитку 
економіки України вважається недостатньо ефективним, оскільки може 
негативно вплинути на економічні процеси в країні. Більш дієвим методом 
скорочення бюджетного дефіциту є застосування неемісійного методу 
шляхом збільшення податків чи інших доходів або скорочення видатків. 

Оскільки, Україна є однією з держав, де найвищі податки, то 
збільшувати їх, навіть в цілях подолання бюджетного дефіциту, є 
недоцільним методом і, більше того, може призвести до розвитку тіньового 
сектора економіки. Тому, найбільш дієвим і обґрунтованим способом 
подолання розмірів бюджетного дефіциту має бути скорочення видатків 
державного бюджету [5, с. 211]. 

Отже, дефіцит бюджету є вагомим інструментом фінансової політики, 
що суттєво впливає на збалансованість бюджетної системи. З метою 
максимально ефективного управління дефіцитом державного бюджету 
необхідно застосовувати систему економічних заходів. Дефіцитне 
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фінансування для України вкрай важливе і необхідне. Його слід не 
скорочувати, а переорієнтувати на вирішення основної проблеми української 
економіки — пожвавлення інвестиційної діяльності. 
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Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни є наявність в 

ній місцевого самоврядування здатного забезпечити ефективне 
функціонування територіальних громад, вирішувати питання соціально-
економічного розвитку. Така здатність потребує відповідного фінансового 
забезпечення та дотримання принципу децентралізації влади. Для України в 
умовах децентралізації та євроінтеграції питання самостійного забезпечення 
місцевих податків є надзвичайно актуальним. Для вирішення цього питання 
політика уряду має спрямовуватися на проведення податкової 
децентралізації. Податкова децентралізація передбачає зміцнення та 
розширення повноважень і прав місцевого та регіонального самоврядування з 
приводу формування територіальних (місцевих) бюджетів за рахунок 
отриманих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Інакше можна 
сказати, що податки мають витрачатися там, де вони були зібрані, а 
децентралізація і є тим способом наблизити податки до їх платників.  

У вітчизняній науці лише останніми роками почали приділять увагу 
питанню «податкова децентралізація». Здебільшого цим питанням були 
зацікавлені такі вчені: О. Кириленко, І. Луніна, А. Лучка, С. Слухай,  
С. Колодій, В. Толуб’як та інші.  
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Децентралізація надходжень податків до місцевих бюджетів 
відбувається за рахунок переведення податків із загальнодержавних до 
місцевих, що дозволить досягти самостійності управління місцевими 
грошовими ресурсами на користь регіону. Децентралізація дає можливість 
збалансувати наявні механізми надання суспільних послуг з існуючими 
потребами та уподобаннями місцевих жителів і громад, а також підвищує 
рівень відповідальності всіх місцевих органів за виконання покладених на 
них функцій [1].  

Податкова децентралізація реалізується через розмежування та розподіл 
податкових джерел доходів між рівнями бюджетної системи держави. 
Принципова основа розмежування податкових повноважень між органами 
влади має ґрунтуватись на наступних умовах:  

а) сталість розділу дохідних повноважень між рівнями податкової 
системи на єдиній основі;  

б) достатність власних доходів бюджетів будь-якого рівня для їх 
результативного використання з метою забезпечення закріплених видаткових 
повноважень, у тому числі і зниження диспропорцій в податковій 
забезпеченості регіонального рівня;  

в) державні податкові повноваження повинні мати достатній рівень для 
регулювання економіки держави в контексті формування симетричного 
фінансового та податкового простору [2];  

г) диференціація податкових повноважень, дохідних джерел повинна 
мати вертикальну, а не горизонтальну орієнтацію, виключаючи бюджетне 
вирівнювання.  

Дані умови зумовлюють необхідність здійснення процесів податкової 
децентралізації за допомогою науково-обґрунтованого вибору основних 
інструментів, спрямованих на збалансованість інтересів усіх учасників 
податкових відносин.  

Податкова децентралізація сприяє підвищенню якості управління 
державними фінансами, забезпечує виконання програм реалізації державних 
послуг в контексті регіональних особливостей, позитивно впливає на 
ініціативність регіональних органів влади в податковому секторі, формує 
механізми відповідальності за проведену податкову політику, що безумовно 
не може не позначитись на підвищенні ефективності формування 
податкового потенціалу регіонів та формування його податкового 
самозабезпечення [3].  

Формування та впровадження податкової децентралізації необхідно 
проводити з позицій організації управління податковими ресурсами і 
різнорівневими бюджетними відносинами, що зумовлює поглиблення 
податкової автономії (податкових і витратних повноважень) адміністративно-
територіальних одиниць. 

Реформування податкової системи  2015 року стало початком 
поглибленої податкової децентралізації. Тоді було здійснено такі заходи на 
користь доходів місцевих бюджетів: 
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1) встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи 
фізичних осіб (  районів –  60%,  обласні бюджети – 15%,державний – 
25%);(раніше було –  рай. – 50, обл. –25, сільські – 25%); 

2) передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів плати за 
надання інших адміністративних послуг та державного мита; 

3) запровадження акцизного податку з  кінцевих продаж по всіх 
міськсільрадах; 

4) розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом 
включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) 
майна; ( раніше це був спецфонд, тепер нерухоме майно + плата за землю до 
загального фонду); 

5) зміни до розподілу коштів екологічного податку ( загальний фонд) з 
урахуванням зарахування до державного бюджету 20%,   до міських та 
сільських бюджетів – 25%,  до обласних бюджетів – 55%  надходжень цього 
податку; 

6) розширення надходжень загального фонду шляхом передачі 
єдиного та екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі 
спеціального фонду до загального [4]. 

Отже, податкова децентралізація передбачає зміцнення та розширення 
повноважень і прав місцевого та регіонального самоврядування з приводу 
формування територіальних (місцевих) бюджетів за рахунок отриманих 
податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 
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На шляху до повної децентралізації місцевої влади та місцевих бюджетів 
в Україні все актуальнішим питанням постає перед місцевими органами 
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самоврядування пошук альтернативних джерел фінансування потреб 
суспільства по регіонах через перехід на фінансову самостійність і 
незалежність. Одними із таких альтернативних джерел і є цільові фонди 
місцевого самоврядування. Децентралізація вимагає їхнього збільшення, 
тому органи місцевого самоврядування мають сприяти цьому. 

Загальнотеоретичним питанням цільових фондів в сучаних умовах 
приділено певну увагу. Окремі аспекти функціонування цільових фондів 
розглядали такі вчені, як Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко, О. П. Орлюк,    
О. П. Гетманець, В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. Однак 
комплексного дослідження впливу децентралізації на функціонування і 
розвиток цільових фондів практично не здійснювалось. 

Цільові фонди місцевого самоврядування – фонди грошових коштів, які 
акумулюються на окремих рахунках та використовуються за цільовим 
призначенням з метою фінансування окремих програм та завдань, які 
здійснює місцеве самоврядування. 

Кошти місцевих цільових фондів можуть формуватися за рахунок: 
- бюджетних призначень на видатки за рахунок конкретно визначених 

джерел надходжень; 
- частини справлених місцевих податків і зборів - за рішеннями 

відповідних органів місцевого самоврядування; 
- частини сум, що нараховуються контролюючими органами за 

відповідні порушення, штрафів та інших санкцій, що надходять до місцевих 
бюджетів - за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування; 

- грантів або дарунків (у вартісному обрахунку), одержаних 
розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 

- разових добровільних зборів, встановлених внаслідок запровадження 
відповідно до законодавства самооподаткування. Члени громади села, 
селища, міста можуть безпосередньо приймати рішення щодо разових 
добровільних зборів відповідно до законодавства та статуту територіальної 
громади; 

- частини прибутку підприємств комунальної власності - за рішенням 
представницького органу місцевого самоврядування; 

- коштів підприємств, установ, організацій та окремих громадян, 
залучених на договірних засадах для цільового використання; 

- інших не заборонених законодавством надходжень [2]. 
До системи цільових фондів, що створюються на місцевому рівні 

належать: 
1) резервні фонди; 
2) валютні фонди; 
3) приватизаційні фонди адміністративно-територіальних одиниць; 
4) фонди будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг; 
5) фонди охорони навколишнього природного середовища; 
6) на місцевому рівні відкриваються відділення державних соціальних 

фондів.  
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Повна децентралізація місцевих бюджетів і місцевої влади повинна 
вирішити низку нерозв'язаних проблем організаційного характеру у сфері 
функціонування цільових соціальних фондів: 

- взаємодублювання функцій окремих соціальних фондів; 
- великі розміри внесків до державних соціальних фондів не збільшують 

надходження коштів від підприємств, організацій, що пов'язано з таким 
негативним явищем, як «тінізація» економіки; 

- відсутність єдиних принципів визначення критеріїв необхідності 
надання соціальних пільг; 

- відсутність чіткої спрямованості соціальних витрат на допомогу сім'ям 
із низьким рівнем доходів; 

- недостатня узгодженість соціальних витрат із іншими державними 
витратами; 

- не вирішено питання узгодженого формування бюджетних видатків та 
видатків державних соціальних фондів на соціальні виплати на основі 
використання державних мінімальних соціальних стандартів тощо [1]. 

Місцеві цільові фонди можуть створюватися для: 
- надання додаткових до державних соціальних гарантій; 
- додаткового пенсійного забезпечення; 
- соціального захисту найбільш незахищених верств населення 

(інвалідів, дітей - сиріт, тощо); 
- соціального захисту матерів та дітей; 
- підтримки індивідуального житлового будівництва; 
- підтримки малого підприємництва; 
- сприяння розвитку культури та мистецтв; 
- сприяння розвитку окремих галузей господарства територіальної 

громади (сільського машинобудування, будівництва, сільського 
господарства, туризму та відпочинку тощо); 

- для інших цілей у відповідності з рішеннями органів місцевого 
самоврядування [3]. 

Отже, в сучасних умовах роль цільових фондів фінансових ресурсів 
значно зростає  в Україні, що передусім обумовлено децентралізацією 
місцевих бюджетів, а також посиленням соціальної функції держави як 
головної закономірності розвитку сучасного суспільства. Крім того, їх 
існування є необхідним і доцільним, оскільки сприяє здійсненню 
ефективного контролю за цільовим використанням коштів на місцях. Разом з 
тим аналіз інформації про діяльність таких фондів в нашій державі дає змогу 
зробити висновок про нагальну потребу законодавчого врегулювання питань, 
пов’язаних з необхідністю більш чіткого визначення статусу цих фондів, 
джерел і методів їх фінансування, посилення фінансового контролю за 
використанням грошових коштів. З метою підвищення ефективності 
цільових фондів доцільно запровадити фінансовий моніторинг їх діяльності 
на основі створення та ведення їх єдиного реєстру. 
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СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Страхування життя є одним з центральних видів страхування та має 

велике соціально-політичне значення. Страхування життя поєднує в собі 
можливість для громадян одержати страховий захист від існуючих ризиків та 
заощадити кошти [6, с. 88]. 

В усіх країнах з ринковою економікою страхування життя є 
універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань, а 
також для задоволення потреб фізичних осіб в забезпеченні стійких гарантій 
захисту їх економічних інтересів, пов’язаних із здійсненням різних видів 
господарської діяльності, збереженням визначеного рівня добробуту і 
здоров’я [1, с. 79]. 

Сучасний ринок страхування життя розвивається, та все ж існує безліч 
проблем, які потребують нагального вирішення. Першочергові проблеми, які 
перешкоджають розвитку ринку страхування життя в Україні поділяються на 
внутрішні та зовнішні, (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Зовнішні і внутрішні проблеми страхування життя 
Зовнішні проблеми Внутрішні проблеми

1) недосконала нормативно-правова база; 1) вузький, порівняно з розвинутими 
країнами, асортимент послуг, що 
надаються клієнтам; 

2) низький попит фізичних і юридичних 
осіб на страхові послуги зі страхування 
життя;  

2) низький рівень диверсифікації 
послуг; 

3) відсутність надійних інвестиційних 
програм, а також реальних фінансових 
механізмів для довгострокового розміщення 
страхових резервів; 

3) незадовільний стан 
обслуговування населення; 

 

4) недостатня ефективність стратегічного 
менеджменту страхових компаній;

4) низька технологічність 
здійснення страхових операцій;

5) значна інформаційна закритість 
діяльності страхових компаній; 

5) недостатня ефективність систем 
управління ризиками та внутрішнього 
контролю;

6) недосконала фінансова звітність і 
методи опрацювання інформаційних даних.  

6) недосконалість системи 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення страхової діяльності
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Незважаючи на зазначені вище проблеми, вітчизняні експерти 
вважають, що потенціал розвитку українського ринку страхування життя 
дуже великий, насамперед, унаслідок новизни цієї послуги на фінансовому 
ринку. На їхню думку, основною проблемою є те, що національні страхові 
компанії займаються страхуванням життя 10-15 років і тому ще не 
нагромадили капіталу [3, с. 22]. 

Західні експерти також позитивно оцінюють перспективи розвитку 
вітчизняного страхового ринку, вважаючи, що український ринок 
страхування життя – один з найпривабливіших в Європі, оскільки має 
великий потенціал розвитку [5, с. 58].  

Розвиток ринку страхування перебуває під дедалі наростаючим тиском 
процесів глобалізації та міжнародної інтеграції. У теперішній час не існує у 
чистому вигляді національних страхових ринків, усі вони через експансію 
іноземного капіталу, через систему перестрахування ризиків на зарубіжних 
страхових ринках, створення спільних страхових компаній злилися в єдиний 
страховий простір та зазнали суттєвих змін. При цьому загострились 
проблеми, пов’язані із забезпеченням економічної і фінансової стійкості 
страхових компаній, забезпечення їх конкурентоспроможності в новому 
економічному середовищі. Розв’язання таких проблем в Україні потребує 
поглиблених досліджень у напрямах визначення позитивних і негативних 
факторів, які приносять в український страховий ринок зарубіжні страхові 
компанії, а також причин, що гальмують розвиток страхового ринку. 

Розвитку українського ринку страхування життя, насамперед, має 
сприяти держава шляхом проведення низки першочергових заходів з 
популяризації страхування життя, серед яких такі: 

- вдосконалення методики формування резервів зі страхування життя; 
- запровадження податкових пільг для страховиків, що пропонують 

програми пенсійного; 
- страхування, тобто вони повинні бути в таких же умовах, як і 

Державний Пенсійний Фонд; 
- запровадити податкові пільги для юридичних осіб, котрі укладають 

договори страхування життя своїх працівників; 
- запровадити умови, які б дозволили страховикам пропонувати 

привабливі програми; 
- нагромадження капіталу і були б доступні більш широкому загалу. 
Окрім цього, державі слід приділити більше уваги процесам розвитку 

системи недержавного пенсійного забезпечення [2, с. 185-187].  
Таким чином, страхування життя є одним з найважливіших видів 

соціального захисту та важливим джерелом інвестування в економіку країни. 
Тривала економічна криза в Україні призвела до різкого падіння рівня життя 
більшості населення.  У людей практично немає вільних коштів для того, 
щоб скористатися послугами страхових компаній, які здійснюють 
страхування життя.  
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Крім того, потрібно відновити довіру до страхової галузі як інституту 
соціально-економічного захисту, інформуючи населення про стан страхового 
ринку і рівень державного контролю за його діяльністю, проводити 
роз'яснювальну роботу про необхідність і економічну доцільність 
страхування. Щоб хоча б частково змінити ситуацію, яка склалася на ринку 
страхування життя терміново необхідно вжити ряд рішучих заходів, 
основними серед яких є:  

- розробити прозорі засади діяльності страховиків України;  
- прийняти законодавчі акти, які б змінили діючу систему оподаткування 

та дозволили підприємствам включати витрати на страхування життя своїх 
працівників до валових витрат, що забезпечить соціальний захист 
працюючих;  

- законодавчо врегулювати питання захисту заощаджень громадян за 
довгостроковим страхуванням життя, здоров'я та пенсійним страхуванням.  

Саме держава перш за все повинна бути зацікавлена в розвитку 
страхування життя. По-перше, тому що страхування життя є джерелом 
довгострокових інвестиційних ресурсів, яких так бракує для підйому 
вітчизняної економіки. По-друге, тому що страхові компанії із страхування 
життя доповнюють систему захисту та підтримки рівня життя громадян за 
рахунок самих громадян, і, таким чином, тягар соціального забезпечення 
населення перерозподіляється між державою та ринком страхування. По-
третє, значущим фактором ролі держави щодо розвитку страхування життя є 
створення нових робочих місць, бо страхування життя є основою договорів 
страхування, що укладаються лише при наявності страхового посередника, 
який проводить з клієнтом персональну і довготривалу роботу, за що 
отримує від страхової компанії комісійну винагороду. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

В сучасних умовах бюджетна політика є невід’ємною частиною 
фінансової політики держави та інструментом впливу на соціально 
економічні процеси у суспільстві. За допомогою бюджетної політики 
здійснюється перерозподіл фінансових ресурсів для забезпечення виконання 
державою покладених на неї функцій. Тому сьогодні досить актуальним є 
питанням для економічних досліджень сутності бюджетної політики, її 
проблем та шляхів вдосконалення. 

Вивченням питань сутності, особливостей реалізації та оцінки 
ефективності бюджетної політики займалося багато вітчизняних учених 
зокрема І. Лютий, Л. Лисяк, О. Гордей, З. Бойко, С. Юрій, Є. Макаренко,       
В. Піхоцький та інші. 

Бюджетна політика представляє собою сукупність економічних і 
адміністративних заходів, що застосовує держава з метою стабілізації та 
підвищення ефективності національної економіки, використовуючи, 
головним чином, бюджетні та податкові механізми. 

Стратегічною метою бюджетної політики є створення державою 
необхідних економічних, правових та організаційних засад щодо підвищення 
ролі бюджету як інструменту формування і оптимального розподілу 
фінансових ресурсів між різними ланками бюджетної системи для 
ефективного її розвитку, спрямованого на економічне зростання та 
підвищення життєвого рівня населення. За цих умов активний вплив 
бюджетної системи на фінансові зв'язки і потоки між різними секторами 
економіки виступає необхідною умовою для забезпечення економічного 
росту  

Бюджетна система повинна бути визначальною формою відносин, що 
реалізують фінансові інтереси і цілі держави [1, с. 360]. 

Основними напрямками бюджетної політики є: 
1) створення соціально-орієнтованої ринкової економіки; 
2) стабілізація економічного середовища як передумови розвитку бізнесу; 
3) досягнення довготривалого економічного зростання; 
4) підвищення життєвого рівня населення [3, ст. 56]. 
Головними проблемами функціонування бюджетної політики є: 

1) поглиблення дисбалансу між дохідною та видатковою частинами 
державного та зведеного бюджету України, що, у свою чергу, призводить до 
зростання державного боргу України і збільшення витрат на його 
обслуговування; 

2) наявність суттєвих недоліків організації бюджетного процесу, що, 
головним чином, проявляється у порушенні процедури складання та 
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несвоєчасності затвердження Закону України “Про Державний бюджет 
України” на відповідний рік. Підтвердженням цього є той факт, що за всі 
роки незалежності Україна лише один раз мала вчасно затверджений Закон 
України «Про Державний бюджет. Це призводить до активізації 
деструктивних процесів у бюджетній системі та загострення вже існуючих 
проблем; крім того, бюджет, затвердження якого здійснюється з порушенням 
ключових термінів, має низку недопрацьованих моментів і, як правило, у 
ньому закладені показники, що не відповідають реальній економічній 
ситуації в країні, а тому такий бюджет є неможливим для виконання; 

3) невисокий рівень ефективності використання бюджетної системи для 
стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, що на сьогоднішній 
день є запорукою сталого економічного зростання; 

4) відсутність ефективної системи стратегічних орієнтирів у процесі 
реалізації бюджетної політики, що обумовлює необхідність створення та 
реалізації реальних програм соціально-економічного розвитку, а також 
поступовий перехід до середньо- та довгострокового бюджетного 
планування.  

Вирішенню виявлених проблем у процесі формування та реалізації 
бюджетної політики можуть сприяти наступні заходи: організація 
бюджетного процесу відповідно до сучасних наукових досягнень у галузі 
економіки та підвищення рівня його об’єктивності, що дозволить визначати 
ключові макроекономічні показники, обсяг доходів та видатків з 
максимальною відповідністю реальним економічним умовам та можливостям 
території; оптимізація структури видатків з метою перетворення державного 
бюджету з об’єкта політичних маніпуляцій на дієвий механізм забезпечення 
соціально-економічного зростання; впровадження програмно-цільового 
методу та системи середньострокового бюджетного планування; 
трансформація системи місцевих фінансів, основою якої має стати розробка 
та впровадження дієвого механізму оцінки та управління фінансовим 
потенціалом регіону, що, у свою чергу, дозволить визначити обсяг фактично 
наявних фінансових ресурсів, а також виявити можливості території щодо їх 
акумуляції у майбутньому [2]. 

Для підвищення ефективності бюджетної політики держави необхідно: 
− оптимізувати функціонування системи управління державними 

фінансами; 
− чітко регламентувати законодавчо процес акумуляції й руху 

фінансових потоків, забезпечення їх прозорості для суспільства; 
− забезпечити високі темпи зростання національної економіки, як 

основного чинника зниження фінансових ризиків під час розробки 
показників державного бюджету; 

− досягти надійності прогнозу основних макроекономічних показників, 
на основі яких формуються дохідна й видаткова чистини державного 
бюджету, – обсягів і темпів зростання ВВП, темпів інфляції, валютного 
курсу; 
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− дотримуватися об’єктивності під час формування дохідної частини 
бюджету; 

− мінімізувати фінансові втрати держави під час використання 
державної власності; 

− оптимізувати бюджетні витрати, що сприятиме повноцінному 
фінансовому забезпеченню реалізації державних функцій; 

− забезпечити послідовність розвитку бюджетного процесу, достатність 
фінансових ресурсів для виконання бюджетних зобов’язань на кожному рівні 
на основі законодавчо затверджених мінімальних державних соціальних 
стандартів і обґрунтованих нормативів мінімальної бюджетної 
забезпеченості; 

− створити систему управління державним боргом, яка дала б змогу 
оптимізувати співвідношення фінансування процентних і непроцентних 
витрат;  

− освоїти сучасні методи оцінки раціональності бюджетних асигнувань; 
− впровадити індикатори результативності витрат державних коштів, 

що орієнтовані на досягнення позитивного кінцевого результату та 
стимулюватимуть органи влади різних рівнів і бюджетні організації до 
економного використання бюджетних коштів  

− здійснити реформування правоохоронних органів, уточнення їх 
повноважень, оптимізація структури та чисельності з урахуванням 
європейських стандартів;  

− провести послідовне підвищення рівня грошового забезпечення 
військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу);  

− забезпечити надання послуг для задоволення суспільних потреб, 
виходячи з принципу достатності реальних державних ресурсів; поступово 
підвищити соціальні стандарти. 

− удосконалити механізм управління державними інвестиціями шляхом 
внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України і Закону України 
“Про інвестиційну діяльність”. 

Отже, реформування бюджетної політики є найбільш важливою 
проблемою на сучасному етапі розвитку країни. Необхідність реформування 
бюджетної політики країни пов’язана з тим, що порушуються всі принципи і 
механізми її функціонування. Ефективність соціально-економічної, 
бюджетної політики в Україні в умовах загострення політичних 
суперечностей в першу чергу залежить від політичної волі керівництва 
країни, усвідомлення пріоритетності загальнодержавних, загально-
національних інтересів і створення ефективного механізму їх реалізації через 
існуючі інститути фінансової системи, наявності відповідного правового 
поля й відповідальності кожного урядовця насамперед перед громадянами 
України. На сьогодні нам необхідно передусім подолати період політичного 
хаосу й безвідповідальності, зберегти та зміцнити державність. Саме такий 
підхід повинен бути визначальним у процесі подолання суперечностей у 
реалізації бюджетної політики держави. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У СИСТЕМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Соціальний бюджет - це кошторис усіх видатків і доходів держави, що 

забезпечують функціонування галузей соціально-культурної сфери і 
спрямовані на підвищення добробуту та забезпечення належної якості життя 
громадян на основі дотримання принципів соціальної справедливості. Він 
характеризує обсяги коштів, які держава витрачає на розвиток людського 
капіталу, включаючи охорону здоров’я, та освіту населення, духовний та 
культурний розвиток, систему соціального захисту та соціального 
забезпечення населення. 

Основними джерелами фінансування соціальних видатків держави в 
Україні є ресурси державного і місцевих бюджетів, а також кошти державних 
цільових позабюджетних фондів, до яких належить система фондів 
соціального страхування. В системі бюджетної класифікації видатки на 
соціально-культурні цілі включають кошти, що спрямовуються на 
фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального 
забезпечення населення, духовного та фізичного розвитку, а також на 
фінансування програм забезпечення житлом [2]. 

У цілому видаткова частина Зведеного бюджету України зросла з 34,9% 
до 36,9% ВВП упродовж 2010-2015 рр., що цілком відповідає 
загальносвітовій тенденції зростання державних видатків по мірі розвитку 
національної економіки. Дійсно, починаючи з 2010 р., в Україні 
спостерігалося  відносно стабільне зростання ВВП і  відповідно, номінальних 
доходів та видатків бюджету; до початку фінансово-економічної кризи, яка 
стала доволі відчутна у  2014 р. щорічний приріст видатків на медицину 
становив не менше, ніж 3,8% до ВВП, а за окремими статтями (зокрема, 
видатками на соціальний захист та соціальне забезпечення), навіть 
перевищував 4,0 %. 

За підсумками досліджуваних років, сукупні видатки зведеного бюджету 
зросли до  36,9 % в порівнянні з попереднім періодом, а видатки на 
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соціальний захист - відповідно до 4,1%. Проте, із розгортанням фінансово-
економічної кризи в 2013 р., темпи зростання видатків зведеного бюджету 
значно сповільнилися, сягнувши лише 33,4% щодо показника попереднього 
року 34,9 %. Таке зменшення темпів зростання видатків фахівці пов’язують зі 
нестабільною економічною ситуацією в країні, війною, почала розгортатись 
на сході та ліквідацією і захопленням значної частини стратегічно важливої 
інфраструктури. 

Таблиця 1 
Обсяги соціальних видатків зведеного бюджету України, 

 2010-2016 рр., у % до ВВП 
 
Статті видатків 

Роки 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Освіта 7,4 6,6 7,2 7,3 6,4 6,2 
Медицина 4,1 3,8 4,1 4,2 3,6 3,9 
Соціальний 
захист і 
соціальне 
забезпечення 

3,5 3,4 4,0 4,0 3,7 4,1 

Культура та 
спорт 1,1 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 

Всього видатків 
Зведеного 
бюджету 

34,9 32,0 34,9 34,9 33,4 36,9

 
Таким чином, впродовж останніх п’яти років вітчизняна соціальна 

політика характеризувалась деякими коливаннями в процесі нарощування 
соціальних видатків та значного розширення соціальних зобов’язань 
держави. Це свідчить про те, що соціальна спрямованість бюджетної 
політики в Україні в значній мірі підпорядковується політико-соціальним 
цілям, не враховуючи реальні макроекономічні передумови та перспективи 
довгострокового розвитку держави. Як наслідок, обрання в якості пріоритету 
фінансування соціальної політики не було підкріплене належними 
фінансовими ресурсами та не супроводжувалось структурними. 

Характерно, що найбільша частка видатків на соціальні цілі (36,9% 
сукупних видатків) мала місце в 2015 р., на який прийшовся деякий спад 
фінансово-економічної кризи. Другий максимум соціальних видатків 
зведеного бюджету було зафіксовано в 2013 р. (34,9% сукупних видатків), що 
пов’язувалось з початком важкої економічної ситуації в країні . 

Структура видатків зведеного бюджету на соціально-культурні заходи за 
функціональною класифікацією залишається досить стабільною: 
найвагомішу статтю становлять видатки на соціальний захист і соціальне 
забезпечення. Особливо значне зростання цієї категорії видатків (як в 
абсолютному, так і у відносному виразі) мало місце в 2012-2013 роках, коли 
соціальний розвиток був визначений одним із політичних пріоритетів, а 
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли до 4,0% ВВП 
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внаслідок значного розширення соціальних гарантій. Зокрема, було істотно 
підвищено розмір ряду соціальних допомог, мінімальної заробітної плати;  
в свою чергу, прирівнення мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму для 
непрацездатних призвело до зростання дотацій Державного бюджету до 
Пенсійного фонду. 

Друге місце в структурі соціальних видатків посідають видатки на 
освіту, причому питома вага цієї статті видатків постійно коливається  між 
4,1% та  3,8% сукупних видатків зведеного бюджету України. Саме через це 
науковці одностайні в думці, що рівень фінансування освіти залишається 
недостатнім з огляду на важливість цієї сфери та глибину проблем, що 
накопичились упродовж перехідного періоду. Питома вага видатків на 
охорону здоров’я в структурі зведеного бюджету істотно не змінювалась, 
коливаючись в межах - 3,6-4,2% Надто низький рівень фінансування 
медичної галузі в порівнянні зі стандартами розвинених країн (лише 2014 р- 
3,6%) в жодній мірі не відображає реальних потреб галузі та не може 
задовольнити потреби населення у відповідних послугах в гарантованому 
державою обсязі та на відповідному рівні.   

Планування коштів на фінансування державних соціальних видатків в 
сучасних умовах визначається не чисельністю їх споживачів (і відповідною 
вартістю соціальних програм), а фінансовими можливостями держави, 
перспективні оцінки яких досить часто ґрунтуються на нереалістичних 
економічних показниках [4]. Ця проблема особливо актуалізується для 
системи надання соціальних пільг, оскільки унеможливлюється оцінка 
вартості тих чи інших видів пільг без надійних даних щодо чисельності 
потенційних пільговиків. 

Підсумовуючи вищесказане, варто підкреслити, що посилення орієнтації 
ресурсних потоків на інвестиційні потреби має компенсуватися розширенням 
можливостей реалізації трудового та підприємницького потенціалу, 
забезпеченні гідної заробітної плати. Такий соціальний вимір економічної 
політики виражатиметься у скороченні диференціації доходів населення, 
подоланні бідності серед працюючого населення, що є неприпустимим в 
умовах соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпеченні рівного 
доступу до соціальних послуг високої якості для всього населення.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Зовнішньоекономічна діяльність є особливим видом економічної 

діяльності, тісно пов’язаною з іншими галузями господарської системи 
країни та відіграє важливу роль  у всій національній економіці України. 

ЗЕД досить різноманітна, оскільки  їй  притаманні  різні види та форми 
і реалізується вона на декількох рівнях. В основі ЗЕД лежить зовнішня 
торгівля товарами,послугами,роботами,інформацією та результатами 
інтелектуальної діяльності. У ЗЕД беруть участь державні органи, великі 
галузі економіки, безліч окремих економічних суб’єктів, допоміжні 
організації, а також зарубіжні організації  з торговельно-економічних питань, 
які в сукупності утворюють зовнішньоекономічний комплекс України. 

Економічні та політичні процеси, які відбуваються в Україні, 
вимагають постійного моніторингу та аналізу її ЗЕД. Тим більше, має місце 
переорієнтація експортно-імпортної політики країни. Реалізація Угоди про 
асоціацію між Європейським Союзом та Україною, гібридна війна Росії 
проти України і анексія Росією Криму стали головним чинником радикальної 
трансформації української зовнішньої торгівлі та її вихід на ринки ЄС. 
Односторонні обмеження з боку Росії на імпорт українських товарів, як і 
взаємні обмеження у сфері українсько-російського  військово-технічного 
співробітництва, спонукали українські підприємства до пошуку інших ринків 
збуту [2]. 

На міжнародних ринках світу спостерігається зниження цін не лише на 
нафту і газ, а й на інші енергетичні та сировинні товари. Має місце 
несприятлива кон’юнктура світових цін на товари, що становлять основу 
українського експорту. На світовому фінансовому ринку відбувалася 
поступова зміна обмінних курсів двох провідних міжнародних валют – 
долара США та євро. Під впливом санкцій західних держав проти Росії через 
її агресію проти України відбуваються певні зрушення в географії зовнішньої 
торгівлі не лише Росії та України, а й ряду інших держав. Останнім часом, на 
тлі різкого загострення двосторонніх політичних відносин, погіршуються 
відносини у сфері російсько-європейського економічного співробітництва. 

За даними Державної служби статистики України зовнішньо 
торговельний оборот України за 2010 рік становив 112 млрд. дол. США, а за 
2015 рік – 68,8 млрд. дол. США. Відсутність реформ та наявна кризова 
ситуація в якій  знаходиться Україна, призвели до зменшення даного 
показника за наступні п’ять років. Товарооборот країни зменшився на 43,3 
млрд. дол США, або майже  у 1,7 разу. 

Зовнішньо торговельний оборот України досить нестабільний. Експорт 
товарів за 2010-2015 роки зменшився на 1,9 млрд. дол. США, імпорт на 
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26,5 млрд. дол. США. Ці наслідки спричинені у тому числі і анексією Криму і 
воєнними діями на території України. Україна змушена переорієнтовуватися  
на ринки інших країн (табл.1).  

Таблиця 1 
Географія зовнішньої торгівлі України  

млн. дол. США 
 Експорт Імпорт Сальдо 

2010 2015 2015±2010 2010 2015 2015±2010 2010 2015 
Всього 51405,2 34523 -19882,2 60742,2 34273 -26469,2 -9337 250 
Всього по 
країнах ЄС 

16182,9 11685,3 -4497,6 22038,2 14011,7 -8026,5 -5857,3 -2326,4 

Австрія 182,8 142,0 -40,8 144,0 92,3 -51,7 +38,8 +49,7 
Бельгія 239,4 52,0 -187,4 63,9 48,7 -15,2 6175,5 +3,3 
В.Британія 557,8 530,9 -26,9 598,8 662,7 +3,9 -41 -131,8 
Греція 80,7 30,0 -50,7 23,9 21,1 -2,8 +56,8 +8,9 
Данія 87,2 111,7 +24,5 17,5 32,6 +15,1 +69,7 +79,1 
Естонія 114,0 113,7 -0,3 12,1 26,2 +14,1 +101,9 +87,5 
Італія 127,2 131,0 +3,8 35,2 33,2 -2 +92 +97,8 
Кіпр 418,7 245,0 -173,7 817,6 281,9 -535.7 -398,9 -36,9 
Мальта 93,1 105,5 +12,4 2,3 77,3 +75 +90,8 +28,2 
Нідерланди 103,2 107,0 +3,8 125,1 138,5 +13,4 -21,9 -31,5 
Німеччина 337,2 445,2 +108 353,4 480,6 +127,2 -16,2 -35,4 
Польща 93,0 180,6 +87,4 141,2 96,4 -44,8 -48,2 +84,2 
Угорщина 223,9 86,0 -137,9 52,3 49,0 -3,3 +171,6 +37 
Франція 123,6 106,9 -16,7 230,0 112,2 -117,8 -106,4 -5,3 
Росія 18578 7846 -10732 22987,0 8144,4 -14842,6 -4409 -298,4 
США 1082 759,7 -322,3 1344 727,3 -616,7 -262 +32,4 
Канада 70 75 +5 160 190 +30 -90 -115 
Китай 1483,5 3517 +2033,5 4004,0 3557 -477 -2520,5 -40 
Японія 104,8 458,4 +353,6 801,8 985,0 +183,2 -697 -526,6 

Єгипет 1336 2862,1 +1526,1 94,75 91,1 -3,65 1241,25 2771 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та зони 
проведення антитерористичної операції [3]. 

 
У 2010 році головним зовнішньоторговельним партнером України була 

Росія.  У 2015 році  ним став ЄС. Проте, якщо доля ЄС в експорті України 
залишилася значною – 33%, то в абсолютному виразі показник українського 
експорту в ЄС знизився майже на 4,5 млрд. дол. США, при цьому експорт в 
Росію впав на 10,7 млрд. дол. США. Практично, така ж картина 
спостерігається щодо показників імпорту. 

Єдиною країною світу, до якої Україна суттєво наростила експортні 
поставки, залишається Китай. За 2010-2015 рр. показники експорту товарів 
до Китаю зросли з 1,5 до 3,5 млрд. дол. США. Імпорт з Китаю хоч і знизився 
на 0,5 млрд. дол. США за даний період, тим не менше,  перевищує 10% у 
структурі імпорту України в 2015 році. 

Успішно розвивається міжнародна торгівля України і Єгипту. Експорт 
якого з 2015 р. склав майже 2,9 млрд. дол. США, що у 2,2 рази більше ніж у 
2010 році. 
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У 2015 році Україна нарешті отримала хоча і невелике позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі товарів – 250 млн. дол. США, при 9,3 млрд. дол. 
США  у 2010 році. Хочеться вірити, що цей показник буде зміцнюватися і 
посилюватися найближчими роками, але це залежить від подальшого 
розвитку і національної економіки і зовнішньоекономічного комплексу 
України. 

Подальший розвиток економіки України повинен бути спрямований на 
підвищення ефективності ЗЕД за наступними напрямками: 

- підтримка і значне посилення на експортних галузей національної 
економіки. Підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного 
виробника і, в першу чергу, технічно складних товарів. Розвиток 
співробітництва з розвинутими країнами, впровадження науково-технічного 
прогресу в виробництво, розширення інвестицій в інтелектуальну власність 
та інноваційну діяльність. 

- державна підтримка українських виробників. Надання податкових 
канікул та пільгового кредитування українським виробникам; 

- створення економічно привабливого середовища для вкладання 
інвестицій в економіку держави та в різні підприємства, широке залучення 
іноземного капіталу; 

-  поступова стабілізація валютного курсу гривні до інших валют світу; 
- забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування 

експорту за участю держави, а також надання державних гарантійних 
зобов'язань щодо експортних кредитів; 

У рамках тих основних напрямків поліпшення ЗЕД Україна має 
вирішувати і окремі локальні завдання, що стосуються розвитку співпраці з 
окремими країнами: 

- врегулювання конфлікту з Росією та вирішення питань щодо доступу 
ряду українських товарів на російський ринок; 

- налагодити ділові стосунки з Японією у сфері  науково технічного 
співробітництва і впровадження його результатів у виробництво; 

- співробітництва на взаємовигідних умовах з Індією: використання 
дешевої сировини Індії для легкої, харчової та хімічної промисловості та 
науково-технічної бази України.  

- держава Україна має збільшити підтримку вітчизняних виробників 
для їх виходу на ринок країн ЄС, що можливо здійснити, зокрема  за рахунок 
створення експортно-кредитних агентств. Проте потрібно зазначити, що 
намагаючись стати рівноправним партнером країн Європи та світу, Україна 
поступово починає змінювати свій імідж експортера сировини на імідж 
конкурентоздатного виробника та експортера готової продукції[1]. 

України на сучасному етапі перебуває у стані пошуку нових країн та 
шляхів покращення ЗЕД. І тому, їй потрібно проводити реформи для 
стабілізування економічного, політичного, та соціального розвитку країни. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ІНДЕКСІВ 

 
Фінансові індекси призначені для відображення поточної кон'юнктури 

ринку, стану ділової активності та оцінки тенденцій ринку. Індекси 
виступають як узагальнюючі характеристики макроекономічної ситуації та 
інвестиційного клімату в кожній конкретній країні. Як правило, вони 
відображають ринкову вартість певного портфеля цінних паперів, ринкову 
вартість якоїсь усередненої акції або ринкову капіталізацію певної групи 
корпорацій. Дослідженню фінансових індексів,  фондового ринку із 
застосуванням мультифрактального аналізу присвятили такі вчені та науковці 
як: Е. Петерс, Я. Корбелта, П. Джизба, Л. Кириченко, М. Дубовиков,  А. 
Марков, К. Кривоносова,  А. Любушин та ін.  

Індекс - це одиничний описовий статистичний показник, що узагальнює 
відносні зміни однієї перемінної або групи перемінних; зважена за ринковою 
капіталізацією середня арифметична відношення цін: 

1) середня зважена цін, оскільки ціни окремих акцій зважені для 
відображення їх відносної важливості всередині групи цін акцій, що 
складають індекс; 

2) зважування зроблене за ринковою капіталізацію. Отже, відносна 
важливість зміни ціни кожної акції при визначенні значення індексу перебуває 
під впливом відносного розміру кожної внесеної в індекс компанії. 

Фондові або біржові індекси - це спеціальні показники, які дають 
інформацію для узагальненої характеристики ситуації на ринку цінних 
паперів.  

Біржові індекси виконують дві загальні функції: 
- діагностична - характеристика стану і динаміки розвитку економіки та її 

складових, надання інформації про тенденції розвитку економіки, структурні 
зміни в економіці, відображення нерівномірності розвитку окремих галузей; 

- індикативна - оскільки фондові індекси відображають поточну ситуацію 
на фондовому ринку, вони є базою для оцінювання поведінки великих 
інвестиційних фондів, окремих інвесторів та портфельних менеджерів, а також 
для формування портфелю цінних паперів [3, с. 101-110]. 

Якщо зберігається стійка тенденція зростання індексу, то це означає, що 
економіка країни знаходиться на піднесенні, і навпаки. Це полегшує 
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інвестору визначення своєї політики в довгостроковому плані. Індекси 
показують середнє значення курсової вартості акцій певних компаній, котрі 
найбільш точно відображають поточний стан ринку. Це відносна величина. 
Його слід розглядати відносно попередніх і майбутніх значень, тобто для 
визначення динаміки. Для кожного індексу на дату першої публікації 
встановлюється базове значення, з якого виходять при подальших 
розрахунках. При розрахунку орієнтованих індексів виникає проблема: які 
компанії вибрати для розрахунку індексу, який зможе характеризувати як 
ринок в цілому, так і окремі галузі економіки. Фондові індекси звичайно 
розраховуються по найбільш відомих, ліквідних і повільно зростаючих 
акціях. У світі існує велика кількість індексів. До найбільш відомих і 
значимих належать індекси компанії Доу-Джонса: промисловий 
(індустріальний), транспортний, комунальний і складений. 

Промисловий індекс ("The Dow Jones Industrial Average – DJIA") – це 
простий середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових 
корпорацій. Промисловий індекс серед всіх показників фондових ринків є 
найстарішим (1897 р.) і найпоширенішим. Цей індекс обчислюється шляхом 
додавання цін, включених у нього акцій на момент закриття біржі, і 
розподілу отриманої суми на певний деномінатор, який нівелює процес 
дроблення акцій на менші акції і злиття корпорацій. Індекс Доу-Джонса 
котирується в пунктах. 

Транспортний індекс Доу-Джонса (DJDA) є середнім показником, який 
відображує рух цін на акції 20 транспортних корпорацій, авіакомпаній, 
залізничних корпорацій і автотранспортних підприємств. 

Комунальний індекс Доу-Джонса (DJUA) – це середній показник 
динаміки курсів акцій 15 компаній, які займаються газо- і 
електропостачанням. 

Складений індекс Доу-Джонса (the Dow Jones Composite або "Індекс-
65") – це середній показник, розрахований на базі промислового, 
транспортного і комунального індексів Доу-Джонса [2]. 

Створення комп'ютерної техніки дозволило розраховувати індекси на 
основі оцінки великої кількості акцій. Одним з таких індексів є індекс 
Standart & Poor’s, який розраховується за середньозваженими курсами акцій 
500 провідних корпорацій, сумарна вартість яких становить понад 80% 
загальної вартості зареєстрованих акцій США. S&P 500 (Standard and Poor’s 
500 Index, США) – фондовий індекс, у кошик якого включено 500 
акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список 
належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. 

Популярним також є складений індекс "Вел'ю Лайн", який 
розраховується як середнє арифметичне приблизно 1700 випусків акцій, 
котирувальних на Нью-Йоркській фондовій біржі, Американській фондовій 
біржі й у позабіржовому обороті. Уперше цей індекс був розрахований в 1961 
році й дорівнював в той період 100. Найбільш представницьким індексом 
США, з погляду включення в розрахунок кількості акцій, є індекс "Уілшир-
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5000" (Wilshire 5000). Він розраховується, як середньозважена ринкова 
вартість всіх акцій, котирувальних на Нью-Йоркській фондовій біржі. 

Індекс NASDAQ Composite (National Association of Securities Dealers 
Automated Quotation, США) віддзеркалює обіг цінних паперів на 
позабіржовому ринку. Сьогодні до його розрахункової бази входять більше 
5000 компаній – в основному відносно невеликих та зростаючих. Дуже 
великий відсоток складають компанії «нової» економіки: комп'ютерні, 
телекомунікаційні, біотехнологічні Інтернет-компанії та ін. 

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index, Великобританія) – 
це фондовий індекс 100 найбільших (з найбільшою ринковою капіталізацією) 
компаній Великобританії, що входять в лістинг Лондонської Фондової Біржі. 

DAX (Deutsche Aktienindex, Німеччина) – індекс акцій тридцяти 
найбільш капіталізованих акцій німецьких компаній, що торгуються на 
Франкфуртській фондовій біржі. Індекс розраховується з 1987 року, його 
початкове значення – 1000 пунктів. 

CAC 40 (Compagnie des Agent Change 40 Index, Франція) – індекс акцій 
40 найбільш капіталізованих компаній Франції, що торгуються на 
Французькій біржі (Euronext Paris). Розраховується з 1987 року, початкове 
значення індексу – 1000 пунктів. 

Nikkei 225 (Японія). Один з найважливіших фондових індексів Японії. 
Індекс обчислюється як просте середньоарифметичне значення цін акцій 225 
найбільш активних компаній першої секції Токійської фондової біржі [1]. 

Отже, біржові індекси вже понад сто років використовують для 
інтегральної оцінки стану фінансового ринку. Інвесторів цікавить не лише 
динаміка цін на акції певної компанії, а й загальна тенденція всього ринку. 
Саме для цього практично всі біржі мають власні системи агрегатних 
індексів, які відображають рівень і динаміку цін на певний пакет акцій. Як 
правило, цей пакет складається з акцій компаній, що належать до різних 
галузей промисловості та фінансової сфери. 

Біржові індекси - це середні або середньозважені показники курсів 
цінних паперів, як правило, акцій, що дають найкомпактнішу картину про 
стан і динаміку фондового ринку. Біржові індекси є цифровими 
статистичними показниками, що виражають (у відсотках) послідовні зміни 
певних явищ. 

Зміну значень індексів звичайно розглядають як показник попиту на 
ринку. Зростання чи падіння значення індексу на одному ринку часто 
впливає на стан попиту на іншому. 

Список використаних джерел: 
1. Берзон Н.І., Аршавський А.Ю., Буянова Є.А. Фондові індекси // 
Фондовий ринок / Под ред. Н.І. Берзон. - М.: Віта, 2012. - 559 С.  
2. Біржова діяльність: Навчальний посібник / Під ред. д.е.н. В.І. 
Крамаренко, д.е.н. Б.І. Холод. – К.: ЦУЛ, 2013. – 264 с. 
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М.: Фінанси і статистика, 2013. - 464 с. 
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ЗАХОДИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ АНТИКРИЗОВОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
Світова фінансова криза, що розпочалася в 2007 р. в США з обвалу 

іпотечного ринку, поступово поширилася на інші регіони світу. Спочатку 
вона вдарила по диверсифікованих європейських економіках (економічний 
спад відбувся вже у II кв. 2008 р.), а потім «перекотилася» на не 
диверсифіковані. Окремі проблеми сучасного антикризового макро-
економічного регулювання в Україні висвітлено у працях багатьох 
вітчизняних вчених, зокрема до них належать Ю. Курза, Ж. Сапір та інші. 

Сучасна криза кваліфікується  як криза економічного світового порядку, 
яка називається «глобалізація» [1, с. 10].  

Можна виділити три її важливі особливості. 
По-перше, криза носить безпрецедентний глобальний характер, 

охоплюючи практично всі країни, що динамічно розвиваються. Причому 
вона сильніше впливає на тих, хто був успішним за останнє десятиріччя і 
навпаки страждають від неї в меншій мірі депресивні регіони. 

По-друге, сучасна криза носить структурний характер, тобто припускає 
серйозне оновлення структури світової економіки і її технологічної бази. 
Поки що важко сказати, які структурні зміни можуть статися, але їх 
результатом буде перерозподіл сил в галузевому і регіональному аспектах. 

По-третє, криза носить інноваційний характер. В останні роки відбувся 
перехід на інноваційний шлях в фінансово-економічній сфері. Тут виникли і 
швидко розповсюдилися фінансові інновації, нові сфери інструментів 
фінансового ринку, які, як тоді здавалося, можуть створити умови для 
безкінечного зростання. Але, як з’ясувалося тепер, більшість лідерів 
фінансового ринку мали про них надто невиразну уяву, що призвело до 
подвійного роду наслідків [2, с. 6]. 

Україна на половину свого ВВП інтегрована в світову економіку, тісно з 
нею пов’язана і залежна від неї (перш за все через прив’язку гривні до 
долара). Вона стала заручницею кредитної експансії, що призвело до 
перегріву економіки. Відбулися перші сплески дефолтів, жертвами якого 
стали позичальники з незначними доходами та спекулянти, що сподівалися 
на подальший ріст цін на нерухомість і не могли розрахуватися по 
будівельних кредитах. Нова заставна нерухомість, виставлена банками на 
ринок, дестабілізувала його ще більше, знизила його ліквідність і ціни. 
Фінансова криза швидко перемістилася в реальний сектор економіки, що 
призвело до зменшення ефективності виробництва на тлі скорочення 
платоспроможного попиту населення і зростання цін [1, с. 14]. 

Співвідношення витрат на фінансове оздоровлення до номінального  
ВВП означає збільшення терміну економічного відновлення країни, адже 
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програми фінансового оздоровлення, по суті, зводилися до підтримки 
банківського сектору центробанком чи грошової допомоги уряду 
«депресивним» галузям і не мали інвестиційного характеру. Основна 
«стаття» бюджетних видатків на подолання кризи в економіці, це 
довгострокове рефінансування Нацбанком комерційних банків. У 2009 р. 
обсяги рефінансування під «програму оздоровлення» склали 48 млрд. грн. До 
цієї цифри необхідно додати 19,5-19,7 млрд. грн. (за оцінкою аналітиків), які 
уряд виділив на ре капіталізацію банків «Родовід Банк», «Укргазбанк», 
«Київ» і «Укрексімбанк». Крім того, уряд направив ще 31 млрд. грн. в 
статутний фонд НАК «Нафтогаз України». Ці витрати ніяк не можна віднести 
до програм стимулювання, а відтак назвати інвестиційними, так як ціль 
надання цих коштів – оперативні розрахунки за газ з російським 
монополістом «Газпром». 

Отже, як показує історичний досвід проведення антикризової політики в 
періоди економічних криз, в більшості випадків основну роль відігравали 
засоби грошово-кредитної політики в силу їх оперативності і порівняно 
більш високої ефективності. Тим не менш, для подолання сучасної 
економічної кризи, може використовуватися дискреційна фіскальна політика, 
але з деякими обмеженнями, особливо в країнах з не диверсифікованими 
економіками. 

Список використаних джерел: 
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Соціальна політика - система правових, організаційних та інших заходів 
державних і недержавних установ та організацій, що враховують 
економічний потенціал країни і спрямовані на підтримання соціальної 
стабільності в суспільстві, створення умов для зростання добробуту 
працездатних осіб та забезпечення належного рівня життя тих, хто через 
непрацездатність чи інші життєві обставини не має достатніх засобів до 
існування. 

В Україні призначаються такі види державної допомоги: при вагітності 
та пологах; одноразова допомога при народженні дитини; із догляду за 
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дитиною; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і 
більше дітей віком до 16 років; із догляду за дитиною-інвалідом; із 
тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною; на 
дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років); на дітей одиноким матерям; на 
дітей військовослужбовців строкової служби; на дітей, які перебувають під 
опікою, піклуванням; тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки 
яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів 
неможливе. 

Соціальний захист в окремих країнах ЄС має як спільні риси з 
соціальним захистом України, так і відмінні. Так, центральне місце в 
німецькій системі соціального захисту займає соціальне страхування. 
Фінансування системи соціального захисту в Німеччині здійснюється з 
внесків застрахованих осіб найманої праці та роботодавців, за рахунок 
державного бюджету, а також за рахунок комбінації обох видів 
фінансування. Гарантом виконання соціальних зобов'язань виступає держава, 
перерозподіляючи частину коштів на покриття видатків у вигляді державних 
дотацій. 

Поряд із соціальним страхуванням передбачені механізми соціальної 
допомоги, яка надається в разі, якщо всі види страхових соціальних виплат 
вичерпано. Особливість французької системи соціального захисту - дуже 
складна організаційна структура та висока частка видатків на соціальні 
програми, яка перевищує середній рівень по ЄС. З 2015 по 2016 роки видатки 
на соціальний захист у Франції зросли з 28,5 % до 30,9% [1]. 

Особливості французької системи: 
− розгалужена система професійно-галузевих схем соціального 

страхування; 
− розвинена система сімейних виплат, яка стала результатом тривалої 

еволюції; 
− велика роль додаткових систем соціального захисту, особливо в галузі 

пенсійного й медичного страхування. 
Управління соціальним захистом у Франції організовано ієрархічно у 

вигляді діючих на національному й регіональному рівнях страхових кас, 
відповідальних за той чи інший вид соціального захисту. Основним 
джерелом фінансування системи соціального захисту у Франції слугують 
страхові внески працівників і роботодавців. Виняток складає страхування від 
безробіття й сімейні виплати, частка державних дотацій у яких істотно вища, 
ніж в інших галузях соціального забезпечення, а також страхування від 
нещасних випадків, яке фінансується виключно за рахунок коштів 
роботодавця. 

Особливості британської системи соціального захисту: 
− відсутність спеціальних, організаційно оформлених інститутів, що 

займаються страхуванням конкретних видів соціальних ризиків - страхування 
по старості, по хворобі, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві 
тощо. Всі програми соціального захисту об’єднані в рамках єдиної системи 
соціального захисту; 
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− велика роль державних установ у забезпеченні соціальними 
послугами та виплатами, а також їх тісний зв’язок із приватними страховими 
програмами. 

Структура фінансування системи соціального захисту в Великій Британії 
визначається поділом цієї системи на дві частини: національну охорону 
здоров’я та національне соціальне страхування. Перша фінансується на 90% з 
державного бюджету, а друга - за рахунок страхових внесків найманих 
працівників і підприємців. 

Основним принципом шведської системи соціального захисту є її 
універсальність, тобто охоплення всіх прошарків населення. Наступним за 
важливістю принципом, характерним для багатьох європейських «соціальних 
економік», є принцип соціальної солідарності, який полягає в тому, що всі 
громадяни рівним чином і незалежно від соціального статусу беруть участь у 
фінансуванні системи соціального захисту, докладаючи співмірний своїм 
прибуткам внесок. Необхідним елементом у такій системі виступає держава, 
яка бере на себе функції перерозподілу соціальних благ від забезпечених до 
найуразливіших категорій населення. Якщо брати до уваги лише прибуток у 
формі зарплатні (в середньому, близько 2500 доларів у місяць), то 36% 
населення країни можна було б віднести до розряду бідних (найвищий 
показник у групі промислово розвинених країн світу). Однак після 
перерозподілу сукупного суспільного доходу через систему податків і 
соціальних виплат (1/3 держбюджету йде на соціальні потреби), а також 
враховуючи соціальні видатки муніципальних бюджетів і виплати з 
пенсійних та інших страхових фондів, до категорії бідних потрапляє всього 
лиш 5,6% населення. Для порівняння: аналогічні показники в США 
складають відповідно 27% і 17% [2]. 

Одна з основних проблем соціальної політики Італії - історична 
відмінність у прибутках населення в північних і південних регіонах, що 
відбивається у статистиці по безробіттю. Відносно загального рівня 
безробіття в Італії (11,3%) рівень безробіття на півночі країни становив 
близько 7,5% (що наближається до середньоєвропейських величин), а для 
півдня - понад 20% [2]. Така ситуація впливає на ролі, яку відіграє 
соціальний захист: пенсія по інвалідності в економічно слабких регіонах, 
окрім свого основного призначення, виконує роль допомоги по безробіттю й 
соціальної допомоги. 

Найбільшу частину соціальних видатків складає пенсійне забезпечення - 
15,4% від ВВП, тоді як на підтримку сім’ї, материнства, освіти й політику 
зайнятості витрачаються порівняно незначні кошти (близько 0,8%) [2]. 
Пенсійну проблему ускладнює також несприятливий демографічний 
розвиток: середній показник народжуваності в Італії - один із найнижчих в 
Європі (1,26 дитини на сім’ю). Крім того, внаслідок збільшення тривалості 
життя, зростає частка людей похилого віку. 

У Хорватії до кінця 2015 року соціальний захист належав до компетенції 
Міністерства охорони здоров’я і соціального захисту. Нині соціальною 
сферою здебільшого опікується Міністерство соціальної політики та молоді, 
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крім того, питаннями пенсійного забезпечення займається також 
Міністерство праці та пенсійної системи. 

Отже, серед основних пріоритетів, які б дозволили вирішити проблеми 
функціонування Фондів соціального страхування в Україні, доцільно 
виділити: 

− підвищення розміру заробітної плати та інших доходів населення; 
− зниження соціального навантаження; 
− розробити заходи, які сприяли б призупиненню процесів «тінізації» 

заробітної плати, у тому числі доходів населення, приховування її від 
оподаткування; 

− удосконалення методів контролю за надходженням внесків у Фонди 
соціального страхування; 

− економічне виховання молоді та населення працездатного віку щодо 
запровадження обов’язкового накопичу вального пенсійного страхування, 
визначення його переваг для кожного громадянина. 

Список використаних джерел: 
1. Сутність, принципи та роль соціального страхування та його державне 
регулювання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://pidruchniki.com/1417012054213/strahova_sprava/sutnist_printsipi_rol_sotsi
alnogo_strahuvannya_yogo_derzhavne_regulyuvannya#194. 
2. Роль соціального страхування в умовах соціальної держави та ринкової 
економіки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.pension.kiev.ua/pensref/events/conferences/20030415materials.html. 
3. Державне соціальне страхування та напрями його реформування - 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://pidruchniki.com/10611207/finansi/derzhavne_sotsialne_strahuvannya_napry
ami_yogo_reformuvannya. 
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ 
ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
В Україні є досить багато проблем, пов’язаних з формуванням місцевих 

фінансових ресурсів. Значний вплив на формування місцевого бюджету 
мають органи місцевого самоврядування та їх діяльність. Місцева влада має 
право на формування та цільове використання власних фінансових ресурсів, 
частина яких повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів.  

За рахунок надходжень грошових коштів органи місцевого 
самоврядування забезпечують фінансування соціального та економічного 
розвитку місцевості. Не зважаючи на велику кількість місцевих податків і 
зборів,  вони все ж таки не забезпечують реалізацію покладених на них 
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завдань і функцій. Більшість бюджетів в країні функціонують лише за 
рахунок бюджетних трансфертів і є дотаційними. 

Місцеві податки і збори не відіграють суттєвої ролі у доходах місцевих 
бюджетів, хоча їх надходження у загальному обсязі збільшилися з 820,0 млн. 
грн. у 2008 р. до 8055,5 млн. грн. у 2014 році, відповідно їх частка у структурі 
доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшилася з 1,1 % до 8 % 
відповідно. Для порівняння, у США за рахунок місцевих податків 
забезпечується 65 % доходів місцевих бюджетів, у Франції – 60 %, ФРН – 45 
%, Великобританії – 36 %, Японії – 33 %, в ЄС їх частка сягає 30 % (в 
основному завдяки податку на нерухомість). Тому саме місцеві податки і 
збори мають забезпечувати фіскальні передумови самостійності місцевих 
бюджетів у частині формування їхніх доходів [2, с. 56]. 

До прийняття Податкового кодексу суттєвим недоліком місцевого 
оподаткування було те, що третина законодавчо визначених місцевих зборів 
у більшості населених пунктів не запроваджувалися рішеннями місцевих рад. 
Крім того, у системі місцевого оподаткування були платежі, витрати на 
адміністрування яких перевищували суму їх надходжень до місцевих 
бюджетів [ 3, c. 4].  

Структура надходжень місцевих податків і зборів після прийняття 
Податкового  Кодексу помітно змінилася. Зокрема, кількість місцевих 
податків і зборів скоротилася з чотирнадцяти до п’яти, причому деякі з них 
було скасовано, інші - дещо модифіковано. Так, готельний збір повернувся у 
вигляді туристичного, збір за паркування автотранспорту перетворено на збір 
за місця для паркування транспортних засобів. Разом із тим комунальний 
податок та податок з реклами були взагалі скасовані, як і багато інших зборів 
(ринковий, за використання місцевої символіки тощо). На особливу увагу 
заслуговує переведення єдиного податку з переліку загальнодержавних до 
місцевих [3, c. 8].  

Включення до їх складу єдиного податку спричинило підвищення 
питомої ваги місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих 
бюджетів. Відтак, найвагомішим серед місцевих податків і зборів став 
єдиний податок, якого надійшло 6,6 млрд. грн., що у 1,4 рази більше за 
обсяги надходжень 2012 р. річний план перевиконано на 15,6 %, або на 0,9 
млрд. грн. Таке зростання відбулося, в основному, через збільшення кількості 
фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва [4, c. 51]. 

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів 
традиційно є плата за землю. У структурі доходів місцевих бюджетів її 
питома вага становила 12,2 % у 2013 р., а обсяги надходжень з 2008 р. по 
2013 р. збільшилися у 1,8 рази. У 2013 р. з цього джерела надійшло понад 
12,8 млрд. грн., що на 1,8 % більше за відповідний показник 2012 р., 
виконання становило 87,3 %. На збільшення надходжень від плати за землю 
вплинуло введення обмежень щодо надання пільг для певних категорій 
платників та збільшення ставки земельного податку на окремі земельні 
ділянки у 2008 р., а також підвищення ставок орендної плати. У 2013 р. 
продовжилася тенденція до збільшення частки орендної плати за земельні 
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областях. Найменше податку на нерухоме майно у порівнянні з іншими 
регіонами зібрано у Чернівецькій (4,627 млн. грн.), Кіровоградській  
(6,419 млн. грн.) та Закарпатській (7,933 млн. грн.) областях.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна зробити 
висновок про те, що вже є відчутні позитивні наслідки від реалізації реформи 
фіскальної децентралізації, про що свідчать як загальнодержавні показники, 
так і регіональні та місцеві. Для того щоб подолати проблеми, оптимальне 
розмежування видаткових та податкових обов’язків має ґрунтуватися на 
таких критеріях, як економія масштабу, вторинні вигоди, витрати на 
адміністрування податків, податкова ефективність та справедливість. 

Список використаних джерел: 
1. Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки /  
Т. І. Єфименко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К.,  
2014. - 688 c 
2. Кириленко О. П. Роль місцевих податків і зборів в зарубіжних країнах /      
О. П. Кириленко //Фінанси України. - 2014. - № 5. - С. 54-59. 
3. Олійник О. В. Податковий кодекс України: оцінка змін в оподаткуванні / 
О. В. Олійник, С. В. Юшко // Вісник ХНАУ. - 2014. - № 8. - С. 3-13. 
4. Проць Н.В. Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в 
контексті бюджетної децентралізації / Н.В. Проць // Фінансовий простір. – 
2015. – № 1(17). – С. 221–227. 
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua 
 

Ірина Мазуренко 
Науковий керівник: Маршук Л. М., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПОДАТКОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОХОДИ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 

Важливою складовою повноцінного розвитку України є  
формування фінансово забезпечених органів місцевого самоврядування, 
оскільки наявність достатніх коштів у місцевих бюджетах дає змогу 
оперативно вирішувати завдання соціально-економічного характеру на  
рівні територіальної громади. Зміцнення фінансової основи місцевої  
влади можливо за допомогою впровадження реформи децентралізації, в 
комплексі як адміністративно-територіальної, політичної та фіскальної 
(бюджетної), адже для виконання делегованих, переданих на місця  
та власних повноважень органів місцевого самоврядування необхідним  
є наявність стабільних та достатніх джерел наповнення місцевих бюджетів 
[2, c. 50]. 

До питання податкової децентралізації зверталися вітчизняні вчені, 
зокрема, В. Андрущенко, Н. Бикадорова, І. Волохова, А. Гавриленко,            
О. Горун, М. Деркач, О. Длугопольський, О. Дроздовська, О. Заверуха,         
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Н. Ісаєва, С. Колодій, О. Кириленко, Т. Кваша, В. Климова, В. Кудряшов,       
І. Луніна, О. Майданник, А. Малярчук, А. Монаєнко, О. Музика, Л. Нікітіна, 
Т. Сало, Р. Степанін, С. Хамініч та ін. 

Для підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів  
були розроблені нові підходи до формування та використання фінансових 
ресурсів місцевих бюджетів, основні положення яких закріплено у внесених з 
2015 р. змінах до Податкового та Бюджетного кодексів України та  
інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів і 
міжбюджетних відносин [1, с. 10]. У напрямі забезпечення зміцнення 
фінансової бази місцевих бюджетів було здійснено заходи, направлені на 
скорочення загальної кількості податків, передачу частину податків з 
Державного до місцевих бюджетів, введення нових податків, що 
наповнюватимуть місцеві бюджети (див. табл.1). Водночас змінами до 
Податкового кодексу України підвищено фіскальну незалежність органів 
місцевого самоврядування щодо місцевих податків та зборів, зокрема 
шляхом надання права самостійного визначення ставок податків та 
встановлення пільг з їх сплати. 

Як свідчать статистичні дані Міністерства фінансів [5], завдяки змінам 
до Податкового та Бюджетного кодексів доходи місцевих бюджетів за 2015 
рік до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) 
надійшло 99,8 млрд. грн., що складає 116 % від річного обсягу надходжень, 
затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до загального фонду 
проти січня-грудня минулого року (у співставних умовах та без урахування 
територій, що не підконтрольні українській владі) склав 42,1% або + 29,6 
млрд. грн. 

Загалом обсяг надходжень ПДФО за 2015 рік склав 53 625,8 млн. грн.,  
рівень виконання річного показника, затвердженого місцевими радами 
становить 113,7%, надходжень плати за землю – 14 466,6 млн. грн., рівень 
виконання річного показника, затвердженого місцевими радами – 112,2%. 
Надходження податку на нерухоме майно на 2015 рік затверджені місцевими 
радами в обсязі 530,0 млн. грн. Фактичні надходження податку за 2015 рік 
склали 736,9 млн. грн. Станом на 01.01.2016 фактичні надходження 
акцизного податку склали 7 670,1 млн. грн. що в розрахунку на 1-го жителя 
країни складає 196,1 гривень. 

Найбільший обсяг надходження податку на нерухоме майно за січень-
грудень 2015 року зібрано у м. Київ (182,544 млн. грн.), в Харківській (68,227 
млн. грн.), Одеській (64,472 млн. грн.), Київській (61,974 млн. грн.), 
Дніпропетровській (46,194 млн. грн.) та Львівській (43,584 млн. грн.) 
областях. Найменше податку на нерухоме майно у порівнянні з іншими 
регіонами зібрано у Чернівецькій (4,627 млн. грн.), Кіровоградській (6,419 
млн. грн.) та Закарпатській (7,933 млн. грн.) областях.  
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Таблиця 1 
Доходи місцевих бюджетів починаючи з 2015 р. (відповідно до 

внесених змін до Податкового та Бюджетного кодексів України) 
Джерело доходу Розмір 

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на 
відповідній території (крім території міст Київ та Севастополь) 60% 

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 50% 
рентна плати за спеціальне використання води 50% 
рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення 25% 

рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення 100% 

державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за 
місцем вчинення дій та видачі документів 100% 

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 5% 

податку на прибуток підприємств 10% 
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 100% 

податок на майно 100% 
єдиний податок 100% 
збір за місця для паркування транспортних засобів 100% 
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати 100% 
екологічний податок (крім екологічного податку, що справляється за 
утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або 
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 
встановлений особливими умовами ліцензії строк)

80% 

екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за 
утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) 25% 

 
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можемо зробити 

висновок про те, що вже є відчутні позитивні наслідки від реалізації реформи 
фіскальної децентралізації, про що свідчать як загальнодержавні показники, 
так і регіональні та місцеві. Для того щоб подолати проблеми, оптимальне 
розмежування видаткових та податкових обов’язків має ґрунтуватися на 
таких критеріях, як економія масштабу, вторинні вигоди, витрати на 
адміністрування податків, податкова ефективність та справедливість. А 
також фіскальна децентралізація повинна бути узгоджена із 
адміністративною, але і бути відносно незалежною від політичної та 
економічної децентралізації. Однак, на жаль, результати реформування 
фінансового забезпечення місцевого самоврядування нівелюються за рахунок 
інших негативних явищ в економіці України.  
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі економічного розвитку в Україні склалась досить 

складна ситуація. Серед безлічі проблем, що сприяли економічній кризі та 
уповільнили перехід України на шлях до економічного зростання, є низька 
інвестиційна активність. 

Інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, 
визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах    
вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з 
економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, 
зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- і макрорівнях [2, с. 354]. 

Залучення інвестицій сьогодні особливо необхідне у ті сфери економіки, 
активізація яких допоможе вивести їх з кризового стану, зняти соціальне 
напруження в суспільстві. Насамперед це виробництво продуктів 
харчування, товарів першої необхідності та послуг. Справа не лише в тому, 
щоб задовольнити населення необхідними товарами та послугами, але й щоб 
здійснити їх імпортозаміщення, звільнивши валютні ресурси, що 
використовуються на імпорт товарів народного вжитку або сировини для їх 
виробництва. Останніми роками економіка нашої держави так і не змогла 
викорінити глибокі структурні деформації і вагомо відстає від розвинених 
країн світу за загальними показниками всіх факторів виробництва та 
відповідно – рівнем добробуту населення. 

Економічна ситуація, яка зараз склалась в Україні, значно ускладнює 
інвестиційну діяльність. Будь-який інвестор постійно діє, виходячи із 
розрахунку між отриманням можливого прибутку та ризиками. На відміну 
від учасників процесу купівлі-продажу товарів, інвестор планує вкласти свої 
кошти з розрахунком на майбутній результат і повинен бути впевненим у 
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надійності операцій, які планує здійснити [3, с. 127]. Впродовж останніх 
кількох років можемо спостерігати покращення ситуації щодо залучення 
іноземних інвестицій в економіку нашої країни, проте обсяги залучених 
інвестицій наразі не відповідають тому рівню, який реально потрібен нашій 
економіці.  

Таким чином, обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних 
інвестицій в економіку України на 1 липня 2015 року становив 42,851 млрд 
доларів, що на 1,78 млрд доларів більше, ніж кварталом раніше. Як 
наголошується, у січні-червні 2015 року в економіку України іноземними 
інвесторами вкладено 1,042 млрд доларів та вилучено 351,3 млн доларів 
прямих інвестицій. Інвестиції надійшли зі 133 країн світу. Із країн ЄС із 
початку інвестування внесено 33,154 млрд доларів інвестицій, з інших країн 
світу - 9,696 млрд доларів. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більше 83% 
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 12,274 млрд доларів, 
Німеччина - 5,489 млрд доларів, Нідерланди - 5,108 млрд доларів, РФ - 
2,685 млрд доларів, Австрія - 2,354 млрд доларів, Велика Британія - 
1,953 млрд доларів, Вірґінські Острови - 1,872 млрд доларів, Франція - 
1,539 млрд доларів, Швейцарія - 1,371 млрд доларів та Італія - 966,6 млн 
доларів [4]. 

Незважаючи на очевидні позитивні зрушення у пожвавленні 
інвестиційних процесів, Україна сьогодні не є інвестиційно привабливою 
порівняно не тільки з країнами із розвиненою ринковою економікою, а й з 
окремими східноєвропейськими країнами. Це пов’язано з впливом таких 
чинників, як: відсутність надійного законодавства, яке б захищало права 
приватних інвесторів; відсутність механізму реалізації наявних нормативних 
актів; неточність податкового регулювання і його непередбачуваність навіть 
протягом року; відсутність ефективної інфраструктури для іноземного 
підприємництва; економічна і політична нестабільність (до економічних 
факторів, що не сприяють покращанню інвестиційного клімату в нашій 
державі, можна віднести, нестабільну систему зовнішньоекономічної 
діяльності; замкненість української економіки на державах СНД, з якими 
зв’язки зараз порушено; незбалансованість економіки; неконвертованість 
національної валюти і непевність валютного ринку. Що стосується 
політичної нестабільності, то в Україні вона характеризується насамперед 
частою зміною уряду та змінами в інших ешелонах влади, корумпованістю 
владних структур, невизначеністю економічної стратегії); погана 
матеріально-технічна база і нерозвиненість інфраструктури; негативні 
фактори соціального характеру – це насамперед безробіття, зубожіння 
населення, розпад багатьох громадських структур тощо; фактична 
відсутність професійно підготовлених інформаційних та консультативних 
інфраструктур позбавляє інвестора точної економічної і правдивої, науково 
обґрунтованої інформації, що не дає йому змоги прийняти ефективні 
управлінські рішення; негативні геополітичні фактори, а саме: територіально-
етнічні конфлікти, суперечки, сепаратистські виступи.  
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Іноземні інвестиції відіграють значну роль в економічному розвитку 
будь-якої держави незалежно від рівня її економічного розвитку та сприяють 
економічному зростанню приймаючої економіки на основі ефективнішого 
використання національних ресурсів. Діяльність іноземних інвесторів 
вирішує окремі соціальні проблеми. Певною мірою – проблему зайнятості, 
створюючи нові робочі місця. Іноземні компанії беруть участь у формуванні 
загального рівня заробітної плати, оскільки частина працівників 
приймаючого господарства зайнята на їх підприємствах. Дочірні компанії і 
філії впливають на формування попиту на робочу силу з боку національних 
фірм і на рівень оплати місцевих працівників. Іноземний капітал змінює 
умови конкуренції місцевих виробників і цим непрямим шляхом також 
впливає на рівень оплати праці в приймаючій економіці.  

Тому оптимальна інвестиційна політика щодо активізації притоку 
іноземних інвестицій в Україну повинна ґрунтуватися на таких засадах: 1) 
створення стабільного законодавства, яке має забезпечувати державні 
гарантії захисту іноземних інвестицій протягом тривалого часу; 2) сприяння 
залученню прямого продуктивного іноземного капіталу до сфери 
матеріального виробництва та встановлення державного контролю за його 
використанням; 3) створення сприятливих умов для розвитку спільних 
підприємств, які займаються виробництвом; 4) створення спільних 
підприємств за так званою китайською схемою, яка передбачає з самого 
початку володіння контрольним пакетом акцій підприємства українською 
стороною; згодом, через 5–7 років, українськими мають бути 75% акцій, і ще 
через 10–12 років спільне підприємство стає повністю українським;  
5) заборона ввезення спільним підприємством застарілої продукції та 
технологій, які в розвинених країнах вважаються вичерпаними;  
6) розроблення та прийняття законодавчої бази щодо страхування ризиків 
спільних підприємств; 7) розмежування в спільних підприємствах частки 
українських та іноземних партнерів відносно валюти та контролю за  
рухом української частки валюти з метою запобігання вивезенню її за межі 
країни. 

Отже, реалізація даних заходів дозволить забезпечити сприятливий 
інвестиційний клімат для іноземних інвестицій в умовах нестачі внутрішніх 
фінансових ресурсів та надасть змогу економічного розвитку країни. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ  
ЯК ФАКТOР ЕКOНOМІЧНOГO ТА СOЦІАЛЬНOГO ЗРOСТАННЯ 

  
На сучаснoму етапі рoзвитку екoнoміки рoзгляд прoблеми інвестування 

у людський капітал пoтребує oсoбливoї уваги. На даний час найціннішим 
ресурсoм, який є oснoвoю екoнoмічнoгo зрoстання країни є не прирoдний та 
відтвoрюваний капітал, а саме людський та інтелектуальний капітали. 
Вихoдячи з цьoгo, oсвіта має рoзглядатися як інвестиції у людський капітал, 
щo суттєвo підсилює її значення в умoвах трансфoрмаційних прoцесів в 
екoнoміці України і ствoрює умoви сталoгo рoзвитку підприємств та галузей 
націoнальнoгo гoспoдарства. 

Вирішенню прoблем викoристання людськoгo капіталу присвячена 
значна кількість праць зарубіжних і вітчизняних вчених таких, як             
O. Біліченкo, Г. Беккeра, А. Сміта, O. Гізелo, Л. Гoрoшкoва, Л. Мельничук та 
інші. Прoте прoблеми інвестиційнoгo забезпечення людськoгo капіталу як 
джерела сoціальнoгo рoзвитку залишаються недoстатньo дoслідженими. 

Дoсвід екoнoмiчнo рoзвинених країн свiту свiдчить, щo iнвестування у 
людський капітал навiть у нeзначних oбсягах дoзвoляє oтримати набагатo 
бiльшу екoнoмічну вiддачу у дoвгoстрoкoвій перспективі, нiж значнi 
вкладення кoштів у технiчний рoзвитoк пiдприємства. Інвестицiї в людський 
капiтал рoзглядаються як дуже важливe джерeлo eкoнoмiчнoгo рoсту, бiльш 
важливе, ніж iнвестиції у фiзичний капітал. Інвестиції у людський капітал 
безпoсередньo пoв’язані з усіма стoрoнами вирoбництва на підприємстві – як 
із сoціальнoю, так і з екoнoмічнoю. 

У наукoвій лiтературі відсутня єднiсть пoглядів щoдo трактування 
сутнoстi пoняття «людський капітал». Oднак усі пoгляди мoжна згрупувати у 
двi категoрії: у вузькoму рoзумінні людський капітал пoв’язують лише з 
людинoю як нoсієм знань, щo є ключoвим чинникoм рoзвитку суспільства і 
екoнoмічнoгo зрoстання. Ширший підхід пeредбачає включення дo 
людськoгo капіталу не лише спeціалістів, знання, науку, вихoвання, а й 
інструмeнти інтелектуальнoї праці та середoвище функціoнування людськoгo 
капiталу в частинi викoнання ним свoїх вирoбничих функцiй [2, с.11]. 

Інвестиції в людський капітал мають деякі oсoбливoсті, щo відрізняють 
їх від інших видів інвестицій: 

1. Віддача від інвестицій в людський капітал безпoсередньo залежить від 
терміну життя йoгo нoсія (від тривалoсті працездатнoгo періoду). Чим раніше 
рoбляться вкладення в людину, тим швидше вoни пoчинають давати віддачу. 

2. Людський капітал здатний накoпичуватись. 
3. У міру нагрoмадження людськoгo капіталу йoгo прибуткoвість 

підвищується дo певнoї межі, що oбмежена верхньoю границею активнoї 
трудoвoї діяльнoсті (активнoгo працездатнoгo віку), а пoтім різкo знижується. 
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4. Не всі інвестиції в людину мoжна вважати вкладеннями в людський 
капітал.  

5. Характер і види вкладень в людину oбумoвлені істoричними, 
націoнальними, культурними oсoбливoстями та традиціями. 

6. У пoрівнянні з інвестиціями в інші різні фoрми капіталу, інвестиції в 
людський капітал є найбільш вигідними як з тoчки зoру oкремoї людини, так 
і з тoчки зoру всьoгo суспільства [4, с. 29]. 

Oтже, людський капітал мoжна трактувати як сфoрмoваний абo 
рoзвинений у результаті інвестицій і накoпичений людинoю певний запас 
здoрoв’я, знань, навичoк, здібнoстей, мoтивацій, який цілеспрямoванo 
викoристoвується в певній сфері суспільнoгo вирoбництва, сприяє 
підвищенню прoдуктивнoсті праці й завдяки цьoму впливає на зрoстання 
дoхoдів зарoбітків йoгo власника та націoнальнoї екoнoміки. 

Принципoвими мoментами, щo випливають з цьoгo визначення є: 
– пo-перше, людський капітал – це не прoстo сукупність певних 

ресурсів, а сфoрмoваний абo рoзвинений у результаті інвестування певний 
запас здoрoв’я, знань, навичoк, здібнoстей, мoтивацій; 

– пo-друге, це такий запас здoрoв’я, знань, навичoк, здібнoстей, 
мoтивацій, який дoцільнo викoристoвується для oдержання кoриснoгo 
результату і сприяє зрoстанню прoдуктивнoсті праці; 

– пo-третє, викoристання людськoгo капіталу призвoдить дo зрoстання 
дoхoдів; 

– пo-четверте, таке зрoстання дoхoдів стимулює інвестиції в людський 
капітал, щo стає причинoю пoдальшoгo зрoстання зарoбітків. 

Характернoю oсoбливістю інвестування в людський капітал є те, щo 
людина є  не лише oб’єктoм  інвестування, а і йoгo метoю. Так, рoзвитoк і 
рoзширення oсвітніх, інтелектуальних, інфoрмаційних, oрганізаційних, 
управлінських, мoтиваційних ресурсів, пoгляд на людину як на гoлoвний, 
визначальний і якіснo невичерпний чинник екoнoмічнoгo зрoстання нoвoгo 
типу, а такoж як на мету цьoгo зрoстання, є визначальнoю рисoю нашoго часу. 

Такoж слід відзначити, щo дoсить значний вплив на рoзвитoк людськoгo 
капіталу має зацікавленість держави у його підвищенні шляхoм фінансування 
з Державнoгo бюджету oсвіти, oхoрoни здoрoв'я і духoвнoгo та фізичнoгo 
рoзвитку населення. У рoзвинених країнах світу держава бере на себе все 
більшу частку витрат на людський рoзвитoк. Це oбумoвленo надзвичайнo 
важливим стратегічним значенням таких інвестицій і тим, щo вoни мають 
пoзитивний вплив на сoціальний та іннoваційний рoзвитoк країни. Зoкрема, 
для України неoбхіднoю умoвoю для вхoдження її в числo рoзвинутих країн 
має стати саме підвищення рівня інвестування в людський капітал і 
підтримка йoгo на дoсить висoкoму рівні.  

Рoзглядаючи участь нашої держави в прoцесі інвестування в людський 
капітал (oсвіта, oхoрoна здoрoв’я, діяльність у сфері культури та спoрту),  
слід відзначити, щo за oстанні рoки інвестиції в oсвіту за рахунoк кoштів 
держбюджету кoливалися у межах 15,2-21,3 % загальнoгo oбсягу інвестицій в 
oснoвний капітал за видами екoнoмічнoї діяльнoсті; в oнoвлення сфери 
oхoрoни здoрoв’я та сoціальнoї дoпoмoги – у межах 14,2-23,3 %; в діяльність 
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у сфері культури та спoрту, відпoчинку та рoзваг – у межах 11,2-24,4 %. За 
кoжним видoм екoнoмічнoї діяльнoсті державна частка станoвить приблизнo 
п’яту частину, щo для сoціальнo - oрієнтoваних сфер діяльнoсті є 
неприпустимим [1, c.101]. 

В Україні на oсвіту витрачається близькo 2,6% ВВП, щo є дoсить 
незначним пoрівнянo з рoзвиненими країнами. Зoкрема, у Данії, Нoрвегії та 
США видатки на oсвіту складають 7,10%, 6,37% і 7,34% ВВП відпoвіднo. В 
країнах, щo недавнo вступили в ЄС, витрати пoки щo не такі значні. 
Наприклад, у Чехії загальні витрати на oсвіту складають лише 4,58%, у 
Слoваччині – 4,1% ВВП. Структура витрат на oсвіту в рoзвинених країнах 
відрізняється значнo більшoю часткoю приватних інвестицій [3, c.78]. 

У загальнoму рoзумінні всі види вкладень у людину, щo мoжуть бути 
oцінені в грoшoвій абo іншій фoрмі і мають дoцільний характер, тoбтo 
сприяють зрoстанню прoдуктивнoсті й підвищенню персoніфікoваних 
дoхoдів людини, мoжуть бути ідентифікoвані як інвестиції в людський 
капітал. 

Oтже, людський капiтал є oдним із найцiнніших видiв капiталу. 
Ефeктивність екoнoміки визначається якiстю людськoгo капiталу. У сучаcних 
умoвах знання i квалiфікацію вiднoсять дo чиcла важливих чинникiв 
eкoнoмічнoгo зрoстання і сoціальнoгo прoгресу суспільства. Тoму, 
накoпичення та інвестиції в людський  капiтал є oднією з умoв, яка 
забезпeчує дoсягнення стiйких темпiв екoнoмічнoгo зрoстання країни та 
сoціальнoгo рoзвитку.  
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Організація фінансів та діяльність міжнародних фінансових інститутів 

мають певні особливості по відношенню до інших міжнародних організацій. 
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Саме тому необхідно дослідити особливості організації фінансів 
міжнародних фінансових інституцій та фінансів інших (нефінансових) 
міжнародних організацій. 

Фінанси міжнародних фінансових інституцій – це сукупність фінансових 
ресурсів, що акумулюються ними для регулювання та розвитку міжнародних 
фінансових і валютно-кредитних відносин. Їх головне функціональне 
значення полягає в стабілізації міжнародних фінансів та світової економіки. 
Провідне місце серед міжнародних фінансових інституцій займають 
Європейський інвестиційний банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ) та 
група установ Всесвітнього банку [1].  

Сектор нефінансових міжнародних організацій теж мобілізує фінансові 
ресурси для реалізації діяльності в межах своєї компетенції (політичної, 
соціально-економічної, культурної, наукової, релігійної тощо), що чітко не 
обмежена координацією міжнародного фінансово-економічного 
співробітництва. До таких інституцій відносяться: Організація Об’єднаних 
Націй (ООН), НАТО, Організації з безпеки і співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), Грінпісу, Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) 
та інші. 

Бюджет міжнародної інституції – це важливий фінансовий документ, що 
складається на прийнятий в організації бюджетний період. Він уявляє собою 
сукупність фінансових кошторисів всіх структурних підрозділів міжнародної 
організації, її програм, фондів тощо. У бюджеті зазначаються статті 
надходження і витрачання фінансових ресурсів, що у разі необхідності 
підлягають уточненню та регулюванню. 

 Формування певної ієрархії статей утворює структуру бюджету 
міжнародних інституцій, що значною мірою залежить від їх організаційного 
устрою та включає дві частини: доходну і витратну. Їх упорядкування 
відбувається за принципом збалансованості бюджету, тобто виходячи з 
доходіву відповідному бюджетному періоді плануються й бюджетні витрати. 

Дохідна частина бюджетів міжнародних організацій не вирізняється 
різноманітністю і формується, як правило, за рахунок внесків учасників. Але 
специфіка діяльності міжнародних фінансових інститутів дозволяє 
розширити джерела надходжень фінансових ресурсів за рахунок отримання 
окрім внесків учасників ще й власних доходів.  

Розглянемо особливості фінансів найвпливовішої нефінансової 
міжнародної інституції – Організації Об’єднаних Націй (ООН).  

Статутна діяльність ООН спрямована на підтримку і зміцнення миру та 
безпеки у світі, розвиток співробітництва між державами, шляхом 
проведення миротворчих місій, надання гуманітарної допомоги, захисту прав 
і свобод людини, контролю за зброєю, роззброєнням, соціально-культурним 
та економічним розвитком. Ефективність роботи ООН багато в чому 
залежить від наявних фінансових ресурсів у їхньому розпорядженні, що 
поділяються на регулярні (бюджетні) та нерегулярні (позабюджетні). Якщо 
до регулярних ресурсів відносяться фактично затверджені регулярні 
бюджети, то до позабюджетних ресурсів відносяться: 

 - кошти цільових фондів; 
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 - ресурси, пов’язані з технічним співробітництвом; 
 - інші нерегулярні ресурси (у т.ч. кошти, отримані через 

міжорганізаційні механізми).  
Фінанси ООН формуються за рахунок внесків країн-учасниць, 

недержавних донорів і незначних інших доходів від продажу друкованих 
видань ООН та від надання платних послуг. Шкала нарахованих внесків (у 
відсотках до бюджету ООН) враховує економічний потенціал країн- 
учасниць і затверджується Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією 
Комітету з внесків. Вона має затверджене мінімальне та максимальне 
значення (насьогодні це 0,001% і 22% відповідно). Максимальну межу 
встановлено зметою уникнення надмірної фінансової та політичної 
залежності від будь-якої з країн-учасниць. Розмір ставок встановлюється 
залежно від рівня ВНД (ВНП) країн-членів ООН [2].  

Більшість країн-учасниць ООН не сплачує свої внески до бюджету ООН 
в повному обсязі та у встановлені терміни, тому нараховані внески 
включають: 

 - надходження в рахунок нарахованих внесків поточного року; 
 - надходження в рахунок нарахованих внесків попередніх років. 
Загальний бюджет ООН включає наступні основні затверджені 

фінансові кошториси: програми і фонди; спеціалізовані бюджети; бюджет 
миротворчих операцій; регулярний бюджет. 

 Миротворчий бюджет визначається на один календарний рік, що триває 
з 1 липня по 30 червня. Затверджений бюджет миротворчих операцій містить 
такі категорії витрат: на воєнний та поліцейський персонал, на громадянській 
персонал, оперативні потреби (спостерігачі, консультанти, зв’язок, транспорт 
тощо).  

Регулярний бюджет ООН затверджується раз на два календарних роки. 
Він фінансується лише за рахунок обов’язкових внесків усіх держав-членів 
організації. Основні статті витрат регулярного бюджету складають кошти на 
утримання апарату ООН. 

Сьогодні, в умовах сталого зростання дефіциту бюджету ООН та 
неможливості вирішення проблеми шляхом збільшення обов’язкових та 
добровільних внесків в умовах світової кризи, пошук альтернативних джерел 
фінансування та реформа фінансової архітектури ООН є неминучими. 

 Система пошуку інноваційних (альтернативних) джерел фінансування 
передбачає спільну розробку та впровадження нових механізмів мобілізації 
внутрішніх і міжнародних фінансових ресурсів на цілі розвитку, тоді як при 
традиційному підході до фінансування особлива увага приділялася 
партнерству лише у використанні фінансових ресурсів. Сьогодні під 
інноваціями розуміють найрізноманітніші форми фінансування розвитку 
ООН, а саме: глобальні тематичні цільові фонди (Міжнародний фінансовий 
фонд); механізми державних гарантій і державного страхування; взаємні 
міжнародні фіскальні механізми; інвестиції в акціонерний капітал, облігації, 
індексовані за темпами зростання; антициклічні займи; системи розподілу, 
що забезпечують надання глобальних екологічних послуг; 
мікрофінансування; мезофінансування тощо. 
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Існуючи на даний час пропозиції щодо реформування фінансової 
архітектури ООН стосуються одного – поліпшення фінансового контролю та 
більш ефективного використання коштів. Труднощі полягають в пошуку 
компромісу між всіма зацікавленими сторонами. Підсумовуючи зазначимо, 
що головним джерелом утворення фінансів міжнародних організацій є 
обов’язкові внески країн-учасниць, які надходять з їх бюджетів, валютних 
фондів та кошти недержавних донорів.  
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На сьогоднішній день стан розвитку України характеризується 

наявністю різних соціальних проблем, які спричиняють зміни в якості життя 
населення. Слід чітко розуміти, що зміни, які відбуваються в суспільстві, 
впливають на соціальне становище окремої особистості і суспільства 
загалом. Тому потреби індивіда забезпечуються можливостями, які 
проявляються через ціни, зарплати, зміни в економіці, та політиці.
 Актуальність даної теми полягає у висвітленні головних, на нашу 
думку, соціальних проблем суспільства та у спробі знаходження шляхів їх 
вирішення.     

Переважній більшості громадян потрібні термінова соціальна допомога і 
захист. Суспільство та його правова система не завжди демонструють 
готовність до скорішого запровадження та ефективного регулювання нових 
процесів, у тому числі в галузі соціального захисту населення, проте, прагне 
до підвищення якості цих процесів в умовах відсутності адекватного 
правового регулювання [1].  

За даними Державного комітету статистики України на початок 2016 
року, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, 
установ та організацій у січні 2016 р. становила 4362 грн, що у 3,2 рази вище 
рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн). Порівняно з груднем 2015 р. 
розмір заробітної плати зменшився на 16,6%, а за останні 12 місяців 
(відносно січня 2015р.) зріс на 26,3%. Зменшення нарахувань у січні до 
попереднього місяця є типовим явищем, причиною такої тенденції є 
одноразові виплати, які здійснюються, як правило, у грудні. При цьому,  ціни 
на споживчому ринку в лютому 2016 р. порівняно з попереднім місяцем 
знизилися на 0,4%, з початку року – зросли на 0,5%, Ціни виробників 
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промислової продукції в лютому 2016 р.  порівняно з попереднім місяцем 
зросли на 1,5%, з початку року – на 0,4%. Враховуючи індекс споживчих цін 
за 2011-2016 роки, можна підсумувати, що ціни зросли приблизно на 80%, 
особливо це стосується комунальних послуг [2]. Тому суспільство значною 
мірою відчуло потребу у зменшенні цін, адже значна частка йде на сплату 
комунальних послуг.  

Різні науковці визначають, що на сьогодні основною соціальною 
проблемою в Україні є саме стан сьогоднішньої соціальної підтримки та 
захисту населення, яка існує у трьох основних формах соціальної допомоги 
та соціальних пільг і субсидій. Загалом, це можна сформувати в такі блоки:   

- Законодавча та нормативно-правова неврегульованість. Правовим 
актам, які врегульовують питання надання в Україні соціальних послуг, 
притаманні неадекватність термінологічного апарату, розмитість визначень 
функцій, цілей і напрямів роботи відповідних інститутів.   

- Неефективність і нераціональність у підходах до фінансування та 
управління. Це визначається низьким рівнем адресності в наданні соціальної 
підтримки та допомоги, а нераціональність – розпорошенням виділених на 
сферу соціального захисту бюджетних коштів.  

- Монополізація державою ринку соціальних послуг і розподілу 
замовлень [3, с.212]. 

- Непрозора система пільг і соціальних виплат. Система адміністрування 
пільг та обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг. 

- Другорядне ставлення держави до розвитку соціальної сфери [4, с.128]. 
- Постійне скорочення чисельності активного населення, що працює, і 

зростання чисельності населення, яке потребує соціального захисту; 
- Низький рівень прибутковості підприємств, високий рівень 

підприємницьких ризиків, інфляційні процеси, корупція, недостатність 
інформації та знань для прийняття дієвих управлінських рішень тощо [5].  

Тому, задля покращення ситуації, пропонується:   
-  замінити умови надання соціальних пільг на систему адресної 

соціальної допомоги, яка забезпечуватиме надання соціальної підтримки тим, 
хто її дійсно потребує, а також відбудеться економія значної частини 
державних коштів [6, с.45]; 

- вдосконалення законодавчих актів у сфері соціального захисту, тобто, 
скоротити їх кількість, проте залишити найбільш дієві, які будуть визначати 
основний перелік соціальних послуг в державі, прозоро описуватимуть 
функції, цілі і напрями роботи відповідних інститутів;  

- створення системи штрафів для громадян, які користуються пільгами, 
що їм не належать. А також спростити систему адміністрування пільг та 
обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг для того, щоб 
зменшити високий рівень шахрайств у даній сфері;  

- перейняти позитивний зарубіжний досвід фінансування та підтримки 
соціальної сфери західноєвропейських країн.  

- створити додаткові робочі місця для працездатного населення, що 
дозволить забезпечити збільшення доходів як до фондів державного 
бюджету, так і до фондів соціального забезпечення [5];  
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 Отже, підсумувавши вищесказане, висновок, що наявні соціальні 
проблеми в Україні потребують вирішення. Це виявляється у непрозорій 
законодавчій базі, присутності великої кількості неефективних соціальних 
пільг, недосконалій системі фінансування та бюрократії в органах 
соціального захисту. Вона потребує негайних реформувань. А такими є: 
перехід від надання пільг та дотацій до адресної допомоги, удосконалення 
законодавства у соціальній сфері, скоротити перелік неефективних 
соціальних виплат, зменшити монополізацію держави на ринку соціальних 
послуг. Реформування системи соціального захисту допоможе зменшити 
видатки державного бюджету та покращить добробут незахищених верств 
населення. 
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ВПЛИВ МИТА НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

УКРАЇНИ 
 

Роль мита в зовнішньоекономічній діяльності полягає в тому, що у 
умовах євроінтеграції Україна повинна бути сильним конкурентом на 
світовому ринку, а для цього необхідно дослідити вплив податкового 
навантаження, а саме мита на зовнішньоекономічну діяльність. 

Аналіз сучасних підходів, а також публікацій та видань дозволяє дати 
наступне узагальнене визначення митної політики як системи принципів та 
напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних 
інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів 
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регулювання зовнішньої торгівлі. Дослідженням даної проблеми займались 
такі науковці, як Войтов С. Г., Гребельник О. П., Литовченко Н. П.,  
Пашко П. В., Бережнюк І. Г., Сандровський В. В. та багато інших вчених.  

Метою дослідження є визначення ролі мита в регулюванні 
зовнішньоекономічної діяльності України та пошук ймовірних шляхів 
вдосконалення митного оподаткування та ролі мита в зовнішньоекономічній 
діяльності. 

Мито є найдавнішим інструментом торговельної політики. В цілому 
мито – це податок, який держава накладає на товар, якщо він перетинає 
державний кордон або кордон митної зони. 

Раніше мито служило насамперед фіскальним цілям – отриманню 
державних доходів. Воно належить до найстаріших джерел доходів держави. 
Однак мито є не тільки джерелом доходів держави, а й так званою тарифною 
перешкодою для торгівлі. Нарахування мита штучно підвищує ціну товарів 
при переміщенні їх через кордон, що впливає на попит та пропозицію. 
Мотиви нарахування мита сьогодні такі: для формування доходів держави 
(так званий фіскальний мотив); для коригування рівноваги платіжного 
балансу; для захисту вітчизняних товаровиробників (класичний аргумент 
захисного мита); для захисту економіки країн, що розвиваються; для захисту 
молодих галузей вітчизняної економіки; для захисту вітчизняних робочих 
місць; для перерозподілу доходів; позаекономічні мотиви (національний 
престиж, національна безпека тощо). 

Зовнішньоекономічна діяльність – це розвиток економічних  
відносин між країнами, що здійснюють зовнішню торгівлю, міграцію 
капіталів та робочої сили; міжнародні науково-технічні та виробничі зв'язки; 
спільне освоєння повітряного та космічного простору, виконання програм, 
тощо [4, c.76]. 

Так як зовнішньоекономічна діяльність країни в основному своєму 
прояві полягає в торгівлі товарами і головними показниками чого є експорт та 
імпорт, то одним з визначальних чинників є мито. Мито може сплачуватись 
як при імпорті так і при експорті, в загальному вартість сплаченого мита 
включається до вартості товарів при подальшому їх продажі і цим може 
суттєво впливати як на обсяги переміщених товарів через кордон, так і на 
наповнюваність Державного бюджету України. 

Розглянемо динаміку експорту та імпорту України за останні 3 роки по 
таких категоріях товарів: найбільш імпортовані – нафта, газ та автомобілі 
найбільш експортовані – пшениця, кукурудза й олій (рис. 1). 

Відповідно до даного рисунку, можна зробити наступні висновки, імпорт 
нафтових газів зменшувався протягом усіх 3 років, обсяг імпорту нафти та 
нафтопродуктів був великим у 2012 році, але різко знизився у 2013 році, у 
2014 році спостерігається позитивна тенденція імпорту газу, така ж сама 
ситуація як  з газом спіткала імпорт автомобілів він зростав знижувався 
протягом усіх 3 років. Зміну обсягу експортованих товарів дослідимо на 
наступному рисунку (рис. 2). 
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побудови надійної фінансової системи країни, яка здійснюється  через її 
механізм. Реальний сектор економіки  в сучасних умовах втратив  вплив на 
зростання економіки, яке в розвинених країнах на 80 % залежить від успіху 
введення інновацій. 

 Значний внесок у дослідження аспектів фінансового механізму внесли 
такі  науковці як: Артус М. М., Єлецьких С. Я., Кириленко В. І.,             
Ковалюк О. М., Костирко Л. А. та інші.  

Більша частина  вчених-економістів у своїх дослідженнях сходяться на 
думці, що фінансовий механізм – це елемент господарського механізму, 
система якого включає такі елементи, як фінансові важелі, фінансові методи, 
нормативне, правове, інформаційне забезпечення. Проте економічна думка 
має на це свої погляди. Зокрема колектив авторів виділяють дію фінансового 
механізму через дві ключові підсистеми: фінансово-кредитного забезпечення 
та фінансово-кредитного регулювання, які в свою чергу реалізуються через 
вище зазначений ряд складових елементів [2, с. 105].  

Варто звернути увагу на думку  Л. А. Костирко, яка розглядає 
фінансовий механізм як елемент сталого економічного розвитку через який 
можна регулювати розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів на різних 
рівнях управління та узгоджувати інтереси учасників ринкових відносин. 
Автор в своїх дослідженнях виділяє в системі фінансового механізму 
бюджетний механізм, який складається з: фінансового механізму державного 
бюджету, фінансового механізму регіональних бюджетів, фінансового 
механізму місцевих бюджетів; податкового механізму, до якого входять: 
спеціальні податкові режими, податкові пільги, податкові канікули, спрощені 
правила ведення податкового обліку, податкових декларацій по окремих 
податках і зборам; кредитний механізм, що включає: механізми пільгового 
кредитування, державні і муніципальні фонди, державні і муніципальні 
гарантії, банківський кредит, комерційний кредит, лізингові операції, 
форфейтингові операції  [5, с. 13]. Такий поділ дозволяє якомога докладніше 
вивчити та зрозуміти специфіку дії окремого механізму, оскільки, саме 
досконале розуміння дає можливість повноцінного, ефективного, 
стратегічного та оперативного управління ним. 

На макроекономічному рівні фінансовий механізм є головною 
складовою фінансової системи, шляхом взаємодії великого кола учасників 
фінансових відносин – економічних агентів та різних фінансових інституцій 
[3, с. 23 ]. 

З погляду економіки сутність фінансового механізму І. Г. Сокоринський 
виділяє у складі фінансового механізму окремі елементи з особливими 
методами та інструментами впливу на певні аспекти фінансово-господарської 
діяльності підприємства: механізм фінансового забезпечення,формування 
структури капіталу, планування, балансування грошових потоків. 

Колектив авторів під керівництвом проф. А. М. Поддєрьогіна розглядає 
фінансовий механізм як основу фінансового менеджменту і акцентує увагу на 
тому, що змістом останнього є використання фінансового механізму для 
досягнення тактичних і стратегічних цілей підприємства. До складу 
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фінансового механізму виокремлено нормативне, інформаційне, правове 
забезпечення,а також фінансові методи і важелі. 

С. І. Юрій розглядає фінансовий механізм у двох аспектах і вказує на те, 
що у широкому розумінні – це комплекс фінансових методів і важелів впливу 
на соціально-економічний розвиток суспільства. За допомогою конкретних 
фінансових форм і методів здійснюються розподільні та перерозподільні 
відносини, утворюються доходи суб’єктів економічної діяльності і відповідні 
фонди грошових коштів. При цьому функціонування фінансового механізму 
ґрунтується на організаційно-правових положеннях та фінансовій інформації, 
які забезпечують практичне використання фінансів для досягнення 
визначених цілей і завдань. Розглядаючи при цьому фінансовий механізм у 
вузькому розумінні визначає його як сукупність конкретних фінансових 
методів та важелів впливу на формування і використання фінансових 
ресурсів з метою забезпечення функціонування й розвитку державних 
структур, суб'єктів господарювання і населення. 

Економіст В. М. Опарін зазначає, що фінансовий механізм – це 
сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на 
соціально-економічний розвиток суспільства. 

І. А. Бланк розглядає сутність фінансового механізму як сукупності 
основних елементів впливу на процес розробки і реалізації управлінських 
рішень в галузі фінансової діяльності [7, с. 20]. 

На думку О. Д. Василика фінансовий механізм – це сукупність форм і 
методів створення й використання фондів фінансових ресурсів з метою 
забезпечення різних державних структур, господарських суб'єктів і 
населення. 

О. А. Івашко зазначає, що за своєю сутністю фінансовий механізм – це 
методичні, організаційні й правові положення та заходи, які визначають 
функціонування фінансів у економіці держави, їхнє практичне використання 
для досягнення визначених відповідними програмами цілей та завдань         
[6, с. 65]. 

Фінансовий механізм є частиною господарського механізму, він має свої 
структурні механізми. Він  може включати: 

− бюджетний механізм;  
− податковий механізм; 
− кредитний механізм; 
− інвестиційний механізм; 
− механізм взаємодії.  
Для чотирьох перших притаманні загальні елементи фінансового 

механізму із проявом специфічних властивостей для окремого з них [3, с. 13]. 
Тобто, фінансові методи, будуть мати різне призначення для кожного 
механізму. 

На теперішній час мало дослідженим залишається механізм взаємодії. 
Сутність даного елементу полягає в процесі удосконалення управління 
фінансами. Він покликаний забезпечити чітку взаємодію всіх складових для 
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досягнення стратегічних цілей, оскільки серед них немає таких, якими можна 
було б знехтувати чи застосувати без взаємодії з іншими.  

Отже, розглянувши думки багатьох вчених-економістів та науковців 
можна стверджувати, що єдиного визначення фінансового механізму не 
існує. Проте, більшість економістів головним завданням фінансового 
механізму вважають злагоджене комплексне функціонування усіх його 
елементів для ефективного використання фінансових ресурсів та сталого 
соціально-економічного розвитку країни. 
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ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Інвестиції в сучасних умовах – це не лише рушій розвитку, а й спосіб 
регулювання економічних відносин і системи економіки в цілому через нові 
вливання капіталу. В умовах ХХІ століття для розвитку світового 
господарства надважливим та актуальним питанням є розвиток інвестиційної 
привабливості, залучення та використання нових надходжень, які виступають 
чи не основним джерелом отримання нових конкурентоспроможних 
технологій [2]. 

Більшість країн світу, як і, власне, Україна, спрямовують великі зусилля 
на покращення рівня інвестиційного клімату, задля покращення стану 
національної економіки. Купівлю українських підприємств або ж проведення 
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операцій зі злиття компаній іноземні інвестори розглядають як привабливий 
спосіб інвестування з ракурсу  суттєвого зменшення ризиків з неефективного 
менеджменту. Разом з тим збільшуються варіанти застосування передового 
досвіду в галузі отримання новітніх технологій та відповідних оборотних 
коштів в період затяжної кризи. Вирішення даної проблеми 
унеможливлюється без залучення іноземних інвестицій за умов відсутності 
власних ресурсів впливу, необхідних для ефективного функціонування 
економіки, стабільного розвитку економічних відносин країни, забезпечення 
зрушень в структурі національного господарства [1]. 

Дана проблематика завжди була об’єктом зацікавленості серед 
науковців. Проблеми іноземного інвестування вивчали вітчизняні 
дослідники: О. Барановський, Я. Бережний, І. Бланк, В. Геєць,             
Б. Данилишина та інші. 

 Задля ефективного функціонування процесу надходжень іноземних 
капіталів, необхідно створювати та реалізовувати відповідні умови, в якому 
бізнес мав би змогу відчути основоположні гарантії для ефективного 
забезпечення діяльності. 

Під іноземними інвестиціями розуміють певні матеріальні цінності, що 
вкладаються інвесторами в проекти інвестиційної активності з метою 
отримання прибутку, з отриманням соціального ефекту. 

В сучасних умовах наша держава переживає болісний процес 
трансформацій, що має свій великий негативний ефект у соціально-
економічному розвитку. За таких умов можна виділити ряд проблем, які 
гальмують інвестування в українську економіку: 

 Зниження інвестиційної привабливості України на тлі глобальної 
фінансової нестабільності та ускладнення організаційно-правових умов 
ведення бізнесу. 

 Економічна й політична нестабільність у державі. 
 Відсутність відповідальності за конкретних виконавців при 

реалізації інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна».  
 Брак достатнього обсягу фінансування для створення та розвитку 

мережі дозвільних центрів та активного інформування підприємців про 
можливості користування цими послугами [1]. 

Однак, найбільшою проблемою іноземного інвестування в Україні є 
активні військові дії на Сході країни, які стали визначальним фактором 
дестабілізації економічної системи та трансформації зовнішньоекономічної 
діяльності нашої держави.   

Американські науковці Х. Радеба та Д. Деніелс зазначають, що військові 
конфлікти руйнують історичні стереотипи ведення міжнародного бізнесу, 
завдаючи значної шкоди каналам міжнародної торгівлі. Політичні обмеження 
у поєднанні з невизначеністю ситуації через конфлікт – уніфікують 
можливість інвестування залишку капіталу, який можна було б використати 
відповідним чином [3, с. 18-19]. Це, як вважає інший американський 
економіст Р. Калвер, підтверджує твердження про негативну кореляцію між 
війною та інвестуванням у контексті небезпечних умов ведення бізнесу. 
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Варто зазначити, що однією з проблем в Україні сьогодні є недостатнє 
використання інвестиційного потенціалу. Інвестиції, як «двигун» здійснення 
трансформації економіки, прямо залежать від інвестиційного клімату, що 
зумовлюється наявною сукупністю відповідних зовнішніх і  внутрішніх 
факторів, визначаючи доцільність і привабливість інвестиційних надходжень 
в економіку держави. 

Отже, усі чинники, що формують інвестиційний клімат, зокрема: 
наявність середовища, економічні передумови та політична ситуація – тісно 
взаємопов’язані, тому політична нестабільність, збройні конфлікти,  масові 
заворушення, надмірне втручанням держави у регулювання економічних 
відносин, а також постійні зміни в чинному законодавстві, відсутність 
єдиного центрального органу влади з питань державного управління у сфері 
іноземного інвестування, стагнація стимулювання для ведення малого та 
середнього бізнесу, наявність великої частки «тіньових капіталів» – 
визначають ризик інвестування: чим він більший, тим менша кількість 
інвестицій. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

В УКРАЇНІ 
 

У сучaсному економічно розвиненому суспільстві людський капітaл є 
основою бaгатства. Саме він визнaчає конкурентоспроможність економічних 
систем, виступає ключовим ресурсом їх розвитку. Здaтність економіки 
створювaти і ефективно використовувати людські ресурси  все в більшій мірі 
визнaчає економічну силу нaції, її добробут. 

Відповідно до статистичних даних, за останні роки чисельність 
населення України скоротилась до 42,7 млн. осіб[4]. Також, спостерігається 
процес «старіння нації» та скорочення тривалості життя населення. Наслідки 
потужної демографічної та економічної кризи в Україні протягом останніх 
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двох років у поєднанні з масовою трудовою міграцією призвели до значного 
скорочення працересурсного потенціалу та розбалансованості соціально-
економічного середовища, ринку праці. Варто зазначити, що вбільшості 
регіонах України бракує саме економічно активного населення. Понад 27,6% 
промислових та майже 40% сільськогосподарських підприємств відчувають 
нестачу кваліфікованих робочих кадрів [2, с. 10]. 

Дослідженням питань, які вивчали  розвиток  людського капіталу 
займались такі зарубіжні і вітчизняні вчені: Г. Азоєва, В. Галушко, 
О. Гудзинський,  Й. Завадський, Р. Кантер, І. Ліфіц, М. Портер, П. Саблук,  
Г. Скудар,  М. Трейсі, А. Юданов, Р. Фатхутдінов, та багато інших. 

Метою данного дослідження є визначення  основних напрямків розвитку 
людського капіталу в Україні. 

Базовим методологічним положенням теорії людського капіталу є 
використання економічного підходу до аналізу найрізноманітніших явищ у 
таких галузях людської діяльності, які раніше цілком належали до сфери 
соціальних, демографічних, психологічних та інших досліджень.  В свою 
чергу, людський капітaл розуміється як системa харaктеристик, що 
визначaють здaтність людини до творчої праці з метою створення товарів, 
послуг, додaної вартості, тобто якості робочої сили індивідумa, сукупного 
працівника підприємствa, фірми, корпорації, крaїни, що знаходять прояв у 
процесі розширеного відтворення. Таким чином, чим досконалішим є 
людський кaпітал, вирaжений рівнем освіти, кваліфікації, знaнь, досвіду, тим 
більші можливості людини до продуктивної високоякісної прaці [1, с. 145]. 

Людські інвестиції включають освіту, охорону здоров’я, професійну 
підготовку, пошук економічно знaчущої інформації, мобільність робочої 
сили, виховання та догляд за дітьми. Тому політикa держави в цьому 
напрямку повинна стати окремим, самостійним напрямком регулятивної 
функції уряду. Людський кaпітал, який сформовaний в результаті інвестицій і 
нaкопичений людиною, визначений запaс здоров’я, знaнь, навиків, 
спроможностей, мотивaцій, що доцільно використовуються в тій чи іншій 
сфері суспільного відтворення, сприяє зростaнню продуктивності прaці й 
ефективності виробництвa і тим сaмим впливає на зростання мaтеріального 
добробуту людини  та економічне зростaння держави [2, с. 8]. 

На cучасному етaпі соціально-економічного розвитку нaціональної 
економіки одним із першочергових зaвдань держави є підтримка та 
стимулювaння позитивної тенденції природного приросту населення, 
врегулювання трудової міграції. Постійне зростaння світових соціальних 
стaндартів, яке буде особливо відчутним для України в контексті її 
євроінтеграційних орієнтирів, невпинно підвищуватиме ресурсні потреби 
соціaльної сфери для підтримки розвитку людського кaпіталу. Це вимагaє 
інтегрованості соціaльної політики з цілями диверсифікації джерел доходів 
громaдян на основі зростaння  ВВП, продуктивності прaці та ефективності 
виробництвa. 

 На нашу думку, доцільно зaпровадити такі зaходи щодо розвитку 
людського кaпіталу в Укрaїні [3, с. 152]: 
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– розробити державні прогрaми підтримки молодих спеціaлістів, що 
нaправлятимуться в сільську місцевість; 

– передбaчити поступове приведення рівня фінaнсування людського 
розвитку (витрaт на освіту та охорону здоров’я) до рівня групи крaїн з 
високим рівнем розвитку людського кaпіталу; 

– розробити цільову програму стимулювaння сaмозайнятості-та 
мікропідприємництвa для осіб, які повертaються після трудової діяльності  за 
кордоном, з метою скорочення мaсштабів і мaсової трудової міграції за 
кордон; 

– активізація творчого потенціалу людей, розвиток високо-
квaліфікованої  робочої  сили; 

– встановлення гідних державних гарантій мінімaльного соціaльного 
зaбезпечення громaдян; 

– зaпровадити принцип економічної зaцікавленості роботодaвців у 
зaбезпеченні безпечних умов прaці наймaних прaцівників. 

Таким чином, необхідність інвестування в людський кaпітал є 
першочерговим нaпрямом економічного зростaння трудового потенціaлу як 
окремого підприємствa, так і держави в цілому. Адже, майбутнє будь-якої 
держави, зокрема і України, досить тісно пов’язане з розвитком інтелекту 
нaції, що є найвагомішим кaпіталом людствa. І саме досягнення нaйвищого 
покaзника розвитку людського кaпіталу є зaпорукою мaйбутнього успіху 
крaїни та покрaщення її стaновища на міжнародному рівні.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Соціально-економічний розвиток України безпосередньо залежить від 
створення сприятливого інвестиційного клімату, оскільки важливим 
рушійним елементом забезпечення добробуту та зростання життєвого рівня 
населення країни виступає її інвестиційна привабливість.  

Політична та економічна нестабільність України, збройний конфлікт, 
який виник на Сході країни викликали відплив прямих іноземних інвестицій 
через високий ступінь ризику та відсутність гарантій безпеки для інвестора. 
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Тому, проблема підвищення інвестиційної привабливості економіки України 
є надзвичайно актуальною і важливою, оскільки Україна не спроможна 
забезпечити соціально-економічний розвиток за рахунок власних фінансових 
ресурсів і потребує притоку іноземного капіталу. 

В Україні питанням поліпшення інвестиційного клімату та залученням 
інвестицій в економіку присвячено чимало праць вчених, зокрема             
А. П. Гайдуцького, О. В. Носова, О. В. Гаврилюка, А. В. Бутнярова та інших. 

Метою дослідження є аналіз особливостей інвестиційної привабливості 
економіки України, визначення проблем та пошук механізмів забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату. 

Інвестиційна привабливість країни – це сукупність політичних, 
соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов 
функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність 
інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів [1, с. 3]. 

Оцінюючи рівень інвестиційної привабливості України, важливо 
зазначити, що за даними Державної служби статистики, загальний обсяг 
прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в державу станом на 31 
грудня 2015 р. становив 43,4 млрд. дол. США (у порівнянні з 2014 роком цей 
обсяг знизився на 12,2 млрд. дол. США), а в розрахунку на одного українця – 
1013,3 дол. США. Більше половини загального обсягу прямих інвестицій 
належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру (27,1%), Нідерландів (12,9%), 
Німеччини (12,5%). У десятку найбільших інвесторів української економіки 
також входять: Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Вірґінські 
Острови (Брит.), Франція, Швейцарія та Італія [5]. 

Україна має значний інвестиційний потенціал, оскільки:  
- є одним з найбільших потенційно містких ринків в Європі; 
- володіє значним сільськогосподарським потенціалом (родючі ґрунти, 

вигідне географічне розташування, сприятливий клімат);  
- має добре розвинену інфраструктуру (транзитні термінали, 

трубопроводи, залізниці і автомобільні дороги, морські порти, мережі 
електропередач); 

- володіє багатими природними ресурсами;  
- має високий рівень науково-дослідних розробок у багатьох галузях 

науки і техніки та значний науково-технічний потенціал;  
- оплата праці в Україні є набагато нижчою, порівняно з 

високорозвиненими країнами [3, с. 80]. 
Однак, не зважаючи на ці переваги, інвестиційна привабливість 

української економіки сьогодні залишається низькою, оскільки в Україні 
досить ризиковий інвестиційний клімат. 

Головними причинами, що знижують довіру і стримують розвиток 
інвестиційної діяльності в Україні є: 

- політична, законодавча та економічна нестабільність в Україні; 
- нестійкість курсу національної грошової одиниці; 
- високий рівень тіньової економіки, корупції й економічної злочинності; 
- незадовільний податковий клімат для інвесторів, надмірний тягар 
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оподаткування, непорозуміння при визначенні митної вартості товарів та 
інших митних бар’єрів; 

- для іноземних інвесторів немає відповідних гарантій захисту від 
боржників і недобросовісних партнерів, відсутня впевненість у подальшому 
співробітництві під час економічних змін в законодавстві або під час кризи; 

- наявність недосконалого законодавства в сфері інвестування, що 
призводить  до  ряду проблем для іноземних інвесторів [4, c. 30]. 

Для того, щоб подолати зазначені проблеми і збільшити обсяги 
інвестування в Україну необхідно створити надійний механізм взаємодії 
іноземного інвестора та органів державної влади. Поліпшення інвестиційного 
клімату потребує стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні і 
створення міцної, некорумпованої держави з єдиною економічною 
стратегією розвитку. Держава має розробити систему страхування іноземних 
інвесторів від можливих ризиків здійснення інвестиційної діяльності на 
території України і забезпечити захист їх прав, усунути технічні бар’єри в 
процесі відшкодування ПДВ та митного оформлення товарів [2, с. 59]. 

Отже, існує безліч проблем, що уповільнюють приплив іноземних 
інвестицій в економіку України. Тому на сьогоднішній день стратегічною 
задачею повинно бути якомога швидше усунення перешкод, які стримують 
приплив іноземних інвестицій і створення найсприятливіших умов для 
залучення їх в нашу державу, щоб сприяти соціально-економічному розвитку 
України. 
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РЕОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Європейський вектор інтеграції, політична ситуація в Україні та рух до 

бюджетної децентралізації відображаються на мінливості вітчизняного 
законодавства, і в першу чергу, реформуванні податкової системи. Основні 
зусилля в реформуванні податкової системи спрямовані на «детінізацію» 
економіки, і значна увага приділяється реформуванню або скасуванню 
спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. 
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Спрощена система оподаткування спрямована на створення сприятливих 
умов господарювання для малого бізнесу і забезпечення можливостей його 
розвитку та розширення.  

Відповідно до ПКУ, спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що 
встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного 
податку, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Суб’єктами 
спрощеної системи оподаткування можуть бути фізичні особи – підприємці 
та юридичні особи, які добровільно обрали такий режим оподаткування і 
відповідають встановленим критеріям перебування на спрощеній системі [1]. 

Спрощена система оподаткування в Україна була вперше введена в 1999 
році на підставі Указу Президента України «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» № 727 
від 03.07.1998 року. Цей Указ передбачав можливість застосовування 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого 
підприємництва, встановивши при цьому широке коло осіб та перелік видів 
підприємницької діяльності [4, с. 151]. 

Законодавство України характеризується значною нестабільністю, у 
тому числі і в сфері оподаткування. Внаслідок нечіткого законодавчого 
регулювання, створюються умови для уникнення оподаткування, а також 
використання суб’єктами малого господарювання спрощеної системи як 
схеми мінімізації податкових зобов’язань [3, с. 59]. 

Застосування спрощеної системи оподаткування пов’язане з системою 
ухилення від сплати податків. Ці недоліки спричинили поштовх для держави 
щодо подальшого реформування спрощеної системи оподаткування, яка б 
відповідала діючим ринковим умовам. 

З урахуванням останніх змін внесених до Податкового кодексу в 2015 
році суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи платників 
єдиного податку. До перших двох груп відносяться виключно фізичні особи-
підприємці обмеженням щодо кількості найманих працівників ( повна їх 
відсутність або до 10 осіб) та обсягу річного обороту до 300тис. грн. та 
1,5млн. грн. відповідно для першої та другої груп. 

Третя група обмежується річним оборотом у 20 млн. грн., і при 
перевищенні вказаної межі суб’єкт господарювання повинен автоматично 
перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності. Однак, 
відсутність обмежень щодо кількості працюючих говорить про те, що при 
використанні праці більш ніж 50 осіб, коли суб’єкт господарювання 
фактично втрачає статус малого, він все одно може застосовувати спрощену 
систему оподаткування. 

Щодо четвертої групи платників єдиного податку слід відзначити 
відсутність обмежень щодо кількості працюючих та обсягу річного обороту 
не вказано, тому даним спеціальним режимом можуть користуватись всі 
суб’єкти господарювання. Основною умовою її застосування є 
сільськогосподарський напрям діяльності. 
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В напрямі податкової реформи в 2016 році пропонується ряд змін які 
торкнуться спрощеної системи оподаткування. Змін щодо спрощеної системи 
обліку та звітності не передбачається, так як нові звітні та облікові форми для 
«спрощенців» перезатвердженні ще влітку 2015 року. В перспективі 2016 
році уніфікувати ставку Єдиного соціального внеску до 20%, на відміну від 
діючої 34,7% [2]. 

По суті спрощена система оподаткування поступово повертається до тієї 
форми, якою була за часів дії Указу і знову стане механізмом підтримки 
найслабших та найдрібніших суб’єктів господарювання. 

При розробці нової податкової реформи враховані інтереси найбільш 
чутливих до нововведень суб’єктів господарювання, а саме фізичних осіб-
підприємців 1 та 2 груп. Щодо нововведень для інших груп платників 
єдиного податку, варто зазначити підготовку до їх поступового переходу в 
рамки загальної системи оподаткування. 

Недоліками системи спрощеного оподаткування є надання повної 
відповідальності суб'єкта господарювання за вибір тієї чи іншої групи 
платників єдиного податку, заборона на застосування спрощеної системи 
оподаткування нерезидентами, а також обмеження за видами діяльності. 

Особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування сплачують 
єдиний податок. Єдиний податок відноситься до місцевих податків та зборів, 
зараховується до місцевих бюджетів. Часто піднімається питання, що 
існування спрощеної системи оподаткування призводить до податкової 
дискримінації, оскільки платники, які знаходяться на загальній системі 
оподаткування, мають більше податкове навантаження, ніж платники 
єдиного податку, здійснюючи однакову господарську діяльність [4, c. 156]. 

Єдиний податок у січні – вересні 2015 року надійшов у сумі 7,5 млрд. 
грн., що на 40,0 % більше за обсяги надходжень січня – вересня 2014 року. 

Таке зростання відбулося, в основному, через збільшення кількості 
платників податку: фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва.  

Ще однією причиною збільшення обсягу надходжень з цього джерела 
стало віднесення до нього податку з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий ( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.  

Аналогом цього податку у попередні періоди був фіксований 
сільськогосподарський податок, обсяг якого у відповідному періоді 2014 був 
незначним і становив 82,9 млн. грн. [5, c. 50 ]. 

Дана система повинна задовольняє вимоги як держави щодо 
стабільності надходжень до бюджету від сплати єдиного податку, так і самих 
платників через систему відсоткових ставок на спрощеній основі, які, на їх 
думку, є достатньо високими для малих підприємств. 

Дана система повинна передбачає простоту визначення бази 
оподаткування та розміру податкового зобов’язання, мінімізацію облікових 
процедур до рівня, доступного пересічному громадянину. Посилення вимог 
до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності із одночасним 
погіршенням комплексу умов для єдиноплатників стали головними 



643 

причинами несприйняття нововведень та відобразилась на кількості суб’єктів 
малого підприємництва. 

Спрощена система оподаткування є провідною частиною державної 
податкової політики підтримки розвитку малого підприємництва в Україні, а, 
отже, повинна супроводжуватися новими програмами та способами ведення 
бізнесу, як це практикується у передових зарубіжних країнах. 

Отже, зміна податкового законодавства та впровадження європейських 
стандартів у податкову систему України має здійснюватися послідовно та 
виважено, оскільки намагання побудувати систему оподаткування, 
наближену до європейського зразка, потребує часу. Прискорювати цей 
процес ризиковано, так як це може мати серйозні негативні наслідки. Саме 
тому реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 
має здійснюватися з урахуванням особливостей соціально-економічної та 
суспільно-політичної ситуації в Україні. 
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REFORMING THE TAX SYSTEM OF UKRAINE 
 
Ukraine's integration into European economic and scientific space makes the 

issues of reforming tax system in Ukraine absolutely essential. An extensive 
discussion of the issues by economists, scientists, politicians and common public 
led to the focus of most scientific research on determining the feasibility of certain 
taxes, the value of the accepted rates, directions to improve the mechanism of tax 
calculation and collection, as well as expanding tax data possibilities, and 
projecting the impact of tax reform on the budgets of diverse levels. 
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A significant contribution to the study of theoretical and applied aspects of the 
tax reform have been made by such scholars and experts as B.Jackson,  
S.V. Onyshko, A.P. Miller, M.P. Kucheriavenko, Y.B. Ivanov and others. 

For instance, Y.V. Litvinenko, T.E. Litvinenko  and A.V. Lishchenko while 
researching the current state of Ukrainian tax system, conclude about the impact of 
taxes on the functioning of economic entities, thus offering the main directions of 
reforming the tax system of Ukraine [1, p. 120]. 

The aim of the paper is to analyze the current state of the tax system of 
Ukraine, identify its downsides and offer basic recommendations for its reform. An 
important part of the reforms in the tax system of Ukraine depends on the analysis 
of the processes of formation and evolution of tax systems in industrial countries. 
The problem of reforming the tax system in Ukraine and the financial support of 
budgets of all the levels have always been under scrutiny of the public sector as 
well as domestic scholars [1-4]. However, the problem remains open as to the 
strengthening of the revenue base of local budgets by reforming its tax system and 
fiscal decentralization. 

The tax system is defined as a system of tax administration, which is based on 
the relationship between public authorities, local governments and taxpayers (legal 
entities and individuals) that arise at the stage of the redistribution of GDP over the 
alienation and assigning different levels of the government of taxpayers’ income, 
the accumulation of this part in central government funds and local financial 
resources that are necessary to state and local governments for carrying out their 
functions [3]. 

When analyzing the current state of relations between the state and local 
authorities as to the distribution of tax revenues between the state and local budgets 
in Ukraine, according to the principles and functions of taxation, the following 
trends can be highlighted: 

–an imperfect system of local taxes and fees, which leads to a lack of local 
budget revenue base sufficient to carry out its functions and tasks; 

–the lack of an effective system of financial equalization of differences in 
regions that are able to pay taxes, causing large gaps in the volume of public 
services per capita between regions; 

–a constant review of the list of offers and distribution of national taxes and 
duties between the state and local budgets resulting in instability in the relations 
between the state authorities and local governments. 

After reviewing the current tax system of Ukraine, one could conclude that it 
is not efficient enough. The above-mentioned problems cause the lack of stability 
between the interests of taxpayers and the state authorities the tax system is 
considered effective when taxpayers receive certain incentives for fair, regular and 
timely payments of taxes. 

The problem of reforming the tax system in Ukraine can be tackled due to the 
similar experience in industrial (particularly European) countries. But before using 
certain experience of some countries experts should analyze it and suggest the 
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points suitable for Ukraine. Otherwise, the experience of countries that will be 
most effective for our country should be used. In addition, the work of various 
international organizations, including the IMF, World Bank Group, etc. can be of 
great help as well. The latter provide advice on carrying out various reforms on a 
national scale, including tax reform. Unfortunately, their recommendations not 
always meet the requirements and interests of the country. 

Professionals believe that an effective reform of the tax system in Ukraine 
implies a set of certain activities, such as: 

–efforts for ensuring macroeconomic, social and political stability; 
–facilities for creating a good ‘business climate’ in Ukraine; 
–reforms in the budget system, with the part of the tax revenues being 

distributed to local budgets; 
–fighting corruption by ensuring transparency of economic relations; 
–the usage of the budget effectively and purposefully; 
–an increase in expenditures on ‘the investment in human capital’. 
In general, the taxation mechanism should be a transparent procedure of 

calculation - simple and understandable for all taxpayers. The comparison of 
Ukrainian laws with the international law shows that the taxation scheme largely 
depends on the effectiveness of Ukrainian government collaboration with foreign 
countries and international organizations.  The process of sorting out the problem 
must be systematic and scientifically based. The harmonization process is due to 
happen on condition that there is an absolute loyalty to the international treaties it 
has signed and the implementation of its obligations by Ukraine. It is also 
necessary to improve the system and structure of government bodies supporting the 
formation, implementation and enforcement of state tax policy in Ukraine. The 
research shows that the current distribution of responsibilities between public 
authorities is characterized as gaps and duplication of some functions [4, p. 16]. 

Thus, Ukraine has an imperfect tax system with many problems necessary to 
solve. Therefore, reforming the national tax system is extremely important for 
several reasons, the major being a significant improvement of the national 
economics. Moreover, the creation of a favorable business climate will definitely 
lead to increasing investments in our country. 
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3. Yaroshenko F. Reforming the tax system in Ukraine in the context of the Tax 
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4. Il'yashenko V. The development of the tax system of Ukraine in terms of 
European integration / V. Il'yashenko // Country and regions. Series: Economic 
and Business. - 2013. - № 2 (71). - P. 15-20. 



646 

Аліна Ружицька  
Науковий керівник: Гребінська С.І., к.е.н., викладач 

Хмельницький торговельно-економічний коледж  КНТЕУ 
 

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 
УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СФЕРУ 

КРАЇНИ 
 

Невід’ємною умовою розбудови України як держави з високим рівнем 
соціальної захищеності є забезпечення гідного рівня життя для всіх її 
громадян, у тому числі для соціально вразливих верств населення. У цьому 
аспекті, неабияку роль відіграє недержавне пенсійне забезпечення, яке 
становить третій рівень пенсійної системи, та дозволяє забезпечувати 
індивідуалізацію страхування, базуючись на принципі накопичення. Її 
розбудова здійснюється починаючи з 2004 року після набрання чинності 
Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1]. Основу такої 
системи становлять недержавні пенсійні фонди. 

Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, 
створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» [2], який має статус неприбуткової організації 
(непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність 
виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 
пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також 
здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим 
Законом порядку. 

Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання 
учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат 
разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та 
залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для 
модернізації економіки [5]. 

Станом на 30.06.2015 р. в Державному реєстрі фінансових установ 
містилася інформація про 72 недержавні пенсійні фонди (далі - НПФ) та 23 
адміністратори НПФ, а станом на 30.06.2014 р. у Державному реєстрі 
налічувалось 80 НПФ та 27 адміністраторів, тобто йде тенденція зменшення 
недержавних фінансових установ. 

Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ недержавні 
пенсійні фонди зареєстровано у 9 регіонах України (рис.1). Найбільша 
кількість НПФ зосереджена у м. Києві - 53, або 73,6% від загальної кількості 
зареєстрованих НПФ. 
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Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних 

фондів 

Показники 

Станом 
на 

30.06. 
2013 р. 

Станом 
на 

30.06. 
2014 р. 

Станом 
на 

30.06. 
2015 р. 

Темпи приросту,
% 

станом 
на 30.06. 
2014 р.  
станом 
на 30.06.
2013 р.

станом 
на 30.06. 
2015 р. 
станом 
на 30.06.
2014 р.

Кількість укладених пенсійних контрактів, 
тис.шт. 

61,3 56,5 56,5 -7,8% 0% 

Загальна кількість учасників НПФ, тис.осіб 588,5 837,7 833,5 42,3% -0,5% 
Загальна вартість активів НПФ, млн. грн. 1 831,8 2 381,3 2 157,1 30,0% -9,4%
Пенсійні внески, всього, млн. грн. 1 442,7 1 722,8 1 845,6 19,4% 7,1% 
у тому числі:  
- від фізичних осіб 62,7 114,0 74,9 81,8% -34.3%
- від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0% 
- від юридичних осіб 1 379,8 1 608,3 1 770,5 16,6% 10,1% 
Пенсійні виплати, млн. грн. 274,3 339,7 502,2 23,8% 47,8% 
Кількість учасників, що отримали/ 
отримують пенсійні виплати, тис.осіб

68,9 71,0 79,7 3,0% 12,3% 

Сума інвестиційного доходу, млн. грн. 807,4 1 167,6 1 014,6 44,6% -13,1%
Прибуток від інвестування активів 
недержавного пенсійного фонду, млн. грн. 685,9 1 013,4 822,6 47,7% -18,8%

Сума витрат, що відшкодовуються за 
рахунок пенсійних активів, млн. грн. 121,5 154,2 192,0 26,9% 24,5% 

 
Для подолання недовіри населення до установ фінансово-кредитної 

сфери, найбільш доцільною формою активізації недержавних пенсійних 
програм, вважається розвиток корпоративних пенсійних фондів, які 
дозволять зменшити ризики недержавного пенсійного забезпечення для 
учасників, адже у цьому випадку існує подвійний контроль за діями 
управляючої компанії, що забезпечує НПФ та підприємство. 

Переваги недержавного пенсійного забезпечення, зокрема корпоративних 
пенсійних програм у тому, що вони здатні гнучкіше, в порівнянні з державною 
пенсійною системою, враховувати індивідуальні потреби страхувальника [3,47]. 

Наголошуючи на перевагах розвитку корпоративних пенсійних фондів, 
слід зазначити, що у цьому разі забезпечується не лише формування 
довгострокових інвестицій у економіку (реалізація накопичувального принципу 
пенсійного забезпечення), але й створюється можливість часткового 
самостійного інвестування у програми розвитку та модернізації виробництва. 
Окрім того, активізація даного виду пенсійного забезпечення сприятиме 
оптимізації стратегії довгострокового розвитку підприємств у результаті 
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залучення та утримання висококваліфікованих кадрів, які дбають не лише про 
величину поточного доходу, а й про можливість підтримувати певний рівень 
життя в майбутньому. Доповнення структури соціального пакету роботодавця 
корпоративними пенсійними програмами є суттєвою конкурентною перевагою 
підприємства, що дозволяє залучати високо-кваліфікованих спеціалістів які 
здатні вирішувати виробничі завдання на високому рівні. Формування 
корпоративних пенсійних фондів сприяє зростанню офіційних доходів 
громадян, оскільки тіньові схеми винагороди за працю стають фінансово 
невигідними як для роботодавця, так і для працівника. 
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[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua / 
2. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 09.07.2003 р. 
№ 1057-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
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СУЧАСНА СИСТЕМА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В 
УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
На сучасному етапі розвитку держави,  система міжбюджетних відносин 

є однією з основних важелів фінансової політики держави. Ефективність 
відносин між ланками бюджетної системи полягає в забезпеченні соціально-
економічного розвитку регіону, забезпеченні зростання добробуту населення 
та виконання інших функцій, передбачених Конституцією України та чинним 
законодавством. Тому останнім часом важливого значення набувають 
міжбюджетні відносини та  міжбюджетні трансферти. Але, не дивлячись на 
проведення реформування системи міжбюджетних відносин, в Україні і досі 
існують проблеми, які потребують врегулювання.  

Важливу роль для формування теоретичного підґрунтя системи   
міжбюджетних  відносин  відіграють праці  П. Бабич,  С. Буковинського,  
Л. Василенко, О. Василика, В. Моісеєнкова, Ц. Огня, В. Опаріна, К. Павлюка, 
М. Чумаченко та інших.  
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У табл. 1 наведено різні підходи щодо визначення сутності поняття 
«міжбюджетні відносини».  

Таблиця 1 
Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності 

поняття  «міжбюджетні відносини» 
Джерело Сутність поняття 

І. С. Волохова 
[1] 

Це відносини між ланками бюджетної системи України, 
пов’язані з перерозподілом бюджетних коштів з метою 
збалансування обсягів видатків органів влади різних рівнів, 
обумовлених законодавчо наданими повноваженнями та 
делегованими функціями, та їх доходами. 

В.М.Опарін [2] Є внутрішніми бюджетними потоками, які відображають 
перерозподіл доходів і видатків місцевих бюджетів. 

Бюджетний 
Кодекс України 

[3] 

Відносини між державою, Автономною Республікою Крим та 
територіальними громадами щодо забезпечення відповідних 
бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання 
функцій, передбачених Конституцією України та законами 
України. 

 
Регулювання міжбюджетних відносин  здійснюється для забезпечення 

відповідності між повноваженнями на здійснення видатків згідно з 
законодавством України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які 
повинні забезпечувати виконання цих повноважень. [3]. 

Міжбюджетні трансферти виступають як одна із форм реалізації 
міжбюджетного регулювання та одночасно є інструментом формування 
дохідної частини бюджетів різних рівнів, які спрямовуються на фінансування 
видатків, закріплених за органами місцевого самоврядування. Відповідно до 
Бюджетного кодексу України міжбюджетні трансферти - це кошти, які 
безоплатно й безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.  

В останні роки в Україні було прийнято  курс на проведення політики 
децентралізації влади, згідно з яким передбачена передача значних 
повноважень та бюджетів від державних органів влади органам місцевого 
самоврядування. В межах політики децентралізації з  2015 року в Україні 
почала діяти нова система міжбюджетних відносин відповідно до  Закону 
України від 28 грудня 2014 року  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо реформи міжбюджетних відносин» №79-VIII. (рис.1). 

Сучасна  система міжбюджетних відносин базується на новому 
механізмі горизонтального вирівнювання податкоспроможності регіонів 
країни. Цей механізм включає такі складові:  

Базова дотація - трансферт, що надається з державного бюджету 
місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податко-
спроможності територій.  
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Відповідно до розпису Державного бюджету України органами 
Казначейства України здійснюється перерахування базової дотації та 
реверсної дотації щодекадно. [3].  

Перерозподіл бюджетних ресурсів спрямовується на збалансування 
доходів та видатків бюджетів усіх рівнів, на вирішення проблем та 
задоволення потреб регіонів з метою їхнього соціально-економічного 
розвитку відповідно до темпів економічного зростання країни.[4]. Головною 
метою організації системи міжбюджетних відносин має бути підвищення 
стабільності надходжень до бюджетів кожного рівня влади. 

Отже, у ході проведення реформи з бюджетної децентралізації у 2015 
році було прийнято зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України з 
приводу передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних 
повноважень. Було запроваджено нову систему міжбюджетних трансфертів – 
збалансування місцевих бюджетів було замінено на систему горизонтального 
вирівнювання податкоспроможності. Нова система є більш прогресивною 
ніж попередня. Але, незважаючи на це, нова система міжбюджетних 
відносин недосконала, і має проблеми для вирішення яких потрібно 
підвищувати ефективність державних видатків за допомогою проведення 
низки реформ. 

Список використаних джерел: 
1. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку / І.С. Волохова  – Одеса: Атлант, 2010. –233 с. 
2. Опарін В.М. Фінанси: Навч. посібник / В.М. Опарін – К: КНЕУ, 2007.–240 с.  
3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456–VI [Електронний 
ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
4.  Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., 
Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво 
Бартєнєва, 2014. – 392 с. 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 
В сучасному світі будь-яка страхова компанія має свій корпоративний 

сайт, за допомогою якого може покращити свій імідж, реалізувати страхові 
поліси, надавати повний спектр інформаційних послуг та консультацію, 
підтримувати постійний контакт не тільки зі своїми клієнтами, але й із 
бізнес-партнерами, надавати додаткові послуги, проводити необхідні 
дослідження, використовуючи ресурси Інтернет. 

З метою підвищення якості обслуговування клієнтів та забезпечення 
доступності страхових послуг необхідним є запровадження і поширення 
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інтернет-технологій в страхуванні. В сучасних умовах використання 
інтернету в діяльності суб’єктів страхового ринку є одним з важливих 
способів утримання клієнтів та підвищення їх лояльності. Саме розвиток 
використання технологій інтернету в реалізації страхових послуг страховими 
компаніями стає все більш важливішим фактором забезпечення конкурент- 
них переваг в сучасних умовах боротьби за клієнта [1, c.11]. 

Розглядаючи роль інтернет-технологій у розвитку страхування, можна 
виокремити певні його функції:  

− презентаційну; 
−  реалізаційну.  
Сутність першої функції полягає у тому, що потенційний споживач 

отримує загальну інформацію про компанію, про послуги та продукти, які 
вона пропонує. Друга функція випливає з можливості придбання або 
реалізації страхового продукту компанії в режимі онлайн. 

Використання всесвітньої мережі при реалізації страхових послуг може 
відбуватися різними суб’єктами страхового ринку: страховиками, 
страховими посередниками (страховими брокерами та страховими агентами), 
а також альтернативними посередниками, такими як авто-салони, банки, 
поштові відділення, туристичні фірми тощо. Для страхових компаній 
Iнтернет-страхування належить до прямого каналу реалізації страхових 
послуг. 

Основні етапи купівлі страхового продукту за допомогою всесвітньої 
мережі представлені на рис. 1 [2, c.120]. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Етапи Інтернет-страхування 
 
Існують дві системи Інтернет-страхування: 
− «Оn-line страхування» полягає в тому, що продаж страхових 

послуг відбувається повністю в режимі онлайн, починаючи від запиту на 
котирування або розрахунку вартості на Web-калькуляторі, продовжуючи 
заповненням заяви на страхування в захищеному режимі, оплатою по 
кредитній карті і закінчуючи кур’єрською доставкою документів або 
роздрукуванням страхового сертифіката з сайту компанії; 

−  «Оff-line страхування» полягає в тому, що клієнт може отримати 
на сайті страхової компанії чи її представника інформацію про страхові 
продукти, що пропонуються, про умови укладання договору, а також 
поставити питання в онлайн режимі шляхом надсилання електронного листа 
або прямого інтернет-спілкування. Але оформити документи, здійснити 
оплату та отримати поліс потрібно в реальному офісі страхової компанії. 
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Основними перевагами та недоліками застосування продажу через 
Інтернет-мережу страхових продуктів наведено у табл. 1 [4, 270]. 

За допомогою інтернет-технологій страхувальники також мають 
можливість постійно відслідковувати необхідну їм інформацію. Така 
можливість реалізовується через «особистий кабінет». «Особистий кабінет» 
являє собою персоніфікований розділ, доступ до якого відкривається після 
введення імені та пароля клієнта. 

Таблиця 1 
Основні переваги та недоліки Інтернет-страхування 

Преваги Недоліки 
Оперативність оформлення (в середньому 
близько 20 хвилин через сайт, в той час як в 
офісі страховика це займає понад 2 годин) 

Значно менша кількість страхових 
продуктів розміщується на Інтернет-
сайтах страхових компаній для продажу 

Відсутність трати значної кількості часу на 
проходження медогляду при оформленні 
медичного полісу 

Необхідність клієнту самому 
розбиратися в тонкощах і нюансах 
роботи з сайтом страховика 

Простота та універсальність способів 
оплати (готівковий, безготівковий 
розрахунки, електронні гроші) 

Страхові поліси транспорту та 
нерухомості, що знаходяться в заставі, 
не продаються 

Відсутність у більшості випадків 
необхідності зустрічі і спілкування з 
представниками страхової компанії  

Клієнт не може заздалегідь повністю 
ознайомитися з усіма умовами договору 

Автоматизація розрахунку страхової суми і 
тарифів за допомогою страхового 
мультикалькулятора  

Встановлюються певні варіанти 
страхових сум, змінити які клієнт не 
може 

Зниження витрат на оренду офісів, виплату 
робітникам заробітної плати 

Проблема оцінки об’єкта страхування 

 
Крім швидкості та простоти оформлення страховки, привабливою 

характеристикою онлайн страхування є можливість отримання знижки. В 
інтернет-магазині, як свідчить зарубіжний досвід, залежно від виду 
страхування, клієнт отримує від 10% до 20% знижки. Поруч зі 
страхувальниками, переваги від використання Інтернету отримують і 
страховики, адже відкриття інтернет-представницва призводить до 
географічної диверсифікації страхових продуктів та сприяє просуванню на 
ринку послуг страхової компанії [5, c.126]. 

Використання можливостей Інтернет-мережі дає змогу страховику 
отримати конкурентні переваги на ринку шляхом дослідження продуктової 
палітри страховика - конкурента, а також забезпечує практично необмежений 
набір спеціальних маркетингових інструментів при онлайн-продажах. Серед 
таких інструментів найбільш часто використовуються: розсилка повідомлень 
за допомогою електронної пошти, банери, просування через веб-сайт 
страховика або партнера, реклама, смс-розсилки, мобільний Інтернет. При 
цьому вибір конкретної технології залежить від стратегії продажів 
страхового продукту та інших факторів [3, c.140]. 

Розвиток Інтернет-страхування в Україні знаходиться на початковій 
стадії, що зумовлено низьким рівнем питомої ваги серед страховиків, які 
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надають послуги через Інтернет. Для стимулювання розвитку Інтернет-
страхування необхідно, по- перше, вдосконалити нормативно-правову базу з 
цього питання; по-друге, завоювати довіру серед страхувальників через 
значно якісну організацію захисту веб-сайтів; по-третє, повідомляти клієнтам 
про можливість отримання повного комплекту послуг невиходи з дому чи 
офісу (це також буде сприяти росту довіри до вітчизняних страховиків).  

Так, за умов нормального розвитку страхового ринку України в 2015-
2016 рр. через онлайн продаж страховиками може бути отримано понад 3 
млрд. грн. Однак, це можливо лише за умови клієнтоорієнтованого підходу в 
діяльності страхової компанії, надання високоякісних страхових послуг, 
інформаційної відкритості, а також налаштованості страховиків на 
довготривалі та прозорі відносити з клієнтами. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ В 
УКРАЇНІ 

 
Система оподаткування в Україні істотно впливає на формування 

дохідної частини бюджетів всіх рівнів, які утворюють державну скарбницю 
країни. Якщо податкова політика працює ефективно то вона забезпечує 
стимулювання розвитку галузей, підприємств, та регіонів, що відповідає 
засадам економічної політики держави. Тому з підвищенням ефективності, 
оподаткування створює стимули для розвитку підприємництва, забезпечує 
наповнення бюджету, а також зменшення масштабів тіньової економіки. 

Діюча на сьогодні податкова система, не сприяє ефективному розвитку 
українського суспільства. Як свідчить практика, внесення змін до законів 
України з питань оподаткування, сприяють тільки появі нових негараздів. 
Тому проблема реформування податкової системи є надзвичайно важливою 
та актуальною, оскільки багато теоретиків і практикантів вважають 
податкову систему України недосконалою [4, с. 185]. 
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Дослідженню найголовніших проблем реформування податкової 
системи, а також окремих питань оподатковування України присвятило свою 
увагу чимало відомих українських економістів, а саме О. Ю. Гладкова,          
О. В. Шкарупа, Т. С. Воішова, О. В. Кравченко, А. В. Романченко,            
А. М. Соколовська, Г. М. Фадєєва та ін. 

Метою даної роботи є визначення сучасного стану податкової системи в 
Україні, проблем оподаткування, а також обґрунтування напрямків їх 
вирішення. 

Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної 
системи. З одного боку, вона забезпечує фінансову базу держави, а з іншого 
виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. 
Становлення податкової системи в Україні відбулось відразу після 
проголошення незалежності. Але формування оподаткування відбувалось без 
наукового обґрунтування, що призвело до появи багатьох проблем, а 
результатом такого становлення є зниження ефективності роботи податкової 
системи та пригнічення вітчизняного виробництва.  

Податкова система, яка наразі існує у нашій країні повною мірою не може 
забезпечити реалізацію цілей і прав як державної політики, так і платників 
податків. Недоліки, які були допущені при створенні системи оподаткування, 
призвели до того, що податки не можуть повноцінно виконувати свої основні 
функції, а саме фіскальну, соціальну та регулюючу. [2, с. 283]. 

Основними недоліками діючої в Україні системи оподаткування нині є: 
- нерівномірність і несправедливість розподілу податкового 

навантаження;  
- податкова система нині є чинником зниження рівня економічного 

зростання, стимулювання ухилення від сплати податків та відтоку капіталів 
за кордон;  
- неузгодженості та протиріччя окремих норм податкових законів, їх 

нестабільність, суперечливість законодавчої та нормативної бази 
оподаткування;  
- безсистемне надання пільг та перекручування суті окремих видів 

податків;  
- проблема подвійного оподаткування;  
- велика кількість малоефективних податків, які потребують істотних 

адміністративних витрат [3, с. 84]. 
З метою вдосконалення податкової системи Верховна Рада України 24 

грудня 2015 року ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» [1]. Згідно з яким у 
2016 році ставки основних податків фактично не змінилися, зокрема, ставка 
податку на додану вартість, становить 20%, а ставка податку на прибуток 
залишається в розмірі 18%. Дещо зазнав змін податок з доходів фізичних осіб 
- замість ставки у 15%  для тих, хто отримує менше десяти мінімальних 
зарплат, та 20 - для тих, хто заробляє більше, будуть сплачувати єдину ставку 
– 18%. Спрощена система оподаткування після коригування Податкового 
кодексу не зазнала суттєвих змін. Оскільки саме до цієї частини урядових 
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пропозицій податкової реформи раніше було найбільше зауважень, то Кабмін 
вирішив обмежитися лише незначним коригуванням ставок, зберігши чотири 
групи «спрощенців». Перша і друга групи залишилися повністю, по третій 
групі зменшений річний оборот до 5 мільйона гривень, що погоджено з 
підприємцями. І лише на 1 процентний пункт піднята ставка. Збережена і 
четверта група [1]. Хоча реформа була проведена, але вона не є досконалою 
тому необхідно провести такі заходи: 
- вирівняти податковий тягар для різних категорій платників податків, 

залучи до сплати податків підприємства, що працюють у тіньовому секторі.  
- забезпечити правові гарантії як платників податків, так і податкових 

органів; 
- спростити податкову систему, зробити її зрозумілою і платникам 

податків, і співробітникам органів податкової адміністрації; 
- забезпечити узгодженість та прозорість податкових законів, розширити 

базу оподатковування, скасувати надмірні і невиправдані податкові пільги; 
- оподаткування надприбутків, які отримують монополісти від 

експлуатації корисних копалин та природних ресурсів;  
- поліпшити регламентацію діяльності і взаємодію податкової 

адміністрації і платників податків, забезпечити рівноправність держави (в 
особі податкової адміністрації) та платника податків; 
- виключити практику частих змін податкового законодавства [4, с. 144]. 
Проаналізувавши стан сучасної системи оподаткування України, можна 

зробити висновок, що вона має серйозні недоліки. Тому удосконалення 
податкової політики має йти в трьох напрямках: фінансовому – через 
формування доходів бюджету, економічному – через вплив на виробництво, 
та соціальному – через вплив на доходи населення. Також, необхідно 
провести ефективну та раціональну податкову реформу. Яка усунить основні 
недоліки діючої системи оподаткування та закладе основи для формування 
раціонального і дієвого податкового інструментарію. Слідувати таким 
основним принципам, як соціальна справедливість, рівнонапруженість, 
економічна ефективність, стабільність та гнучкість. В Україні ж ці принципи 
на сучасному етапі як свідомо, так і несвідомо ігноруються, що породжує 
проблеми визначення розміру, кількості податків, способу їх стягнення. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В українській економічній думці на сьогодні існує дуже багато 

визначень фінансових ресурсів підприємства.  
Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства та 

окремих аспектів цієї наукової проблеми було здійснено такими видатними 
вченими, як: В.С. Анфилатов, В.М. Родіонова, В.М. Вовк, А.А. Емельянов,             
Ю.Ю. Бенедик, В. В. Боронос, І. В. Карпенко, В.К. Сенчагов. 

Зокрема, В.М. Родіонова вважає, що «фінансові ресурси підприємства – 
це грошові доходи і нагромадження, які перебувають у розпорядженні 
суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов'язань, 
здійснення витрат розширеного відтворення та економічного стимулювання 
працюючих» [2, c.125]. Недолік цього визначення в тому, що не 
відображаються джерела формування фінансових ресурсів. В.К. Сенчагов 
при визначенні поняття фінансових ресурсів вказує на джерела їхнього 
формування і вважає, що «фінансові ресурси народного господарства 
являють собою сукупність грошових нагромаджень, амортизаційних 
відрахувань та інших грошових засобів, які формуються в процесі створення, 
розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту» [3, с. 49]. Але 
знов-таки, у наведеному визначенні відсутнє призначення фінансових 
ресурсів. Окрім того, ефективність використання фінансових ресурсів кожен 
науковець розглядає по-своєму. Вовк В.М. під ефективністю використання 
фінансових ресурсів розуміє формування певної структури капіталу та 
стверджує про недоцільність обчислення усіх багатьох коефіцієнтів, оскільки 
більшість з них близькі або однотипні за економічним змістом. Для 
визначення структури капіталу окремого підприємства достатньо обчислити 
коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт концентрації позикового 
капіталу та коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу [4]. 

Загальна сума фінансових ресурсів у кожного підприємства складається 
з таких елементів: статутний фонд, резервний фонд, додатковий капітал, 
фінансування капітальних вкладень (за рахунок зовнішніх джерел), 
спеціальні фонди і цільове фінансування, амортизаційний фонд на повне 
відновлення основних засобів і фонд зносу нематеріальних активів, резерви 
наступних витрат і платежів, інші довготермінові та короткотермінові 
позикові кошти, що відображаються у пасиві бухгалтерського сальдового 
балансу [5]. 

Ефективність використання фінансових ресурсів найчастіше 
розраховують за допомогою коефіцієнта фінансового левериджу, коефіцієнта 
фінансування або заборгованості, фінансової стійкості, коефіцієнта автономії 
(незалежності), коефіцієнта фінансової залежності, коефіцієнт фінансової 
стабільності, коефіцієнт маневреності власних коштів (таблиця 1).  
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Таблиця 1 
Показники ефективності використання фінансових ресурсів [1, с. 34] 

Показник Алгоритм розрахунку Економічний зміст 
Коефіцієнт 
фінансового 
левериджу 

Довгострокові 
зобов’язання/Власні кошти 

характеризує залежність 
підприємства від довгострокових 
зобов’язань 

Коефіцієнт 
фінансування/заб
оргованості  

Залучений запозичений 
капітал/Власний капітал 

характеризує об'єм залучених 
запозичених коштів на одиницю 
власного капіталу, тобто ступінь 
залежності від зовнішніх джерел 
фінансуванн 

Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості  

(Джерела власних коштів 
+Довгострокові позичкові 
кошти –Використання 
позикових коштів)/Валюта 
балансу 
Власні кошти/Позичені 
кошти 
 

показує питому вагу власних джерел 
та залучених на тривалий строк 
коштів у загальних витратах суб'єкта 
підприємницької діяльності, які 
можна використати у своїй поточній 
діяльності без втрат для кредиторів 

Коефіцієнт 
автономії  

Власний капітал/Загальна 
сума капіталу; Вартість 
чистих активів/Загальна 
вартість активів 

показує, в якому ступені об'єм 
використовуваних активів 
сформований за рахунок власного 
капіталу і наскільки він незалежний 
від зовнішніх джерел фінансування 

Коефіцієнт 
фінансової 
залежності  

Залучені кошти 
(Довгострокові та поточні 
зобов'язання)/Власний 
капітал, Активи / Власний 
капітал  

показує частку залучених коштів з 
розрахунку на 1 гривню власних 
коштів позичальника 

Коефіцієнт 
фінансової 
стабільності  

Власний капітал/Залучені 
кошти 

показує, скільки позичкових коштів 
залучив суб'єкт підприємницької 
діяльності на 1 гривню вкладених в 
активи власних коштів 

Коефіцієнт 
маневреності 
власних коштів 

(Власний капітал - 
Необоротні 
активи)/Власний капітал 

характеризує ступінь мобільності 
використання власних коштів 

Коефіцієнт 
забезпечення 
запасів власними 
коштами 

Власні оборотні 
кошти/Вартість запасів 

показує, якою мірою запаси покриті 
власними коштами для виконання 
заходів статутної діяльності 

 
Це пояснюється тим, що такі коефіцієнти найбільш повноцінно та 

інформативно характеризують використання фінансових ресурсів, їх 
структуру і вже потім, під час аналізу таких коефіцієнтів, аналітики роблять 
висновки щодо оптимізації структури капіталу. 

Отже, ефективність використання фінансових ресурсів найчастіше 
розраховують за допомогою коефіцієнта фінансування або заборгованості, 
фінансової стійкості, коефіцієнта автономії (незалежності), коефіцієнта 
фінансової залежності, коефіцієнта маневреності власних коштів, коефіцієнта 
співвідношення власних та залучених коштів і коефіцієнту фінансового 
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левериджу. Це пояснюється тим, що такі коефіцієнти найбільш повноцінно 
та інформативно характеризують використання фінансових ресурсів, їх 
структуру і вже потім, під час аналізу таких коефіцієнтів, аналітики роблять 
висновки щодо оптимізації структури капіталу. Таким чином, підсумовуючи 
сказане, можна зробити висновок, що ефективність використання фінансових 
ресурсів – предмет дослідження і відкрите питання багатьох науковців. 
Незважаючи на велику кількість фінансових коефіцієнтів та різноманітних 
підходів щодо визначення ефективності використання фінансових ресурсів, 
необхідно впровадити таку систему критеріїв та їх нормативних значень, яка 
б допомагала найбільш точно оцінити ефективність використання наявних 
фінансових ресурсів на підприємстві і яка була зрозумілою, аргументованою 
та враховувала вид економічної діяльності суб’єкта господарювання. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА 
МОДЕРНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Визначення концептуальних положень розвитку бюджетної системи і 

напрямів її децентралізації має важливе значення у формуванні бюджетної 
політики. Питання змісту бюджетної системи та її складових розглядалися 
багатьма науковцями. До них зокрема, належать В. Андрущенко, 
А.Гавриленко, О. Горун, М. Деркач, О. Дроздовська, О. Заверуха, Н. Ісаєва, 
О. Кириленко, Т. Кваша, І. Луніна, О. Майданник, Л. Нікітіна, та ін. 

Метою дослідження є аналіз концептуальних засад формування 
механізмів бюджетної децентралізації, як складової державного 
регулювання,  впливу на рівень життя громадян та визначенні перспективних 
напрямків удосконалення подальшої децентралізації в частині забезпечення 
фінансової основи місцевого самоврядування та дотримання територіальної 
цілісності України. 
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Термін «децентралізація» (від латинського de – «заперечення», centralize 
– «середній, центральний») тлумачиться як «знищення, скасування або 
ослаблення централізації і розширення прав низових органів управління».  

Починаючи з 2015 р. уряд України працює у напрямку реалізації 
реформи децентралізації влади та фіскальної децентралізації. Перебудова 
централізованого укладу наповнення місцевих бюджетів, що функціонувала 
тривалий час (понад 20 років), потребує досягнення оптимального 
розмежування податкових надходжень між бюджетами різних рівнів, і вже 
внесені зміни до Бюджетного та Податкового кодексів  щодо фіскальної 
децентралізації. 

Концептуальні засади процесів децентралізації ґрунтуються на 
обґрунтуванні механізму розподілу адміністративних прав та обов’язків між 
державою та громадами і передачі органам місцевого самоврядування 
компетенції щодо вирішення низки завдань, пов’язаних із місцевими 
потребами. 

Україна вже зробила перші кроки у напрямку зміцнення фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування, коли Верховна Рада України 
ухвалила Закон «Про Державний бюджет на 2015 рік» [2], яким визначено 
збільшення фінансової бази місцевого самоврядування, Закон «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України» [3], який передбачає підвищення 
бюджетної та фінансової самостійності місцевих бюджетів і стимулювання 
територіальних громад до добровільного об’єднання, та Закон «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України»  [4], 
також спрямований на розширення фінансової бази місцевого 
самоврядування. 

Як свідчить практика розвинених країн, бюджетна децентралізація 
сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. Якщо 
бюджетними коштами розпоряджаються органи місцевого самоврядування, 
які як правило, формуються з представників місцевої еліти, що обізнані з 
місцевими проблемами, це сприяє більш ефективному використанню 
публічних грошових фондів. 

В сучасний кризовий період розвитку української державності, питання 
децентралізації державного управління, і насамперед управління 
бюджетними коштами, виходять на перший план, оскільки саме бюджетна 
децентралізація є однією з базових умов забезпечення ефективності 
управління державними фінансами, забезпечення бюджетної безпеки, 
незалежності та ефективності 132 діяльності органів місцевої влади, оскільки 
децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі 
місцевої влади у розвитку громад, сприяє ефективному забезпеченню 
суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження бюджетних 
видатків з місцевими потребами та пріоритетами, а насамкінець забезпечує 
ефективну реалізацію державних функцій. 

На сьогодні найбільшим за останні десять років кроком у напрямку 
бюджетної децентралізації прийняті зміни до Бюджетного та Податкового 
кодексів України, на основі яких сформовано Державний бюджет на 2015 рік. 
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Нове бюджетне законодавство дає кожній громаді, яка здатна взяти на себе 
зобов’язання, можливість їх профінансувати й виконати, як і передбачено 
Європейською хартією місцевого самоврядування. Бюджети сіл, селищ, міст 
районного значення в результаті реформи отримують 100% акцизного 
податку, податку на майно, єдиного податку, збору за паркування, 
туристичного збору, плати за надання адміністративних послуг, податку на 
прибуток, рентної плати за користування надрами місцевого значення, плати 
за ліцензії та за державну реєстрацію, адміністративних штрафів та 
штрафних санкції, дивідендів, місцевих позичок та плати за видачу місцевих 
гарантій, власних доходів бюджетних установ. Також ці бюджети отримають 
25% екологічного податку, 1,5% від обсягу продажів продукції, 90% коштів 
від продажу земель несільськогосподарського призначення та інші доходи. 
Значні переваги отримають об’єднані громади, бюджети яких прирівняються 
до бюджетів міст обласного значення і районів, і крім зазначених податків, 
одержуватимуть ще й 60% ПДФО, а також інші доходи, у тому числі кошти 
державного фонду регіонального розвитку [1, c.132]. 

Серед головних завдань, які будуть реалізовані в рамках бюджетної 
децентралізації: перегляд та чітка структуризація переліку власних та 
делегованих повноважень; розширення фінансової бази органів місцевого 
самоврядування; відмова від не цільових трансфертів, перехід до системи 
цільових трансфертів спрямованих на компенсацію видатків органів 
місцевого самоврядування в результаті реалізації ними делегованих функцій; 
запровадження формульного розрахунку перерозподілу національних 
податків, закріплених за місцевими бюджетами; запровадження 
максимального рівня прозорості використання бюджетних коштів органами 
місцевого самоврядування. 

Проведення бюджетної централізації в Україні потребує перегляду 
розмежування повноважень між урядами, реформування системи 
оподаткування (як на рівні регіонів, так і місцевого самоврядування), 
збільшення можливостей для фінансового спроможних територій у залученні 
коштів, зокрема на умовах позик. 

Бюджетна децентралізація проголошена важливим елементом 
подальшого державотворення. І воно має проходити паралельно із 
децентралізацією владних повноважень. Будучи тісно пов’язаною з 
організацією системи державного управління, децентралізація є чинником 
побудови плідних взаємовідносин між центральним урядом і органами 
управління на місцевому рівні. 

Таким чином можемо зробити висновок про те, що вже є відчутні 
позитивні наслідки від реалізації реформи фіскальної децентралізації, про що 
свідчать як загальнодержавні показники, так і регіональні та місцеві. Для 
того щоб подолати проблеми, оптимальне розмежування видаткових та 
податкових обов’язків має ґрунтуватися на таких критеріях, як економія 
масштабу, вторинні вигоди, витрати на адміністрування податків, податкова 
ефективність та справедливість. А також фіскальна децентралізація повинна 
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бути узгоджена із адміністративною, але і бути відносно незалежною від 
політичної та економічної децентралізації. 
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ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»  
 

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО В УКРАЇНІ 
 

Простір будинку - це індивідуальний життєвий простір. Організований 
певним чином, він формує умови життя людини. І ці умови можуть як 
перешкоджати, так і підтримувати її прагнення проявити себе як особистість, 
реалізувати свій потенціал [1]. Сьогодні житлово-комунальне господарство 
України, незважаючи на досить широке обговорення проблеми на всіх 
рівнях, є однією з найбільш неефективних сфер національної економіки, яку 
майже не торкнулися процеси реформування. Причиною  житлових проблем 
є криза будівельної галузі в Україні, нестабільна економічна ситуація, що 
поглиблюється у зв’язку з війною, це призвело до зменшення інвестицій в 
галузь  на 15%. Масові корупція і крадіжка - збільшують вартість робіт в 
рази. Фінансова криза і високі відсотки іпотеки підірвали довіру громадян до 
банківської системи та зменшили кількість бажаючих  купувати житло в 
кредит [2]. Незважаючи на всі проблеми держава бере на себе зобов'язання 
допомоги громадянам в їх потребі у власному житлі. Згідно ст.2, п.1 Закону 
України «Про житловий фонд соціального призначення» кожен має право на 
житло [3].   

У всьому світі, і в Україні також, все більш актуальною стає проблема 
доступності житла для соціально незахищених верств населення: молодих, 
багатодітних сімей, біженців, військовослужбовців та малозабезпечених 
громадян. Однією з причин є постійне зростання вартості квадратних метрів і 
низька платоспроможність населення. Індекс доступності житла - один з 
ключових показників ринку нерухомості і якості життя. Він розраховується 
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як середня вартість квартири, поділена на середню заробітну плату 
пересічного громадянина на рік. Відповідно до статті 47 Житлового Кодексу 
України житлова площа повинна видаватися з розрахунку в квартирах і 
будинках - 22 м2 на сім'ю з двох осіб і плюс по 9,3 км2 загальної площі на 
кожного наступного члена сім'ї. Таким чином, сім'я з трьох осіб зможе 
претендувати на квартиру 31,3 м2. (В Києві діяли норми, встановлені 
міськрадою (12 м2 на одну людину і по 6 м2 на кожного наступного) [4,ст.47]. 
При середньорічній зарплаті 66, 9 тис грн. (5,6 тис грн. в місяць згідно з 
даними МВФ за 2015р.) та вартості житла трохи більше мільйона грн., таку 
квартиру можна буде придбати за 15 років і 8 місяців. Молоді пари успіють 
виростити діточок. Для порівняння - в країнах Західної Європи цей показник 
у середньому становить від 2 до 6 років [ 5].     

Для рішення зазначених проблем можуть бути зроблені наступні кроки. 
Для працездатних громадян, які потребують житла потрібні програми 
пільгового кредитування. В Україні іпотечні кредити можна оформити за 
програмою Державної іпотечної установи (ДІУ) або для молоді заручитися 
підтримкою Державного фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву. В середньому  відсоток по іпотечному кредиту в банках 
України становить 23,5%. Для молоді кредит на житло надається за 
пільговою ставкою. Крім віку, основним критерієм для участі в програмі є 
потреба в поліпшенні житлових умов (менше 6 м2 на людину). Видаватися 
кредит буде з максимальним терміном до 30 років, початковий внесок складе 
не менше 10%, кредитна ставка від 14,1% річних. При народженні дітей у 
сім'ї позичальника буде нараховуватися субсидія і зменшуватися процентна 
ставка. Але темпи будівництва такого житла малі відносно нужденних в 
ньому. Для непрацездатних категорій, безробітних, а так само осіб з 
зарплатами нижче 4 тис грн. на людину, єдина надія мати власне житло - 
отримання соціального житла у оренду, такій законопроект поданий у ВР 
України [6, ст.5], але  останні роки соціальне  житло майже не будується. 

Для вирішення проблеми забезпечення соціальним (пільгові категорії) та 
доступним житлом (молоді та працездатні) потрібні інноваційні, комплексні 
підходи і технології, конструктивні нестандартні архітектурні рішення, 
будівництво на вільних територіях, з розвиненою інфраструктурою; державні 
програми реконструкції старих будинків або надбудова нового житла над вже 
заселеним, що зменшить терміни та  витрати на будівництво і на тимчасове 
переселення громадян. 

Висновки: 
1. Глибина проблеми вимагає розробки спеціальної програми на кілька 

десятиліть для кожного міста і регіону окремо. 
2. На державному рівні необхідно вести активну боротьбу з корупцією, 

вирішити проблему залучення іноземних інвесторів і реалізації вже наявних 
державних програм більш швидкими темпами. 

3.Оновлення статистики та критеріїв щодо потреби і платоспроможності 
сім'ї для реєстрації в черзі на отримання житла. Розрізнити черги на доступне 
житло та соціальне житло, зробити електронний обсяг нужденних. 
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4. Створення спеціального Фонду будівництва соціального житла та 
почати  за його рахунок будувати  у всіх областях,  що вирішіть й проблему 
зайнятості. 

5. Розробити принципи і підходи до вирішення проблем забезпечення 
соціальним житлом архітектурними та технологічними, економічними 
засобами. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Міжбюджетні відносини відіграють важливу роль у розв`язанні багатьох 

питань функціонування органів місцевого самоврядування. Реформи, які 
проводяться в Україні безпосередньо торкнулися і системи міжбюджетного 
вирівнювання. З огляду на це особливого значення набувають дослідження 
впливу змін у системі міжбюджетного вирівнювання на ефективність 
бюджетної децентралізації в сфері забезпечення фінансової спроможності 
(самодостатності) місцевого самоврядування.  

Суттєвий внесок у дослідження сьогоденної практики формування та 
розподілу трансфертів між бюджетами зробили такі науковці, як            
В. Андрущенко, А. Буряченко, С. Буковинський, О. Василик, І. Луніна,         
О. Опарін, Ю. Радіонов, І. Чугунов, В. Швець та інші.  

Метою  даної роботи є дослідження сучасних законодавчих змін у 
системі міжбюджетного вирівнювання в умовах міжбюджетної 
децентралізації та їхнього впливу на фінансову спроможність місцевих 
органів  влади. 

Від особливостей організації системи міжбюджетних відносин залежить 
ступінь фінансової самостійності органів місцевого самоврядування 
(децентралізація влади). Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів 
України в частині податків і міжбюджетних трансфертів значно вплинули на 
дохідну частину місцевих бюджетів, а сааме: доходи загального фонду 
місцевих бюджетів зросли на 42,1 % порівняно з 2014 роком [4, с. 23].  
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З 2015 року для місцевих бюджетів не передбачалось надання додаткової 
дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів. Натомість протягом наступних трьох років у Державному 
бюджеті України передбачатиметься стабілізаційна дотація в обсязі не менше 
1% обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів для покриття 
можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі 
взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами [2]. В Табл.1 
наведена порівняльна характеристика трансфертів згідно з новими змінами в 
законодавстві.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика міжбюджетних трансфертів [1] 

Міжбюджетні трансферти відповідно до 
Бюджетного кодексу України  

(в редакції 2001 року) 

Міжбюджетні трансферти відповідно до 
Бюджетного кодексу України (в редакції 
2010 року зі змінами та доповненнями) 

1) дотація вирівнювання; 1) базова дотація; 
2) додаткова дотація на вирівнювання; 2) відсутня; 
3) субвенція на здійснення державних 
програм цільового захисту; 

3) без змін; 

4) додаткова дотація на компенсацію 
втрат доходів; 

4) без змін; 

5) субвенція на виконання 
інвестиційних програм; 

5) без змін; 

6) кошти, що передаються до 
державного бюджету та місцевих 
бюджетів з інших місцевих бюджетів; 

6) реверсна дотація; 

7) інші додаткові дотації та субенції. 7) субвенції: освітня, медична, на 
підготовку робітничих кадрів,на 
забезпечення медичних заходів, на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, на проекти 
ліквідації підприємств вугільної 
промисловості та утримання водовідливних 
комплексів у безпечному режимі на умовах 
співфінансування. 

 
Так, систему балансування бюджетів замінено системою 

міжбюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності територій в залежності від рівня надходжень на одного 
жителя лише по податку на прибуток підприємств для обласних бюджетів та 
податку на доходи фізичних осіб –  для бюджетів міст, районів та обласних 
бюджетів. Горизонтальне вирівнювання передбачає поділ місцевих бюджетів 
на три групи. До першої групи віднесено бюджети, які можуть отримувати 
базову дотацію (замість дотації вирівнювання) - трансферт,що надається з 
державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій, що мають рівень надходження податку на 
доходи фізичних осіб на 1 особу менше 0,9 середнього показника по Україні. 
До другої групи віднесено місцеві бюджети з рівнем надходжень у межах від 
0,9 до 1,1, для яких непередбачено здійснення вирівнювання.  До третьої 
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групи віднесено місцеві бюджети,  для яких передбачена реверсна дотація - 
кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій  до 
державного бюджету за умов, якщо рівень надходжень податку на доходи 
фізичних осіб на 1  особу більше 1,1  середнього показника по Україні [3].  

Змінами до Бюджетного кодексу передбачено запровадження нової 
системи між бюджетного вирівнювання, заснованої на новій моделі 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів. Проте не завжди можна 
отримати позитивні результати у зміцненні фінансової автономії місцевих 
органів влади у контексті бюджетної децентралізації, якщо недостатньо 
вивчити вплив запроваджуваних новацій. Але в цілому, зміни в частині 
формування доходів місцевих бюджетів та системи міжбюджетного 
вирівнювання позитивно впливають на надання фінансової самостійності 
місцевих органів влади. Так, запроваджено горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності бюджетів громад з одночасним стимулюванням до 
нарощування дохідної бази. Водночас, бюджетна децентралізація у частині 
видаткових повноважень передбачає відповідальність центральних органів 
влади в суспільно значущих сферах надання публічних послуг.  За прикладом 
європейських країн, разом з місцевими органами влади нестимуть 
відповідальність профільні міністерства за надання медичних та освітніх 
послуг. Це має забезпечуватися створенням належної системи контролю.  

Як результат у 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів 
надійшло 99,8 млрд. грн., що складає 116,0 відсотка до річних призначень, 
затверджених місцевими радами. Також зазнала змін структура видатків 
місцевих бюджетів. Зросла частка видатків на виконання самоврядних 
повноважень, що свідчить про підвищення видаткової автономності місцевих 
бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів на місцевому 
рівні. Ще одним позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є 
збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. Обсяг 
капітальних   видатків   за   2015   рік   склав 32,2 млрд. грн.,а  це на 18,6 
млрд. грн. більше, ніж було у 2014 році. У 2015 році із Державного бюджету 
України до місцевих бюджетів було фактично надано трансфертів на 
загальну суму 174,0 млрд. грн., що на 43,4 млрд. грн. більше ніж у 2014 році, 
у тому числі трансфертів із загального фонду – 173,2 млрд. грн., що на 56,4 
млрд. грн. більше порівняно з 2014 роком [4, с. 25]. Недоліком механізму 
перерахування трансфертів залишається те, що на одному реєстраційному 
рахунку розпорядника бюджетних коштів обліковуються кошти і субвенції з 
державного бюджету, і кошти місцевих бюджетів, що ускладнює процес 
здійснення контролю за цільовим використанням субвенцій та складанням 
звітності. Позитивним моментом нової системи міжбюджетного 
вирівнювання є те, що залишки невикористаних коштів субвенцій на кінець 
бюджетного періоду зберігаються на рахунках місцевих бюджетів з метою їх 
використання у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового 
призначення.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОМБАРДІВ 

 
Розвиток ринку фінансових послуг небанківських фінансових установ на 

сьогодні характеризується зростанням обсягів кредитів, що надаються 
ломбардами, та збільшенням кількості самих ломбардів. Батьківщиною 
ломбарду вважають Ломбардію – область Пн. Італії, де в ХІІІ ст. виникли 
банківські контори, що видавали позики під заставу. Перший ломбард в 
Україні з'явився в кінці ХVІІІ століття і видавав позики під золоті та срібні 
речі. 

Ломбард – небанківська фінансова установа, виключними видами 
діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів за рахунок 
власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під 
проценти та надання супутніх послуг ломбарду відповідно до Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
[1]. 

Ломбарди – бізнес із високим рівнем рентабельності – 30-40%. 
Інвестиції в даний бізнес окупаються, як правило, за два-чотири роки. При 
цьому ризик неповернення кредитних коштів зведений до мінімуму, адже 
гроші видаються тільки під заставу і на суму від 50% до 90% його оцінної 
вартості, залежно від виду активу. 

Сьогодні на ринку України працює два види ломбардів. Класичні 
ломбарди основний прибуток отримують з відсотків за користування 
кредитом, тому в їх інтересах, щоб клієнт викуповував здані речі, а відсоток 
невикуплених предметів становив 5-10%. Друга категорія цих установ - 
замасковані пункти скупки ювелірних виробів. З їх допомогою ювеліри-
виробники поповнюють свої запаси. Такі ломбарди оцінюють речі дешево, а 
відсотки за користування кредитом пропонують завищені, підштовхуючи 
клієнта не викуповувати предмет застави [2]. 

Популярність ломбардів в Україні з кожним роком зростає. Станом на 
30.09.2015 до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію 
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про 479 ломбардів, що на 1 установу (або на 0,2%) більше порівняно з 
відповідною датою 2014 року (станом на 30.09.2014 – 478 ломбардів).  
Основні показники діяльності ломбардів 9 місяців 2013  – 9 місяців 2015 рр. 
наведено в табл. 1.  

Таблиця 1  
Показники діяльності ломбардів 

Показники 
 

9 місяців 
2013 

9 
місяців 

2014 

9 місяців 
2015 

Терміни приросту 
9 місяців 2014/ 
9 місяців 2013 

9 місяців 2015/ 
9 місяців 2014 

Абсолю
тний % Абсолю

тний % 

Кількість ломбардів 
(на кінець періоду) 

483 
 

478 
 

479 
 -5,0 -1,0 1 0,2 

Сума наданих 
фінансових кредитів 
під заставу (млн. 
грн.) 

5 909,4 
 

6 318,2 
 

9 753,6 
 

408,8 
 

6,9 
 

3 435,4 
 

54,4 
 

Кількість наданих 
фінансових кредитів 
під заставу, тис. шт. 

7 533,2 
 

8 651,4 
 

8 527,5 
 

1 118,2 
 

14,8 
 -123,9 -1,4 

 

Сума погашених 
фінансових кредитів 
(млн. грн.), у тому 
числі: 

5 915,4 6 150,5 9 349,8 
 

235,1 
 

4,0 
 

3 199,3 
 

52,0 
 

погашено за рахунок 
майна, наданого в 
заставу 

352,0 
 

503,7 
 

718,2 
 

151,7 
 

43,1 
 

214,5 
 

42,6 
 

Кількість договорів, 
погашених за 
рахунок майна, 
наданого в заставу, 
(тис. шт.) 

524,8 
 

936,7 
 

966,4 
 

411,9 
 

78,5 
 

29,7 
 

3,2 
 

 

Дані табл. 1 свідчать про збільшення загальних обсягів кредитування на 
ринку ломбардних послуг за 9 місяців 2015 року порівняно з аналогічним 
періодом минулого року.  Такі показники як, сума наданих фінансових 
кредитів під заставу, та сума погашених фінансових кредитів збільшилась на 
54,4% та 52,0% відповідно, а кількість наданих фінансових кредитів під 
заставу зменшилась на 1,4%. Показник кількості договорів, погашених за 
рахунок майна, наданого в заставу збільшився на 3,2%.  Середньозважена 
річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів за 9 місяців 
2015 року становить 187,8% (9 місяців 2014 року – 203,9%) [4]. 

Необхідно відмітити, що ринок ломбардів, ще як мінімум кілька років 
залишиться основним джерелом кредитування для населення та малого 
бізнесу. Звісно, як кожна фінансова установа ломбарди в своїй діяльності 
мають як переваги, так і недоліки. А саме, перевагами ломбардного 
кредитування є:  

- отримати гроші можна швидко і без додаткових документів;  
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- кредитна історія не впливає на рішення про кредитування ломбардом; 
- діють знижки та індивідуальні тарифи для постійних клієнтів;  
- після закінчення терміну договору можна його продовжити; для цього  

потрібно буде сплатити відсотки за користування кредитом; 
- погасити кредит можна в кінці терміну або частинами протягом строку 

використання [3]. 
Однак, не слід забувати і про недоліки ломбардного кредитування. Крім 

того, що ломбардний кредит загрожує чималою переплатою, не потрібно 
розраховувати на велику суму. Ломбардному позичальнику також не 
вдасться уникнути штрафів, які нараховують за прострочення погашення 
кредиту. Крім того, за чергового прострочення ломбард може продати 
заставні предмети, про що можуть навіть не повідомити. Також існують 
обмеження щодо заставних речей. 

Отже, ломбарди були і залишаються одним з найбільш стабільних 
фінансових інститутів для фізичних осіб: вони орієнтовані на видачу дрібних 
та короткострокових кредитів, виконують функцію соціально-економічних 
стабілізаторів в умовах будь-яких економічних змін [2]. 

Таким чином, ринок ломбардів, ще як мінімум кілька років залишиться 
основним джерелом кредитування для населення та малого бізнесу. Закон 
України «Про ломбарди та ломбардну діяльність» дозволить створити 
ефективну державну систему регулювання ломбардної діяльності, необхідні 
правові механізми реалізації ломбардами своїх функцій та забезпечить захист 
споживачів ломбардних послуг. 

Список використаних джерел: 
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2. Святненко А. Ломбардний бізнес – причини популярності [Електронний 
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ВПЛИВ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ВВП НА ДОХІДНУ ЧАСТИНУ 

БЮДЖЕТУ 
 

Бюджет є основною умовою існування держави. Україна не є винятком. 
В нашій країні, як і в будь-якій іншій, бюджет є передумовою і джерелом 
виконання державою в особі її управлінського апарату покладених на неї 
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функцій. Саме від направленості і ефективності використання коштів цих 
фондів залежить успішне функціонування держави, всіх її компонентів, стан 
економіки, рівень соціального забезпечення всіх верств населення, 
можливість розвитку завдяки впровадженню інноваційних досягнень, 
здійсненню зовнішньоекономічної політики та встановленню міжнародних 
зв’язків. 

В свою чергу можливість ефективно використовувати бюджетні кошти 
напряму залежить від повноти і достатності наповнення централізованих 
фондів держави. Основним чинником, що впливає на факт достатності 
бюджетних ресурсів, є успішне виконання бюджету за доходами, тобто 
достатність доходів бюджету для покриття витрат бюджету [1]. 

Динаміку, розміри та структуру бюджетних надходжень за зведеним та 
державним бюджетом ми можемо побачити в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Структура доходів зведеного та державного бюджетів  

за 2012-2014 роки (млрд. грн.)[2] 

Доходи 
Зведений бюджет Державний бюджет 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Податкові надходження 80,9 79,9 80,6 79,7 77,8 79,0 
Неподаткові надходження 18,2 19,2 17,6 19,8 21,6 19,2 
Доходи від операцій з капіталом 0,7 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 
Цільові фонди 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Інші надходження 0,0 0,3 1,2 0,0 0,4 1,5 
Усього в сумах, млрд. грн 445,5 442,8 455,9 344,7 337,6 354,8 

Джерело: http://ibser.org.ua/ 
 
На обсяги доходів бюджету, а також рівень виконання його доходної 

частини, впливає ряд макроекономічних показників: рівень інфляції, рівень 
податкових ставок, сальдо торговельного балансу, курс національної валюти 
та інші. Одним із важливіших є рівень ВВП,  що є джерелом формування 
більше 80% доходів Державного бюджету України [3, с. 67]. В свою чергу це 
означає, що обсяг бюджетних доходів залежить від рівня розвитку економіки 
та її стану. Щодо обсягів доходів бюджету, то з урахуванням індексів 
інфляції за три роки (2012 рік – 99,8%; 2013 рік – 100,5 %; 2014 рік - 124,9%) 
[4] ми бачимо, що реальні доходи бюджету знизилися за період, що 
розглядається. Зміну обсягів ВВП за три роки можемо побачити в таблиці 2. 

З таблиці 2 ми бачимо, що реальний ВВП в 2014 році у порівнянні з 2012 
роком зменшився на 153 366 млрд. грн. Це говорить про погіршення 
загальноекономічної ситуації в країні. Треба також зазначити, що значну 
частину ВВП в Україні займають сировина і матеріали, які потім 
експортуються. Тобто можна зробити висновок, що навіть ця стаття доходів 
країни «не рятує» обсяг ВВП від негативної динаміки.  
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Таблиця 2 
Номінальний та реальний ВВП за 2012-2014 роки [5] 

 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. грн 1408889 1454931 1566728 
Валовий внутрішній продукт реальний, млрд. грн 1411712 1447693 1258346 

Джерело: http://minfin.com.ua/ 
 
Також зменшення обсягу доходів бюджету випереджає зменшення 

обсягів реального ВВП. Це в свою чергу говорить про збільшення сектору 
тіньової економіки, яка є згубної для економіки України. 

ВВП є одним із головних макроекономічних показників, який має 
найбільший вплив на рівень дохідної частини бюджету. Зменшення обсягів 
ВВП впливає негативно не тільки на обсяги доходів бюджету, а й через це на 
усю економіку, можливість її розвитку та ускладнює (а згодом і 
унеможливлює) нормальне функціонування держави як єдиної системи. Зі 
зменшенням обсягів ВВП зростає податковий тягар на усі сфери економіки, 
оскільки необхідно підтримувати сталі обсяги бюджетних доходів, що 
призводить до збільшення тіньового сектору економіки. Це в свою чергу ще 
більше ускладнює ситуацію та є причиною подальшого скорочення обсягів 
ВВП. Важливим є подальше вивчення даного питання з метою знаходження 
інструментів розв’язання даних проблем і покращення загальноекономічного 
становища України. 
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FINANCIAL STABILITY OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF REGIONS  
 

There exists a real demand in creating mechanisms for ensuring the financial 
stability of social and economic development of Ukrainian regions considering the 
significant aggravation of disparities between the needs and financial capabilities 



673 

of the socio-economic development of various regions in Ukraine. The gap in the 
development deepens the differences between the levels of the development of 
certain areas, being worsened by the lack of financial resources due to the 
inefficient use. At the same time most regional budgets come up with the issue of 
increasing socio-economic development of the country via the development of 
mechanisms that ensure their financial stability, guarantee the solutions of regional 
problems and promote their development.  

In the course of economic reforms, the defining role in the socio-economic 
development of the region is given to a mechanism that ensures financial viability. 
Its successful use makes it possible not only to prevent financial decline, but also 
largely help the region to avoid dependence on the use of borrowed funds, and, 
thus, to accelerate the pace of this development [1, p. 95]. 

This mechanism should ensure financial sustainability of socio-economic 
development of the region, though it is not limited to its increasing. Therefore, at 
present, considering the processes of changes and transformation of socio-
economic relations in Ukraine at the regional level, there is a need to develop a 
mechanism to ensure the financial viability of socio-economic development.  

An analysis of the scientific economic literature, in Ukraine shows that there 
is no extensive study of such a mechanism that will ensure the financial viability of 
social-economic development of the region as an independent component of the 
mechanism of state regulation of the regional economy. Therefore, given the 
urgency of its development, there is a need to determine its nature, characteristics, 
components, instruments and tools [3, p. 198]. 

The methodological basis of this study, in our opinion, may be of economic 
and financial developments of science to study the mechanisms of higher 
hierarchical levels - namely financial mechanisms, such a mechanism that could be 
expanded by three more constituents - organizational, scientific and educational, 
because the functioning of the financial mechanism is provided with the help of the 
organizational structures of coordination and coherence which depends on the 
effectiveness of management mechanism. Moreover, continuous improvement of 
the mechanism and its enrichment with new instruments and tools, knowledge and 
ideas on the implementation in practice of strategic and tactical goals of financial 
security, makes it necessary to involve both scientific and educational potential. 
The financial stability of the region can be reached by: 1) promoting and 
supporting research and development work, dissemination of advanced scientific 
and technological development aimed at improving the competitiveness of 
products and the simultaneous achievement of competitiveness of territories 
(creation and attraction of low- and non-waste technologies, equipment, new ways 
of recycling, etc); 2) the scientific corroboration of prospects of regional policy to 
ensure the financial viability of social and economic development;  3) the rational 
use of scientific and technological potential and creating socio-economic, 
organizational and legal conditions for the development and effective use of 
scientific and technological capacity in the region [2, p. 236]. 

The lack of efficiency and effectiveness of the financial mechanisms in 
Ukraine is mentioned by a number of other scientists. That is why there is a 
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burning need for a financial mechanism that can be modified and orientated at the 
target, concentrated on the determined action in specific areas that will avoid many 
problems and achieve specific goals. Therefore, there is a need for ‘isolation 
mechanisms’ to ensure the financial viability of socioeconomic development  
[4, p. 73]. 

The distribution into structural subsystems within the financial mechanism 
can be justified if they act in compliance with mechanisms of budget, investments, 
credit system, financial capacity of entities, public and non-budget funds, which 
depend on the financial capacity of the given area.  
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ОСОБЛИВОСТI ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ 
МIГРАЦIЙНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ 

 
Свобода пересування є одним з важливих чинників забезпечення 

загальних прав людини й громадянина та виступає необхідною умовою для 
реалізації духовних, культурних, ділових та інших потенціалів особистості. 
Так само міграційна політика будь-якої країни відображає її потенціал та 
авторитет як на міжнародному, так і на внутрішньому рівнях. Тому однією з 
умов успішної розбудови сучасної держави є визначення основних напрямів 
її міграційної політики спільно з постійним удосконаленням системи 
державного управління міграційними процесами згідно з міжнародними 
стандартами у сфері реалізації прав людини і громадянина [3, с.35]. 

Питанням регулювання міграційних процесів та провадженню 
державної міграційної політики присвячено чимало наукових праць вчених. 
Теоретичні основи впливу держави на міграційні процеси висвітлювали такі 
науковці як: В. Іонцев, О. Малиновська, В. Моісеєнко, І. Прибиткова,          
Ю. Римаренко, О. Хомра та ін. Віддаючи належне їх науковим здобуткам із 
цих питань, слід зазначити, що дослідження міграційної політики в Україні 
ще немає чітко встановленого і системного характеру. Розробки слабо  
узгоджуються  між  науковими установами та окремими дослідниками.  

Метою дослідження є розгляд сучасних чинників, що впливають на 
державну міграційну політику України; визначення базових напрямів 
удосконалення державного управління міграційними процесами. 
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Для України державне регулювання міграційних процесів є порівняно 
новим явищем. Основна проблема її ефективної реалізації полягає у 
необхідності розробки стратегії як поточної, так і перспективної міграційної 
політики. Оскільки міграційні процеси є досить вагомим фактором впливу на 
демографічну ситуацію в країні, формування національного й регіональних 
ринків праці, то держава повинна чітко встановлювати свою міграційну 
політику, яка б дала змогу не лише успішно вирішувати повсякденні 
проблеми міграції, а й безпосередньо впливати на її причини. 

Міграційна політика є самостійним напрямом державної політики, яка 
тісно пов’язана з її складовими як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 
Вона є важливою складовою політики народонаселення, а також одним із 
засобів проектування структури та чисельності населення й трудових 
ресурсів, частиною соціально-економічної політики держави, інструментом 
досягнення її цілей. Міграційна політика, яка спрямована на планування руху 
населення, виконує завдання контролю за ним і є своєрідною реакцією 
держави на стихійні переміщення людей. 

Міграційна політика в широкому значенні цього слова повинна впливати 
на сукупність усіх чинників соціально-економічного розвитку країни, таких 
як: стан сфери зайнятості, відмінності в умовах життя людей, спосіб життя 
населення, щоб через них впливати на міграційну поведінку людей. 
Міграційна політика у вузькому значенні цього слова впливає лише на 
процеси міграційного руху населення. 

У сфері міграції населення головним завданням органів державної влади 
та місцевого самоврядування є врахування інтересів усіх суб’єктів, 
об’єднання рівнів міграційної політики таким чином, щоб зберегти баланс 
між ними. Державна міграційна політика повинна орієнтуватися не тільки 
країну загалом, але й на окремі регіони, на потреби й цінності окремої 
особистості [4, с.42]. 

До основних цілей державної міграційної політики слід віднести 
наступні:  

− забезпечення національної безпеки країни та захист національних 
інтересів населення; 

− забезпечення, захист прав і свобод людини і громадянина, як щодо 
мігрантів так і щодо місцевих жителів;  

− створення й підтримка ефективного функціонування державної та 
муніципальної влади у їх безпосередній взаємодії з мігрантами та їх 
об’єднаннями [2, с.122]. 

Проблемні питання міграційної політики є багатозначними і 
суперечливими. За допомогою мiграцiйної полiтики в сучасних умовах 
доводиться вирiшувати протилежнi завдання. З одного боку, iснує 
необхiднiсть обмежувати зовнiшнiй наплив мiгрантiв заради захисту 
нацiонального ринку працi, соцiальних завоювань розвиненого суспiльства, 
протистояти терористичнiй та iншим видам загроз, пов'язаних з 
територiальним перемiщенням людей. З iншого боку, в будь-якому 
глобалiзованому суспiльствi iснують економiчно детермiнованi вимоги 
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усунення бар’єрiв у формi мiждержавних кордонiв, що перешкоджають 
перемiщенню людей, товарiв, послуг i фiнансiв. 

Аналiз функцiонування державних органiв управлiння мiграцiйними 
процесами в Українi свiдчить про певну невiдповiднiсть у розвитку 
мiграцiйної ситуацiї упродовж багатьох рокiв. Останнiм часом унаслiдок 
тимчасової окупацiї Криму та ескалацiї конфлiкту на Донбасi мiграцiйнi 
процеси розвиваються значно швидше, нiж реакцiя органiв влади з контролю, 
регулювання, а тим бiльше – прогнозування. За цих обставин iснує загроза 
подальшого посилення неконтрольованих мiграцiйних процесiв. Сьогоднi 
державна мiграцiйна полiтика України потребує модернiзацiї щодо правового 
забезпечення i соцiального захисту громадян, якi є трудовими мiгрантами 
внаслiдок внутрiшнього переселення, а також здiйснюють трудову дiяльнiсть 
за кордоном. Новi обставини вимагають створення бiльш гнучкої й 
оперативної структури, яка базується на аналiзi й прогнозуваннi мiграцiйної 
ситуацiї, а також мiжнародному досвiдi регулювання мiграцiйних процесiв, а 
насамперед, тих, якi пов’язанi з вимушеним переселенням населення            
[1, с.153]. 

Основними заходами щодо модернізації державної міграційної політики 
в Україні повинні стати: 

− поступова трансформація та забезпечення спільної діяльності органів 
виконавчої влади, на які покладено важливу функцію реалізації державної 
полiтики у сфері міграції населення; 

− удосконалення національної системи обліку міграційних потоків і 
методологічної бази зі статистики міграцій, запровадження централізованої 
системи реєстрації внутрішньо переміщених осіб (ВПО); 

− розробка комплексної програми професійної підготовки, 
перепідготовки та працевлаштування ВПО, у тому числі розробка механізмів 
стимулювання роботодавців до працевлаштування ВПО;  

− створення державної агенцiї щодо питань зовнiшнього 
працевлаштування громадян України, сприяння працевлаштуванню 
українських громадян за кордоном у рамках мiжнародних урядових угод; 

− пiдвищення якостi адмiнiстративних послуг, якi надаються трудовим 
мiгрантам i громадянам України, якi проживають за кордоном, проведення 
оцiнки ефективностi їх надання; 

− проведення наукових дослiджень мобiльностi робочої сили 
практичної спрямованостi; 

− пiдтримка заходiв, якi спрямованi на мiнiмiзацiю втрати 
квалiфiкованих працiвникiв й iнтелектуального потенцiалу держави; 

− розробка дiєвих стимулiв щодо повернення на батькiвщину молодi, 
яка здобула освiту за кордоном;  

− проведення iнформацiйно-роз’яснювальної роботи щодо недопущення 
«соцiального сирiтства» – залишення напризволяще дiтей i престарiлих 
батькiв трудових мiгрантiв [1, с.154].  

Таким чином, управління міграційними процесами є складним і 
багатогранним явищем, що потребує постійного дослідження, висвітлення та 
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удосконалення. Тому стратегічними завданнями України у сфері державної 
міграційної політики є визначення основних напрямів, принципів, завдань та 
пріоритетів міграційної політики, подальше удосконалення її законодавчого 
й інституціонального забезпечення, а також механізмів її реалізації. 
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На сьогоднішній день науково-технічний прогрес і розвиток 

фінансового ринку сприяє появі інноваційних продуктів для здійснення 
платіжних операцій. Нові платіжні інструменти не з’являються випадково за 
бажанням розробників, їх поява – об’єктивний процес, викликаний новими 
незадоволеними потребами і підвищеними вимогами до ефективності та 
надійності платежів. Технології банківського обліку операцій, пов’язані з 
ідентифікацією клієнта, є досить дорогими для систем масових платежів, які 
здебільшого оброблюють операції з невеликими сумами. Безпека без 
ідентифікації може бути легко реалізована за допомогою електронного 
платіжного засобу на пред’явника, що випускається в обіг без відкриття 
банківського рахунку. Саме тому на фінансовому ринку набув поширення 
такий платіжний засіб і вид розрахунків як електронні гроші. Дослідження 
перспектив поширення використання електронних грошей в Україні є досить 
актуальним сьогодні. 

Електронні гроші – це такий вид платіжних засобів, обіг яких 
відбувається в електронному вигляді та гарантує повну анонімність. Всі 
платіжні системи засновані на використанні кредитних платіжних карток або 
ж так званого електронного гаманця. З технічного погляду електронні гроші 
– це електронний запис про певний обсяг вартості, який захищений 
відповідними криптографічними алгоритмами [1, с. 50]. 
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Відповідно до сучасного стану розвитку інформаційних систем і технологій 
електронні гроші можуть функціонувати на основі карток (англ. card-based e-
money) та на програмній основі (англ. software-based electronic money). З 
юридичного погляду електронні гроші є грошовим зобов’язанням емітента, який 
повинен обміняти їх на традиційні гроші за вимогою пред’явника. 

Електронні платіжні системи (англ. Electronic Payment Systems) – 
призначені для здійснення платіжних операцій у всесвітній мережі Інтернет. 
За допомогою платіжної системи можна здійснювати розрахунок за товари та 
послуги різних проектів і сервісів. Учасниками системи електронних 
платежів є емітент, власник/платник електронних грошей, одержувач 
електронних грошей, банки-агенти, системний адміністратор. Найважливішу 
роль у системах електронних грошей відіграє емітент [2, с. 43]. 

Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, переказувати 
кошти за допомогою таких систем як WebMoney, Яндекс.Гроші, RBK Money, 
E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers тощо. 
Найбільшим емітентом і оператором ринку електронних грошей в Україні є 
WebMoney. На його частку припадає 80% усього обігу таких грошей. Такий 
розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції вітчизняного 
бізнесу, його поступового наближення до світових стандартів.  

З економічної точки зору, електронні гроші – це платіжний інструмент, 
який поєднує (залежно від схеми реалізації) властивості як готівкових 
грошей, так і традиційних платіжних інструментів (чеків, переказів, 
банківських карток тощо). З готівкою їх поєднує можливість здійснення 
платежів поза банківською системою; з традиційними платіжними 
інструментами – можливість здійснення розрахунків у безготівковій формі 
через рахунки, що відкриті в банківських установах [3, с. 16]. 

З’явившись порівняно недавно (у середині 1990-х), системи 
електронних грошей, що використовують при розрахунках грошові 
замінники, розвиваються дуже стрімко. Цьому сприяють переваги, щодо їх 
використання:  

1) анонімність платежів (при здійсненні платежу електронними 
грошима, як правило, не потрібно повідомляти ніяку інформацію про себе, 
потрібен тільки номер електронного гаманця); 

2)  швидкість і зручність платежів (гроші переводяться майже миттєво, 
здійснити оплату можна не виходячи з будинку, якщо у вас є комп’ютер та 
Інтернет. Не потрібно заповнювати від руки платіжні доручення і т.д.); 

3) можливість переказувати малі суми (банки називають такі суми 
мікроплатежами. Комісія для них є значно вищою, ніж при переказі більших 
сум, проте вона нижча, ніж при оплаті через банк); 

4)  економія часу (непотрібно стояти в чергах у банку для того, щоб 
сплатити, наприклад, комунальні послуги. Для ділових людей час є дуже 
важливим, тому вони використовують електронні гроші для вирішення своїх 
побутових і ділових питань) [1, с. 52]. 

Електронні гроші конкурують і з звичайними банківськими платежами, і 
з системами переказів, платіжними картами, а по окремих одержувачах ще й 
з платіжними терміналами . 
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Попри всі переваги електронних платіжних систем є чимало нюансів, 
які змушують багатьох українських користувачів ігнорувати цей продукт, а 
саме: 

1) за всі операції, які оплачуються через електронний гаманець потрібно 
платити комісію; 

2) електронні гроші користувачів зберігаються на рахунках юридичних 
осіб, хоча, вони дають високі гарантії щодо безпеки зберігання коштів, все 
одно є певні сумніви; 

3) відсутність процента, який нараховується при зберіганні грошей; 
4) високий ризик шахрайства; 
5) емісія електронних грошей гарантується винятково емітентом, 

держава не дає ніяких гарантій збереження їхньої платоспроможності; 
Це приводить до того, що електронні гроші не рекомендується 

використовувати для здійснення великих платежів, а також для 
нагромадження істотних сум протягом тривалого часу. Тобто електронні 
гроші в першу чергу платіжний, а не накопичувальний засіб. 

6) електронні гроші не є загальноприйнятим засобом платежу, тобто їхні 
користувачі не завжди і не всюди при потребі можуть скористатися такими 
коштами. Це спричиняє значні труднощі у використанні[2, с. 42]. 

Українці дещо з недовірою ставляться до розрахунків електронними 
грошима, і це  можна зрозуміти, оцінивши їхні недоліки. Для прикладу, в 
багатьох західних та й східних, навіть небагатих країнах, частка 
використання готівки на 2015 рік становить від 5-20 %  решта – електронні 
розрахунки, а в Україні ситуація зовсім інша – 75 % становить готівка. Це 
дещо «гальмує» економічний прогрес [3, с. 28]. 

Основними чинниками, які сьогодні впливають на розвиток та 
формування українського ринку електронних грошей, є: 

– недосконалість законодавчої бази; 
– слабо розвинена регіональна мережа Інтернету, особливо у віддалених 

регіонах; 
        –велика конкуренція з боку іноземних провайдерів послуг за 
розрахунками в Інтернеті. 

Проте використання електронних грошей в Україні є необхідним, адже 
це сприяє позитивним змінам української економіки. Для подальшого 
успішного розвитку електронних грошей в Україні важливим є: 

1) застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з 
одного боку, на підтримку їхнього розвитку, а з іншого – на запобігання їх 
використання з метою ухилення від оподаткування та контролю; 

2) введення заборони на кредитування в електронних грошах, що 
зменшить негативний вплив емісії електронних грошей на інфляційні 
процеси в країні; 

3) подолання певних складнощів з ситуативним перерозподілом 
суб’єктів ринку і сфер регулювання. 

Прогнозувати розвиток електронних грошей в Україні є досить складно, 
оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має достатнього правового 
підґрунтя для свого існування. Перш за все, цьому має сприяти держава, яка 
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повинна за допомогою відповідних законодавчих актів врегулювати 
електронний грошовий оборот, донести інформацію про переваги таких 
грошей до кожного українця і тоді економіка країни не лише стабілізується, 
але й почне ефективно зростати. Таким чином Україна стане ще на одну 
сходинку ближче до світових стандартів, які будуть забезпечувати 
стабільний розвиток економіки та соціально-економічну безпеку населення. 

Список використаних джерел: 
1. Несходовський І.С. Електронні гроші / І.С. Несходовський // 
Бухгалтерський облік і аудит: наук. журнал. – 2012. – № 4. – с. 49-53.  
2. Цвєткова Н.К. Електронні гроші, їх переваги та недоліки / Н.К. Цвєткова // 
Фінансовий ринок України. Київ, –2014. – № 6-7. – с. 41- 43. 
3. Сенищ П.М. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей 
в Україні: Науково-аналітичні матеріали / П.М.Сенищ, В.М.Кравець, 
В.І.Міщенко, О.О.Махаєва, В.В.Крилова, Н.В.Грищук. – К.: Національний 
банк України. Центр наукових досліджень. – 2015. – 145 с. 

 
Інеса Яценко  

Науковий керівник: Откаленко О.М., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
АНАЛІЗ  ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 
 

На сьогоднішній день, доволі актуальною є тема ефективності та 
раціонального використання фінансових ресурсів як для бюджетних установ 
так і приватних підприємств. Але так як «бюджетникам» доводиться 
працювати з конкретною сумою видатків, їм слід оптимально розподілити 
кошти задля вирішення приорітетних завдань та підтримки функціонування 
економіки країни. 

Фінансові ресурси бюджетних установ і організацій – це грошові кошти, 
виділені з бюджетів різних рівнів, а також взяті  установами з різних джерел 
на здійснення і розширення своєї діяльності. Фінансування з бюджету 
виконується лише на основі затверджених для цього кошторисів. Без 
затвердженого у встановленому порядку кошторису витрачати бюджетні 
кошти недопустимо та незаконно. Відповідно до Бюджетного кодексу 
України кошторис  визначають, як основний плановий фінансовий документ 
бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються 
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних 
асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для 
виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, 
визначених відповідно до бюджетних призначень [1]. 

В свою чергу, ефективність використання бюджетних фінансових 
ресурсів визначається досягненням поставлених цілей і завдань у рамках 
реалізації державних програм шляхом співвідношення між отриманим 
результатом і витратами. Дослідженню проблем  аналізу  ефективності 
використання  фінансових ресурсів бюджетних установ приділяється значна 
увага. Серед науковців, які займаються дослідженням даної проблеми слід 
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виділити таких, як Барабаш Н.С., Кумченко Т.А., Никонович І.І., Вацик Н.І., 
Рябушка Л.Б. та інші. 

Ефективний механізм формування фінансових ресурсів бюджетної 
установи базується на таких загальних принципах, як: 

- повнота – дія усіх елементів механізму фінансування має 
забезпечувати отримання обсягу фінансових ресурсів, достатнього для 
покриття витрат на виконання покладених на установу повноважень, 
функцій, завдань та програм; 

- своєчасність – фінансові ресурси мають надходити не тільки у 
повному обсязі, але й вчасно, забезпечуючи тим самим дотримання термінів 
виконання покладених на установу конкретних завдань та програм; 

- цілеспрямованість – механізм фінансування має забезпечувати 
взаємозв’язок між джерелом фінансування та отриманих результатом; 

- законність – усі операції, пов’язані із формуванням дохідної частини 
кошторису мають відбуватися в межах чинного законодавства, носити 
прозорий та зрозумілий характер; 

- підзвітність – має існувати зворотний зв’язок між внутрішніми 
(горизонтальними) та зовнішніми (вертикальними) складовими механізму 
фінансування бюджетної установи [2, с. 228]. 

Ефективність діяльності бюджетних установ певною мірою залежить від 
економічного аналізу, що досліджує її та передбачає результати як наслідок 
руху різноспрямованих грошових потоків, розподілених у часі. Тому 
забезпечення управління діяльністю установи вимагає визначення місця і 
ролі аналітичного процесу не тільки в обліку, але й виходячи з причинно-
наслідкових зв'язків між здійсненням конкретних операцій і отриманням 
відповідних результатів. 

Аналіз ресурсного потенціалу бюджетної установи має сприяти 
отриманню суб'єктом управління необхідної інформації щодо фінансово-
господарських операцій для оцінки їх доцільності, правомірності та 
ефективності відносно економічних ситуацій, що і спричинили здійснення 
цих операцій [3, с. 134]. 

Отже, аналіз ефективності використання фінансових ресурсів особливо у 
бюджетній установі є завжди доцільним, так як для раціонального їх 
розподілу та використання слід враховувати як фінансовий і фактичний стан 
«установи-бюджетника» так і економічне становище в країні, що дасть 
розпорядникам коштів оптимально розподілити та спрямувати фінансові 
ресурси відповідно до потреб та конкретних вимог. 
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ЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ МИСТЕЦТВА 
 

На сьогоднішній день такі дві великі сфери культури як математика та 
мистецтво сприймаються, як дві зовсім різні науки і навіть, як дві протидіючі 
сили, в той час, коли насправді вони дуже міцно пов'язані між собою. 
Математику і мистецтво поєднує прагнення до пізнання і творчості. Вони 
належать до людської цивілізації, а тому взаємно збагачуються і залежать 
одне від одного.  

Це підтверджують слова видатного англійського філософа і 
математика, одного із засновників математичної логіки Б. Рассела: 
«Математика володіє не тільки істиною, а й найвищою красою - красою 
відточеною і суворою,...піднесено чистою і такою, що прагне до справжньої 
досконалості, яка властива тільки найкращим зразкам мистецтва». 

Роль математики в сучасному світі дуже велика, недарма наш час 
називають епохою математичних знань. Краса скульптури, храму, картини, 
музики, поеми... Що між ними спільного? Хіба можна порівняти красу 
скульптури з красою музики? Виявляється, можна, якщо будуть винайдені 
єдині формули прекрасного, які будуть об'єднувати поняття прекрасного 
найрізноманітніших об'єктів – від скульптури до краси музики. 
Давньогрецький філософ Піфагор, встановив зв'язок між музикою і 
математикою. Він створив вчення про звук, вивчав філософський та 
математичний бік звуку, інтервали, відкривав математичні співвідношення 
між окремими звуками. 

Майже кожна пересічна людина скаже, що між математикою і 
літературою немає нічого спільного. Але це не зовсім так, ще з часів 
Піфагорійців, видатні математики захопились поезією і навіть намагалися 
писати самостійно. Всім відомо, що основою поезії є рима. Сама ж рима – це 
переносна симетрія віршових кінцівок. Потреба симетрії кінцівок приводить 
до наступних необхідних умов рими:1) римовані слова повинні мати 
однакову кількість складів після наголошеної голосної; 2) наголошені голосні 
повинні звучати однаково; 3)звуки після наголошеної голосної повинні бути 
схожими.  

Дуже багато математиків мали письменницький талант.ЛьюісКерролл 
математик, наукові роботи якого передбачали деякі ідеї логіки, але більшості 
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він відомий як автор популярних повістей для дітей, однією з 
найпопулярніших є «Аліса в країні чудес». Коли королева Англії прочитала 
цю казку, то була настільки захоплена, що наказала купити всі книги Керолла 
і дуже здивувалася, коли з'ясувалося, що всі інші твори Керролла - твори з 
вищої математики, порівняльної анатомії, палеонтології і систематики 
тварин[3]. 

Ніхто не помічав, що в самій назві роману Л.М. Толстого – «Війна і 
мир» - закодований закон золотого перерізу. Насправді, назву роману 
побудовано на перших чотирьох членах ряду Фібоначчі 1, 2, 3, 5.Один 
прийменник, два іменника, три слова. П'ять букв в першому ключовому 
слові. Відношення ключових слів 5:3=1,666…, тобто перше раціональне 
наближення коефіцієнта золотого перерізу.  

В епоху відродження художники відкрили, що будь-яка картина має 
певні точки, які приковують погляд, так звані зорові центри. При цьому, 
немає значення, який формат має картина – горизонтальний або 
вертикальний. Таких точок всього чотири, вони розташовані на відстані 3/8 і 
5/8 від відповідних країв площини. Це відкриття отримало назву «золотий 
поділ» або «золотий переріз» картини. Тому, для того щоб привернути увагу 
до головного елементу фотографії, необхідно сполучити цей елемент з одним 
із зорових центрів[2]. 

Так, портрет Мони Лізи (Джоконди) довгий час привертав увагу 
дослідників, які зрозуміли, що композиція малюнку основана на золотих 
трикутниках.На підготовчому ескізі Рафаеля проведені червоні лінії, що 
йдуть від смислового центру композиції – точки, де пальці воїна зімкнулися 
на нозі дитини, - вздовж фігур дитини, жінки, воїна і фігур в правій частині 
малюнку, якщо природним способом з'єднати ці частини кривої пунктиром, 
то з великою точністю ми побачимо золоту спіраль. Це можна перевірити, 
вимірюючи відношення довжин відрізків, висічених спіраллю на прямих, що 
проходять через початок кривої[1]. 

Використовували математику в своїх роботах ще такі художники, як 
Сальвадор Далі, якийна картині"Розпяття" зобразив гіперкуб, а на картині 
"LaVisagedelaGuerre" - фрактальну послідовність зменшених гротескних 
облич; Віктор Васареллі, якийзастосував прості геометричні форми, об'єднані 
в масиви, для створення ефекту руху, випуклості або ввігнутості на плоскому 
малюнку; МауріцКорнеліусЕшер, який в своїх картинах майстерно 
досліджував поняття нескінченності та симетрії, а також складності 
сприйняття складних трьохвимірних об'єктів. 

Як бачимо, математичні методи в живописі застосовуються не для того, 
щоб алгеброю витіснити гармонію, а щоб підкреслити інтуїцію художника.  

І взагалі для багатьох світ математики – це тільки задачі, формули, 
перпендикуляри, трикутники, але для когось цей світ здається 
різнокольоровим, яскравим, цікавим та загадковим. Все, що керує нашими 
відчуттями, сприйняттями і вчинками в деякій мірі пов’язано з математикою. 
Математика є у всьому. Один із перших кроків до пізнання і творення 
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мистецтва залежить від вивчення, узагальнення математичних законів і 
вдалого застосування їх на практиці. 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства комп’ютери, інформаційні 
системи та різні технології стали найважливішою частиною життя людства. 
Завдяки швидкому розвитку науки і техніки спостерігається все більше їх 
використання та удосконалення. Варто сказати, що розвиток інформаційних 
систем і технологій дає можливість користувачам проводити більш точний 
аналіз управління та уникати можливих помилок у цій роботі. Поява такого 
собі різновиду інформаційних систем і технологій як штучний інтелект 
зуміла розшити можливості роботи з інформацією різного типу, а також 
забезпечити формування управлінських рішень. 

Так як розвиток інтелектуальних інформаційних систем останній часом 
досяг великого розвитку, його основними питаннями зацікавленні багато 
сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: С. Оссовський,             
В.П. Романов, О.П. Ротштейн, Г.С. Саймон, Д.П. Котельніков та інші. Проте 
не дивлячись на багаточисленні дослідження цього питання, воно не є 
повністю висвітлене у сучасній науці. 

Активне застосування інформаційних систем з елементами штучного 
інтелекту істотним чином перетворює сучасну повсякденну реальність та 
формує особливий тип світовідчуття людини. Штучний інтелект – один із 
перспективних напрямів подальшого розвитку інформаційних систем та 
технологій [3, c. 112]. Для вирішення питань, пов’язаних із застосуванням 
систем штучного інтелекту, зосереджені великі зусилля фахівців у галузі 
кібернетики, лінгвістики, психології, філософії та математики. Тут 
вирішуються багатогранні питання, пов'язані з шляхами розвитку наукової 
думки, під впливом досягнень у вивченні обчислювальної техніки та 
робототехніки на життя майбутніх поколінь. 

Сучасна техніка, яка містить у собі ознаки штучного інтелекту, стала 
уже повсякденним засобом задля підвищення рівня комфорту людини, 
впевненості у її безпеці. Саме такі закономірності призвели до появи 
інформаційних систем під назвою інтелектуальні інформаційні системи - 
автоматизовані інформаційні системи, засновані на знаннях, або комплекс 
програмних, логіко-математичних і лінгвістичних засобів для здійснення 
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підтримки діяльності людини та пошуку інформації у режимі забезпечення 
діалогу між обчислювальною технікою та користувачем засобами природної 
мови.  

Найчастіше такими інформаційними системами користуються для 
вирішення складних завдань, де логічна обробка інформації домінує над 
обчислювальною (підтримка прийняття рішень у надзвичайних ситуаціях, 
розуміння природної мови, визначення діагнозу та рекомендації за методами 
лікування). Навіть незважаючи на  досить короткий час свого існування 
штучний інтелект вже знайшов застосування в багатьох галузях людської 
діяльності. Такими видами людської діяльності вважаються: ігри, експертні 
системи, розуміння людської мови, планування та робототехніка, машинне 
навчання, моделювання знань тощо.  

Невирішеною залишається проблема щодо конкретного носія 
універсального штучного інтелекту [2, с. 23]. Адже ним може бути як 
комп’ютер (чи то сукупність об’єднаних у систему комп’ютерів), так і 
культивована мозкова тканина (останнє породжує певні етичні проблеми). 
Проте, людство так і не відомо усі тонкості штучного інтелекту, тому і 
людство не знає як саме він вплине на подальший розвиток суспільства. З 
одного боку, людина за допомогою свого інтелекту навряд чи програватиме 
унікальному штучному інтелекту у здійсненні якихось дій, оскільки його 
переваги людина може компенсувати за допомогою застосуванням систем 
власного інтелекту. З іншого боку, навряд чи істота, яка характеризується 
самосвідомістю, і яку ми маємо змогу розглядати як інший біологічний вид, 
повномасштабно долучиться до розв’язання проблем людини. Цей так званий 
новий вид матиме також свої проблеми і прагнення [1, c. 36]. Скоріше усього 
штучний інтелект перетвориться для людини на зовсім нову і раніше 
небачену глобальну проблему, що неодмінно призведе до конкуренції між 
видами.  

Якщо мислити раціонально, то можна навіть сказати, що створення 
такого штучного інтелекту не тільки не сприятиме вдосконаленню людини у 
духовному плані, але й прямо вступить із ним у протиріччя. Тож, стає 
зрозуміло, що конкретного сценарію розвитку подій взаємодії людини і 
штучного інтелекту ніхто не може передбачити. 

Отже, поєднання елементів штучного інтелекту та інформаційних 
систем спричинило появу нового якісного типу програмних продуктів під 
назвою інтелектуальні інформаційні системи. На сьогодні існують деякі 
напрацювання у використанні цих систем у різних галузях життєдіяльності 
людини. Проте ніхто так і не може дати конкретну відповідь з приводу того 
чи штучний інтелект – це благо для людства на сучасному етапі його 
розвитку, чи чергова глобальна проблема, яка дасть про себе знати 
найближчим часом. 
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РОЛЬ СИСТЕМ ЧИСЛЕННЯ У  ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ 

 
Математика – наука, яка досліджувалася у минулому і безперечно буде 

продовжувати свій розвиток  у майбутньому. Адже на сьогодні не можливо 
обійтися без чисел та обрахунків. На сучасному етапі розвитку суспільства 
математичний апарат є основою економічного аналізу, що використовується 
на всіх підприємствах, які прагнуть ефективно організувати свою роботу.  
Зокрема, теорія функцій комплексних змінних широко використовується в 
природничо-технічних дисциплінах, але досі дуже рідко в економіці.Тому 
успішне розв’язання завдання розширення інструментальної бази 
економічного аналізу за допомогою економіко-математичного моделювання 
за рахунок використання елементів теорії функцій комплексних змінних слід 
визнати актуальною науковою проблемою [4]. 

 Згадаємо історію чисел і вчених, які спростили  життя людини у наші 
дні. Спочатку було винайдено натуральні числа, які використовують під час 
лічби предметів.Прирозв’язуванні рівнянь першого степеня             
виникли раціональні та від’ємні числа. Згодом було дано наочне пояснення 
від’ємних чисел [2]. 

Зі складними проблемами математики стикнулися під час 
розв’язування квадратних рівнянь, що спонукало допотреби ввести 
ірраціональні числа.  

При розв’язуванні рівняння  виду (1)було введено уявну одиницю 
1−=i . А числа виду ibaz +=  стали називати комплексними.  

12 −=x                                                         (1) 
    В 1572 році італійський алгебраїст Р. Бомбелл встановив перші 

правила арифметичних операцій над  комплексними числами, аж до 
вилучення з них кубічних коренів. Термін "уявні числа" увів у 1637 році 
французький математик і філософ Р. Декарт, а в 1777 році один з найбільших 
математиків XVIII століття - Л. Ейлер запропонував використовувати першу 
букву французького слова imaginaire (уявний) для позначення числа (уявної 
одиниці). Цей символ увійшов у загальний  вжиток завдяки К. Гауссу. Слово 
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комплекс (від латинського complexus) означає зв'язок, поєднання, сукупність 
понять, предметів, явищ і т. д. що утворюють єдине ціле. 

Згодом було доведено, що не існує більш загальних чисел, ніж 
комплексні. Гаусс довів, що алгебраїчне рівняння (2)будь - якого степеня n
( )...,3,2,1=n  з комплексними коефіцієнтами має рівно n комплексних 
розв’язків. [1,с.531].  

( ) ( ) ( ) ( ) 0...2
22

1
1100 =++++++++ −−

nn
nnn ibazibazibaziba                               (2) 

Комплексні числа набули загального вжитку. Їх почали 
використовувати під час інженерних та економічних розрахунків, і тому вони 
ввійшли в шкільні програми для обов’язкового вивчення в усіх країнах світу.  

Під час формування комплексної змінної з пари економічних 
показників, вона розглядається як єдина. Ця змінна буде нести в собі 
інформацію про дві її складові величини та відображатиме функціональний 
вплив цих складових на деякий результат. При такому підході немає 
необхідності шукати економічний сенс уявної складової комплексної змінної, 
так як  число і об’єднує дві економічні змінні, а дії з нею є новим 
математичним правилом, що досі в економіці не використовувалося[3, с.11]. 

Таким чином застосування моделей комплексних змінних розширює 
інструментальну базу моделювання економіки. Використання теорії 
комплексних чисел в економічному аналізі  сприяє удосконалення 
математичних та інструментальних методів, що надає можливість отримати 
не лише більш компактний запис, а і включити в економіко - математичну 
модель детальнішу інформацію про об’єкт моделювання. 
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Складність економічного життя вимагає використовувати у моделюванні 

не один фактор впливу на певну економічну величину, а декілька. При цьому 
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ускладнюється й сам аналіз моделі та розрахунок її параметрів. Таким чином, 
більш детальне і глибоке вивчення економічних явищ і процесів передбачає 
побудову дослідником не простої (однофакторної), а множинної 
(багатофакторної) регресії, що має вигляд: 

y= . 

Множинна регресія широко використовується при розв‘язанні проблем 

попиту, дохідності акцій, при вивченні функцій витрат, у макроекономічних 

розрахунках та цілому ряду інших питань. Основна мета множинної 

регресії – побудувати модель з великою кількістю факторів, визначивши при 

цьому вплив кожного з них окремо, а також сукупну дію на результативний 

показник [2, с. 155]. 

Процес побудови багатофакторної регресійної моделі потребує 

дотримання певної сукупності умов, як загального, так і особливого 

характеру відносно рівня адекватності. Такі умови, на жаль, часто 

ігноруються у деяких наукових розробках, при побудові прикладних моделей 

функціонування конкретних економічних систем та об‘єктів. Особливо це 

стосується етапу апріорного аналізу.  

Опишемо основні умови, які необхідно враховувати при побудові 

багатофакторних моделей достатнього рівня адекватності.  

1. При відборі факторів для моделі, їх кількість повинна бути 

мінімальною, але достатньою для повної економічної характеристики 

результативного показника. 

2. При побудові регресійних моделей між вибраними показниками не 

повинен мати місце функціональний зв‘язок.  

3. Значний вплив на стійкість та достовірність моделі має 

репрезентативність і обсяг вибірки.  

4. Вхідна інформаційна база повинна бути однорідною як в якісному, так 

і в кількісному відношенні.  

5. Кожному значенню факторного показника Xi повинен відповідати 

нормальний розподіл результативного Y з однаковою дисперсією.  

6. Апроксимуюча функція повинна бути найбільш адекватною до 

процесу дослідження та статистично значима.  

7. Модель повинна бути позбавлена впливу мультиколінеарності, яка 

значно погіршує її якість [1, с. 476-478]. 

Для забезпечення якості моделі необхідно, щоб було n>3k, де n – 

кількість спостережень, k – кількість факторів. Модель множинної регресії 

оцінюється за допомогою таких критеріїв: 

1. Коефіцієнт детермінації (R
2
): 

R
2
=  

= . 

Завжди 0<R
2
<1. Чим ближче R

2
 до 1, тим точніше модель. Якщо R

2
>0,8, 

то модель вважається точною, якщо R
2
<0,5, то модель треба поліпшити, або 

вибравши інші фактори, або збільшивши кількість спостережень. 
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2. Коефіцієнт множинної кореляції: 

R= . 

3. Скоригований коефіцієнт детермінації: 

= . 

4. Стандартна помилка: 

SE= . 

5. Оцінка значущості моделі, тобто оцінка того наскільки вірна гіпотеза 

про лінійність регресії між Y і факторами Xiздійснюється за F-критерієм 

Фішера. За спостережуваними значеннями визначається значення: 

= . 

Якщо Fтабл>Fкр=Fтабл(0,95; n-1; n-k-1), де 0,95 – рівень довірчої 

ймовірності, (n-1) і (n-k-1) ступені свободи моделі, то модель вважається 

значущою, і приймається гіпотеза про лінійну регресію між змінними Y і Xi, 

де Fтабл – табличне значення F-критерію Фішера. 

Інакше гіпотеза про лінійну регресію відкидається і треба змінювати 

модель: вибрати інші фактори, збільшити кількість спостережень або 

побудувати нелінійну регресію. 

6. Оцінка значущості коефіцієнтів регресії (крім вільного члена) 

здійснюється порівнянням статистики: 

=  

з табличним значенням t-статистики Стьюдента. bjj – діагональний елемент 

матриці (Х
Т
Х)

-1
. Якщо значення перевершує табличне значення t-статистики 

Стьюдента, то j-й коефіцієнт вважається значимим, в іншому випадку 

фактор, відповідний даному коефіцієнту слід виключити з моделі. 

7. Довірчий інтервал для прогнозних значень лінії регресії визначається 

за формулою: 

, 

де = , t(a,n-k-1) – табличне 

значення критерію Стьюдента при заданому рівні значущості α і числі 

ступенів свободи (n-k-1); хn(t) – вектор-стовпець факторів для прогнозних 

значень часу (t=n+1,n+2,n+3,...). 

Матриця (Х
Т
Х)

-1
 відповідає спостережуваним значенням факторів. 

8. Вплив факторів Х на показник Y оцінюється за допомогою 

коефіцієнтів еластичності Еjі бета-коефіцієнтів: 

= ,         = , 

де = , =  – незміщувані середньоквадратичні 

відхилення факторів Х і Y. 

Коефіцієнти еластичності Еjпоказують, на скільки відсотків зміниться 

значення змінної Y при зміні Хj на 1%. Бета-коефіцієнти βj показують, на яку 
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частину середньоквадратичного відхилення зміниться Y при зміні Хj на 

величину свого середньоквадратичного відхилення. 

Частку впливу j-го фактора в сумарному впливі всіх факторів на 

показник Y оцінюють за допомогою дельта-коефіцієнтів: 

= , 

ryj– коефіцієнт кореляції між j-м фактором і змінною Y [3, с. 77-79]. 

Отже, модель множинної регресії застосовується при розв‘язанні 

багатьох економічних проблем, на які впливає велика кількість факторів. 

Така модель допомагає визначити вплив кожного фактора окремо, а також їх 

загальний вплив на результат. Для побудови моделі множинної регресії та 

оцінки її якості необхідно дотримуватися певних умов та критеріїв, щоб 

забезпечити найефективніший результат. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 

На даний час інформаційні системи дають можливість користувачам 

отримувати достовірну інформацію задля підвищення продуктивності та 

ефективності праці в багатьох галузях діяльності людей і звичайно в 

фінансових установ теж.  

Діяльність фінансових установ є досить трудомісткою, працівники 

даних установ постійно повинні обслуговувати велику кількість клієнтів, 

виконувати великі об‘єми роботи. Виходячи з цього проблема впровадження 

інформаційно-аналітичних технологій у діяльності фінансових установ є 

дуже актуальною у наш час.  

Питання впровадження інформаційно-аналітичних технологій у 

діяльності фінансових установ у своїх дослідженнях розглядали 

Несходовський І. С., Золотарьова І. О., Пістунов І. М. та інші вчені. Але, 

зважаючи на багатоаспектність даного питання, існують проблеми, які 

потребують подальших досліджень. 
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Метою даної роботи є здійснення огляду сучасних інформаціно-
аналітичних технологій та розробка рекомендацій щодо їх оптимізації.  

У наш час фінансові установи використовують у своїй діяльності 
різноманітні інформаційно-аналітичні технології. Розглянемо основні з них. 

Система «Клієнт-Банк» - програмний комплекс, що дозволяє клієнту 
здійснювати операції за рахунком, обмінюватися документами та 
інформацією з банком без відвідування офісу кредитної організації. Обмін 
інформацією відбувається через телефон чи комп’ютер. 

Дана система дозволяє відправляти платежі в банк і одержувати виписки 
по рахунках (інформацію про рух коштів на рахунку) з банку. Банк при 
цьому надає клієнту: технічну та методичну підтримку при установці 
системи, початкове навчання персоналу клієнта, оновлення програмного 
забезпечення і супровід в процесі подальшої роботи [1, с.18]. 

Система «Клієнт-Банк» забезпечує ведення гривневих і валютних 
рахунків з віддаленого робочого місця. Але не всі банки забезпечують 
клієнтам повне ведення своїх рахунків, відхиляючись від світових стандартів. 

З метою безпеки в даній системі використовуються різні системи 
криптографічного захисту інформації (СКЗІ), що забезпечують шифрування і 
контроль цілісності переданої в фінансову установу інформації. 

Система «Клієнт-Банк» має наступні переваги: 
- економія робочого часу персоналу; 
- підвищення надійності проведення платежів; 
- спрощення процесу обробки документів; 
- оперативне отримання інформації про операції по рахунку; 

- доступ до банківської інформаційної бази [3, с. 33]. 
Інтернет-банкінг – це інформаційна система, що є одним із видів 

дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого доступ до 
рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-
якого комп'ютера через Інтернет. 

Користувач входить в систему через Інтернет браузер. Система 
Інтернет-банкінг розміщується на веб-сервері банку. Всі дані користувача 
(платіжні документи і виписки по рахунках) доступні на веб-сайті банку. За 
цією технологією будуються також системи для мобільних пристроїв, 
смартфонів. На основі системи Інтернет-банкінг можуть надаватися 
інформаційні сервіси з обмеженим набором функцій. 

У дистанційного банківського обслуговування через Інтернет є ряд як 
переваг, так і недоліків. Так, до переваг для організацій, що надають такі 
послуги, можна віднести невисоку вартість експлуатації Інтернет-системи 
(всі оновлення проводяться тільки на веб-сервері, що не тиражуючи у 
клієнтів); можливість інтеграції з бухгалтерськими системами клієнта; 
доступність Інтернет-послуг для кінцевого користувача; підтримання 
лояльності клієнтів, які активно використовують дані послуги. 

До недоліків відноситься в першу чергу слабка захищеність Інтернету 
від несанкціонованого доступу. Незважаючи на прагнення розробників 
Інтернет-рішень створювати і вдосконалювати систему захисту переданих 
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повідомлень, численні потенційні небезпеки продовжують з'являтися  
[2, c. 241].  

Однією з найбільш розвинених систем Інтернет-банкінг в Україні є 
«Приват24», що працює з 2001 року на ринку фінансових послуг.  

Дана система дозволяє отримати доступ та керувати платіжними 
картами клієнта в режимі реального часу. Серед карток можуть бути 
випущені не лише ПриватБанком але і іншими українськими банками. 

Також поширеною системою є ATM-banking, тобто обслуговування з 
використанням банкоматів і пристроїв банківського самообслуговування. 
Термінальний доступ - доступ до інформаційної системи, організований 
таким чином, що локальна машина-термінал не виконує обчислювальної 
роботи, а лише здійснює перенаправлення вводу інформації на центральну 
машину (термінальний сервер) і відображає графічну інформацію на монітор. 
Причому вся обчислювальна робота в термінальній системі виконується на 
центральній машині. 

При використанні термінального доступу є досить багато як переваг, так 
і недоліків.  

До переваг використання системи ATM-banking можна віднести: 
- простоту адміністрування мережі та робочих станцій; 
- невисоку вартість обслуговування мережі та робочих станцій; 
- можливість оновлення програмного забезпечення тільки на 

термінальному сервері, а не на кожному робочому місці; 
- простоту масштабування та зниження вартості інформаційної 

системи; 
- компактність робочих місць та економія електроенергії;  
- створення нового робочого місця користувача характеризується 

простотою та швидкістю розгортання, легкістю конфігурування; 
- економію коштів на ліцензуванні; 
- безпеку та надійність інформаційної системи; 
До недоліків термінального доступу слід віднести: 
- підвищені вимоги до продуктивності і надійності термінального 

сервера. Якщо термінальний сервер чи мережеве обладнання вийдуть з ладу, 
робота термінальних клієнтів буде неможливою, що може спричинити досить 
суттєві затримки в роботі інформаційної системи; 

- неможливість використовувати альтернативне програмне забезпечення 
та периферійні пристрої. Термінальні клієнти в залежності від їх апаратної 
архітектури можуть не мати інтерфейсів для підключення периферійних 
пристроїв, що іноді приносить ряд незручностей в повсякденну роботу             
[3, c. 46]. 

Незважаючи на велику кількість різноманітних технологій, існують і 
проблеми, пов’язані з їх використанням. Для оптимізації інформаційно-
аналітичних технологій необхідно підвищити ефективність та надійність їх 
використання. 

Отже, після проведеного огляду сучасних інформаційно-аналітичних 
технологій можна зробити висновок, що впровадження інформаційно-
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аналітичних технологій у діяльність фінансових установ є дуже важливим 
аспектом провадження діяльності. Адже для обслуговування великої 
кількості клієнтів, виконання трудомісткої роботи необхідним є 
удосконалення методології пошуку, обробки інформації та підтримки 
прийняття управлінських рішень. 
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МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасні підприємства змушені постійно займатися покращенням своєї 
діяльності. Це вимагає, в першу чергу, розробки нових технологій та 
прийомів ведення бізнесу, підвищення якості результатів діяльності і 
розробка та введення нових, більш ефективних методів управління та 
організації діяльності підприємств. 

Метою моделювання є систематизація знань про компанію та її бізнес-
процеси в наочній графічній формі, яка є більш зручною для аналітичної 
обробки отриманої інформації. Модель повинна відображати структуру 
бізнес-процесів організації, деталі їх виконання і послідовність 
документообігу. 

Моделювання бізнес-процесів – це процес відображення суб’єктивного 
бачення потоку робіт у вигляді формальної моделі, що складається з 
взаємопов’язаних операцій [1, с. 68].  

Головна перевага ідеї аналізу бізнес-процесів підприємства за 
допомогою створення його моделі – її універсальність. По-перше, 
моделювання бізнес-процесів це відповідь практично на всі питання, що 
стосуються вдосконалення діяльності підприємства і підвищення його 
конкурентоспроможності. По-друге, керівник або керівництво підприємства, 
що впровадили у себе конкретну методологію, буде мати інформацію, яка 
дозволить самостійно вдосконалювати своє підприємство і прогнозувати 
його майбутнє [2]. 

Моделювання бізнес-процесів організації включає два етапи структурне 
і детальне. Структурне моделювання бізнес-процесів організації може 
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виконуватися в нотації IDEF0 з використанням інструментарію BPwin або 
мовою UML з використанням інструментарію Rational Rose. Детальне 
моделювання виконується на мові UML [3]. 

Rational Rose – потужний CASE-засіб для проектування програмних 
систем будь-якої складності. Однією з переваг цього програмного засобу є 
можливість використання діаграм на мові UML. Можна сказати, що Rational 
Rose є графічним редактором UML діаграм. 

У розпорядження проектувальника системи Rational Rose надає наступні 
типи діаграм, послідовне створення яких дозволяє отримати повне уявлення 
про всю проектовану систему і про окремі її компоненти: 

− Use case diagram (Діаграма варіантів використання (прецедентів)); 
− Activity diagram (Діаграма видів діяльності); 
− Interaction diagram (Діаграма взаємодії); 
− Sequence diagram (Діаграма послідовності); 
− Collaboration diagram (Діаграма кооперації); 
− Class diagram (Діаграма класів); 
− Component diagram (Діаграма компонентів). 
− Deployment diagram (Діаграма розміщень); 
− Statechart diagram (Діаграма станів). 
CASE-засіб IBM Rational Rose із часу своєї появи зазнав серйозної 

еволюції, і в даний час являє собою сучасний інтегрований інструментарій 
для проектування архітектури, аналізу, моделювання та розробки програмних 
систем. Саме в IBM Rational Rose мова UML став базовою технологією 
візуалізації та розробки програмних систем, що визначило популярність і 
стратегічну перспективність цього інструментарію. 

Однією з найпопулярніших методологій моделювання є SADT 
(Structured Analysis and Design Technique). SADT-методологія – це сукупність 
методів, правил і процедур, призначених для побудови функціональної 
структури складних ієрархічних систем у вигляді моделі, яка повинна дати 
відповідь на деякі певні питання. В основі цього методу моделювання систем 
лежить опис системи, створюваного за допомогою природної мови, що 
дозволяє вільно описати функціонування модельованої системи [4].  

На основі графічних засобів SADT дескриптивний опис системи 
забезпечується зображенням її моделі, яке практично повністю усуває 
можливу неоднозначність семантичного опису. SADT – це методологія, 
розроблена спеціально для того, щоб полегшити опис і розуміння штучної 
системи середньої складності та її середовища до визначення вимог до 
програмного забезпечення або до чого-небудь іншого. SADT може бути 
застосований в якості функціонального аналізу інструмента певного процесу, 
використовуючи послідовні рівні компонентів. Даний метод дозволяє 
визначити не тільки потреби користувачів IT-технологій, які досить часто 
використовують інформаційні системи, але й пояснити та представити 
процеси та процедури продуктивної діяльності певної організації.  
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SADT описується певним функціональним видом підприємства, 
описуючи функції та зв’язки в компанії. Ці зв’язки, завдяки яким 
виконуються завдання компанії можуть бути: продажі, планування 
замовлення, дизайн продукту та управління людськими ресурсами. Саме дана 
методологія може зобразити прості функціональні відносини та відобразити 
відношення потоку певних даних, їх взаємний вплив та покаже шляхи 
управління між різними функціями для покращення роботи та підвищення 
продуктивності підприємства. 

Графічне описання бізнес-процесів та їх імітація – це методи аналізу 
бізнес-процесів, ефективність яких доведена багаторічною практикою 
використання та численними дослідженнями. Необхідно враховувати 
важливі характеристики моделювання бізнес-процесів [5, с. 83]. Зокрема, до 
переваг моделювання бізнес-процесів відносять:  

− підвищення якості та швидкості виробництва продукції з 
одночасним зниженням витрат; 

− зростання професіоналізму співробітників;  
− підвищення конкурентоспроможності компанії.  
Недоліки:  
− посилення експлуатації співробітників і пов’язані з цим проблеми 

соціально-психологічного характеру;  
− необхідність проведення цілеспрямованої роботи по зміні 

корпоративної культури. 
Отже, метою бізнес-моделювання є систематизація знань про 

підприємство та його бізнес-процеси в наочній графічній формі, яка більш 
зручна для аналітичної обробки отриманої інформації. Сьогодні існують 
стандартизовані, випробувані часом методології та інструментальні засоби, 
за допомогою яких можна обстежувати підприємство і побудувати його 
модель. 

Моделювання бізнес-процесів підприємства дозволяє останньому 
вирішити практично усі питання, що стосуються вдосконалення своєї 
діяльності і підвищення конкурентоспроможності. Також, треба враховувати, 
що керівництво підприємства при впровадженні методології бізнес-
моделювання в кінцевому результаті отримає інформацію, що дозволить 
самостійно удосконалювати своє підприємство і прогнозувати його 
майбутнє. 

Виходячи з вищевикладеного опису методологій бізнес-моделювання, 
можна сказати, що бізнес-процеси підприємства можуть бути представлені за 
допомогою стандартних блок-схем, в основі яких, найчастіше, покладена 
ідеологія нотації IDEF0, але при цьому мають додаткові спеціальні графічні 
об'єкти. Використання останніх дозволяє зробити блок-схеми процесів більш 
наочними та зрозумілими для виконавців. 

Перспективним напрямком в області бізнес-планування діяльності 
підприємства є дослідження бізнес-процесів та їх оптимізація. Оскільки в 
сучасних умовах господарювання підприємство, що зважилося на 
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оптимізацію бізнес-процесів, може вибрати методологію з декількох 
стандартних, використовувати прості блок-схеми або розробити власну 
форму опису. При цьому вибір методологій повинний враховувати не тільки 
їх можливості та недоліки, а також цілі використання створюваних моделей 
бізнес-процесів. 
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ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: НОВІ 

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

У третьому тисячолітті вектор розвитку професійних комунікацій 
навчання чітко спрямований на опанування віртуального комунікаційного 
середовища. В професійних колах набувають актуальності питання 
розширення спектра каналів та засобів комунікації в інформаційному 
середовищі всесвітньої мережі, розглядаються питання розвитку 
інтерактивної взаємодії інформаційних структур, можливості створення 
спільних баз та банків інформаційних об’єктів, досліджуються шляхи 
підвищення ефективності навчання студентів через опанування сервісів, 
програмного забезпечення, онлайн-технології  забезпечення та формування 
на цій основі єдиного університетського простору.  

Виявлення прогресивних напрямків та визначення перспективи 
опанування  навчальними закладами сучасних веб-технологій є головним 
завданням  

Соціальні комунікації професійної взаємодії в мережевому середовищі, 
присвячено публікації А. Б. Антопольського, Г. Г. Асєєва, І. П.Антоненко,  
О. В. Баркової, Н. Я. Зайченко, О. І. Жабіна, В. О. Копанєвої, О. Л. Лаврик та 
ін. Зарубіжний практичний досвід використання в діяльності навчальних  
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закладів технологій Web 2.0 як інноваційних каналів та засобів 
інформаційно-комунікаційної взаємодії викладено в працях М. Casey,  
J. Z. Davis, D. Fichter, J. Furner, G. Hart Lauree, та ін. Надаючи належне 
проведеним дослідженням, слід також відзначити необхідність подальшого 
детального аналізу проблеми впровадження новітніх веб-додатків у 
діяльністі навчальних закладів. 

Особливостям упровадження та використання інтернет-технологій у 
повсякденній практиці начальних закладів, а саме: створенню новітніх 
інформаційних продуктів і послуг, розвиткові електронних інформаційних 
ресурсів (електронних бібліотек, баз та банків даних, навігаторів), 
дослідженню програмно-апаратної реалізації цих завдань. 

 Сучасні інститути випробовують на собі дію нових комунікаційних 
реалій. Мережеві комунікації та технології вдало «вплітаються» в їхню 
діяльність, охоплюють усе більше й більше освітніх послуг та сервісів. На 
тлі глибокої інтегрованості українського суспільства в міжнародні соціальні 
медіа вони активно використовують різноманітні інтернет-сервіси як: канали 
неформальної комунікації та способи мотивації розвитку професійної сфери, 
що реалізуються в різних формах (від спілкування до курсів підвищення 
професійної кваліфікації); засоби залучення ширшої аудиторії користувачів 
мережі інформуванням про університетські події, навчання або через 
інформаційне обслуговування; інструменти маркетингу, що сприяють 
розповсюдженню новин, стимулюють просування навчальних продуктів, 
послуг та сервісів, «креативне» доповнення основних веб-сайтів, що існує 
паралельно, а інколи як альтернатива останніх завдяки доступності 
(порівняно з оплатою послуг веб-майстра й хостингу). Впровадження 
новітніх веб-сервісів у діяльність навчального закладу уже сьогодні 
розширює професійні контакти, стимулює пошуки нового стилю й 
пріоритетів, творчої волі, ідей співробітництва та способів їхньої реалізації в  
цій галузі, формує позитивне середовище для навчання студентів. 

Основними напрямами впровадження веб-технологій є: створення 
інформаційних сайтів та порталів, віртуальне довідкове обслуговування, 
оптимізація електронних каталогів, заснування репозитаріїв відкритого 
доступу, використання веб-орієнтованих автоматизованих інформаційних 
систем. Визначати перспективні напрями навчальних технологій, які будуть 
життєздатними — справа складна. Щоб її вирішити, слід зосередитися на 
проблемах інститутів та університетів та напрямах розвитку нових веб-
технологій. Серед сучасних веб-сервісів, що можуть бути корисними можна 
назвати такі: системи управління контентом, портальні технології; mashup-
додатки; RSS-формати; платформи створення форумів, сервіси створення 
анкет, тестів, вікторин, віртуальних читальних залів, виставок, екскурсій, 
турів, форумів; chat-обслуговування та collaborative browsing; сrowd-soursing 
технології (тегування, wiki-портали, співтовари- ства для виявлення 
споживчого інсайту, user generated-конкурси, бази колективного досвіду, 
соціальні рекомендаційні системи, хештеги); новітні соціальні медіа; сервіси 
хостингу [1]. 
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Прикладом розвитку портальних технологій є mashup-додатки, 
виникнення яких стало можливим з розвитком технологій Web 2.0. 
Технологічно Mashup є формою інтеграції, яка допомагає об’єднати технічні 
рішення та мови реалізації разом [2]. Цей інструментарій дозволяє 
створювати «гібридні» форми сайтів, порталів та інших технологічних 
рішень. Застосування мashup-додатків — нова можливість формування 
спільного, інтегрованого середовища (що поєднує ресурси, послуги, додатки 
тощо) різних учасників інформаційного суспільства. Оснащені широким 
набором готових до застосування комунікаційних функціональних елементів 
(widgets/віджетів), що забезпечують доступ до потрібних ресурсів, каталогів 
для пошуку й спільного використання widget-функцій та інших mashup-
додатків, ці комунікаційні засоби дозволяють працівникам, які не є 
професіоналами у сфері інформаційних технологій, оперативно створювати 
гнучкі он-лайнові платформи для своєї роботи через комбінацію зовнішньої 
інформації та вебсервісів із внутрішньобібліотечними даними й сервісами. 

Іншою технологією, що може сприяти розвиткові навчальних закладів у 
віртуальному середовищі, є RSS-канал — інтернет-ресурс у форматі RSS 
(real simple syndication), який також має назви RSS- стрічка, RSS-розсилка 
або RSS-feed. Цей засіб комунікації також є технологією широкосмугового 
доступу до Інтернет. За допомогою RSS користувачеві надається короткий 
опис нової інформації, що розміщена на сайті. Крім того, існують 
спеціалізовані додатки — RSS-агрегатори, що збирають і обробляють 
інформацію RSS-каналів. Дуже популярними також є веб-агрегатори, які є 
сайтами зі збору й відображення RSS-каналів, як наприклад: Яндекс.Стрічка, 
Google Reader. Використання такої технології взаємодії має певні переваги: 
збільшення трафіка на веб-сайті; доставка інформації користувачеві за 
допомогою методу трансляції; автоматичне поширення інформації під час її 
оновлення на сайті; забезпечення доступу до інформації (посилання на 
повний текст ресурсу); економія часу розробки для веб-майстрів; 
забезпечення цільовою інформацією конкретних груп користувачів; 
ефективний метод відновлення веб-сторінок. Окрім прямого призначення 
бути каналом комунікації, вони можуть слугувати маркетинговими засобами 
розвитку або інструментами управління контентом сайтів [3, с. 33]. 
Негативним є те, що RSS-канали пропонують не всі мережеві ресурси, 
користування ними минає із закінченням певного терміну. 

Розвиток технологій Web 2.0 забезпечує широкі можливості 
«цифрового» майбутнього. В електронному інтерактивному форматі 
пропонуються безплатні готові технологічні рішення, що уможливлюють 
створення: дошок оголошень, електронних пам’яток і закладок, листків-
сигналів, гостьових книг, віртуальних читальних залів, віртуальних виставок, 
екскурсій та турів, спеціалізованих форумів професійного спілкування 
(Invision Power Board), блогів, сервісів створення тестів (iPoll.ru, master-test. 
net, Vashopros.RU, virtualexs.ru, pollservice.ru, WebAnketa.com, MoyOpros.ru), 
електронної анкети та проведення опитувань (Jmatch, Jmix, Jquiz, JCross). На 
зміну, а радше для закріплення звичайних форм бібліотечно-інформаційного 
обслуговування, що здійснюється через веб-сайти навчальних закладів— 
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МБА та ЕДД, ВДС, створюються: відео та Skype довідки, chat-
обслуговування та collaborative browsing — технології, основані на 
соціально-орієнтованому програмному забезпеченні (Collaboration and Social 
Software). 

Сhat-обслуговування — це безпосередня взаємодія віддаленого 
користувача та адміністратора в режимі реального часу [4]. Сollaborative 
browsing (також має назви co-browsing, web-touring) є новою формою 
комунікації в інформаційній діяльності. На основі co-browsing здійснюється 
спільний перегляд файлів будь-якого типу, зокрема документів Word, PDF, 
ілюстрацій [5]. 

Широке коло можливостей електронного середовища відкривається в 
напрямі залучення користувача до інформаційних процесів бібліотек. 
Цікавим зарубіжним досвідом налагодження комунікаційної взаємодії з 
користувачем є «фолксономія» — сrowd-soursing технологія. Folksonomie 
також визначається як social tagging, user tagging, collaborative tagging, social 
classification, social indexing — це практика спільного опису інформації за 
допомогою довільно обраних тегів [6]. Основане на технології Web 2.0, 
тегування дозволяє користувачам самостійно додавати ключові слова (tagg) 
до записів електронного каталогу, беручи участь у створенні змістовного 
опису  навчальних ресурсів. 

Серед подібних сrowd-soursing технологій, що пов’язують 
адміністратора з користувачем, можна також назвати [7]: wiki-портали, 
сайти, інтерфейс яких побудований на принципах, що максимально 
полегшують можливість спільного створення й редагування єдиного 
контенту (документів, об'єктів, позначень, тегів); спеціалізовані FAQ 
(Frequently Asked Question); співтовариства для виявлення споживчого 
інсайту: сервіси, в межах яких будь-який відвідувач може висловити свою 
ідею, а інші відвідувачі — проголосувати за неї; user generated-конкурси, в 
яких користувачам пропонується розробити дизайн сайта, продукту, новий 
вид послуги та ін., що дозволяє не лише отримати значну кількість свіжих 
ідей, але й створити потужний інформаційний привід; бази колективного 
досвіду (Google, Answers.com); рекомендаційні системи (плагіни 
рекомендацій та посилань), які дозволяють демонструвати користувачам 
соціальних медіа думки інших відвідувачів, зважаючи на соціальний граф, 
автоматично збирати найцікавіший контент на сайті та персоналізувати його; 
«хештеги» (hashtag), інструменти, що допо- магають перетворювати будь-які 
слова на посилання тощо. 

Отже, залучення нових технологій до освітнього процесу має стати 
першочерговим завдання навчальних закладів, тому що це в першу чергу 
зможе полегшити та покращити комунікацію. Також зазначені технології 
охоплюють широке коло питань, пов’язаних зі створенням співтовариств, 
здатних проводити колективне аналітичне оброблення інформації й 
створювати вторинний інформаційний продукт. Це досягнення призведе до 
підвищення рівня технологічної і навчальної бази,  шляхом  покращення 
довіри  користувачів, та спрощення певних організаційних процесів.Новим 
серед можливостей налагодження комунікаційної взаємодії співтовариства 
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також може  виступити використання новітніх медіа — соціальних мереж та 
блогів. Медійні канали мають ставити на меті комунікаційну простоту 
створення, доступність і прозорість, інтерактивність і можливість 
налагодження зворотнього зв’язку, неформальність, незалежність, не 
контрольованість. Налагодження чіткої системи інтерактивного онлайн-
навчання  збільшить можливості навчальних закладів та може підвищити 
рівень успішності серед студентів. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
В сучaсному свiті, в перiод швидкого науково-технічного розвитку, а 

також в період великих економічних проблем, які постали перед Україною, 
така наука як математика є основою, що слугує фундаментом для інших наук, 
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що так необхідні сучасним людям для вирішення багатьох економічних і 
суспільних проблем. Математика сприяє підвищенню культури мислення, 
загального кругозору, а також формує науковий світогляд людини. 
Недаремно ще з давніх часів математику вражають царицею наук. 

Якщo гoвoрити прo сучaсний iстoричний етaп рoзвитку мaтемaтичнoго 
пiзнaння, тo мoжнa сказaти, щo вiн протiкaє у руслi освoєння фiлосoфських 
кaтегoрій. Нaприклaд, теoрія ймoвiрності вивчaє кaтегoрію випaдкoвoгoi 
мoжливoгo, тoпoлогiя дoслiджує кaтегoрiї стoсункiв держави. 

Математика дедалі більше проникає у різноманітні сфери людської 
діяльності. Дуже цікавою є думка американського математика М.Стоуна,яка 
стосується прийняття політичних рішень: «Можна сподіватись,що одного 
чудового дня завдяки апаратові математики розв’язання  політичних проблем 
стане дещо більш ґрунтуватися на знаннях і дещо менше на здогадках і що 
світ,у якому ми живемо,функціонуватиме трохи краще і менше залежатиме 
від непередбачених подій».[1] Адже дійсно,скільки важливих рішень 
приймаються на простих,непідтверджених здогадках,що часом мають 
фатальні наслідки. Хоча деякі проблеми можна було б вирішити за 
допомогою математичних аналізів,порівнянь чи досліджень. 

Мaтематичні знaння відiграють вaжливу рoль в прирoдничо-
наукових,iнженерно-технiчних та гумaнітарних дoслідженнях. Причинoю 
проникнення мaтематики в усi гaлузі є те, що вoна нaдає дoсить чiткі мoделі 
для вивчення навколишніх прoцесів пoрівнянo з iншими менш зaгaльними 
мoделями, які пропонуюь інші науки. Без сучaсної математики, яка має 
розвинений обчислювальний і логічний апарат був би немoжливий прoгрес в 
iнших oбластях людської діяльності. 

У бioлогічних нaуках мaтематичний метoд вiдіграє другoрядну рoль, 
пoступаючись мiсцем безпoсередньому аналiзу явищ. Мaтематичний метoд в 
бiологічних,гуманiтарних та сoціальних нaуках здiйснюється переважнo 
через інформаційно-кoмп’ютерні технoлогії. Важливе значення має 
математика для соціальних дисциплін в формі підсобної науки- математичної 
статистики. 

Мaтематичний метoд мaє охoплювати прoцес, який визнaчається 
перехoдом пізнaння дійснoсті з однoго ступеня нa інший на прикладi ряду 
фiзичних теoрій. Мaйже не iснує такoї галузi фiзики, якa б пoтребувала 
вживaння рoзвинутого мaтематичного апaрату, тoму що дужe чaсто оснoвна 
склaдність дoслідження пoлягає не в рoзвитку самoї мaтематичної теoрії, а 
сaме у вибoрі передумoв для мaтематичної oбробки. 

Прямi зв'язку мaтемaтики з технiкoю мaють хaрaктер зaстoсувaння вже 
ствoрених мaтематичних теoрій до технiчних прoблем. Ствoрення метoду 
нaйменших квaдратів пoв'язaно з геoдезичними рoботами. Вивчeння бaгатьох 
нoвих типiв дифeренцiальних рiвнянь в привaтних пoхiдних булo рoзпoчато з 
вирiшення технiчних прoблем. В зв’язку  з цим виник новий розділ теорії 
ймовiрностей - теорiя інформації. Зaвдання синтезу керуючих систем 
привели до рoзвитку новi роздiли мaтематичної лoгіки.  
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Пoряд з пoтребами астрoномії вирiшальну рoль у рoзвитку метoдів 
наближенoго рiшення диферeнціальних рiвнянь грaли технiчні зaвдання. На 
технічнoму підгрунтi булo ствoрено бaгатo метoдів нaближеного рiшення 
дифeренціальних рiвнянь в привaтних похiдних і iнтегральних рiвнянь.  

Чисeльнi мeтoди нaбувaють все більшого знaчення,зaвдяки кoмп’ютерам 
і їхнім можливoстям у вирiшення прaктичних зaвдань.Висoкий рiвень 
теoретичної мaтематики дaв мoжливість швидкo рoзвинути метoди 
обчислювальнoї мaтематики. Обчислювaльна мaтематика зiграла велику рoль 
у вирiшенні ряду нaйбільших прaктичних прoблем, включаючи прoблему 
викoристання атoмної енергiї і кoсмічні дoслідження. 

Мaтемaтика викoристовується  i для вирiшення будiвельних зaдач. 
Звичайнo, iснують склaдні будiвельні зaвдання - тaкі, нaприклад, як 
рoзрахунок міцнoсті несучих елементiв будiвлі. Тут мoжуть застoсовуватися 
грoміздкі математичнi формули, об'ємні таблиці опору матеріалів і об’ємні 
розрахунки. Але існують більш прoсті завдaння, з якими стикaється 
буквальнo кoжен будiвельник - прaктик. Наприклад, широко відома 
будівельна завдання, яке з успіхом вирішує математика. Oдним з 
нaйважливіших умoв при будiвництві нoвого будинку завжди було 
правильно розмітити кути.  Відповідь на це питання дав грецький мaтематик 
Піфагор, сформулювавши і довівши свою відому теорему. З тих пір завдання 
розмітки кутів в професійному будівництві вирішується саме через 
прямокутний трикутник. 

В сучасному світі весь час відбувається збільшення сфер і галузей,де в 
певній мірі застосовується математика. В першу чергу, це пов’язано з 
швидким розвитком суспільства -з кожним роком нові технології починають 
з’являтися все швидше і стають складнішими 

Як бачимо, математика-це, в якійсь мірі,основа будь-якої науки. Без 
знання математики в сучасному світі існувати практично неможливо. Тому 
можна зробити висновок, що математика є рушійною силою усього живого 
на землі. 
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НОВІТНІ ІНФОРМAЦІЙНІ ТA КОМУНІКAЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

У сучaсному світі інформaційні тa комунікaційні технології як нa 
мaкрорівні тaк і нa мікрорівні відігрaють дуже вaжливу роль в упрaвлінні 
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підприємством, оскільки зa допомогою  них досягaється гaрмонійнa 
aтмосферa між керівникaми тa підлеглими. Тому, вивчення тa системaтизaція 
інформaційних тa комунікaційних технологій,  особливості їх використaння в 
економічній сфері є в центрі увaги сучaсних дослідників. 

Проблемою дослідження новітніх інформaційних тa комунікaційних 
технологій займалися такі вітчизняні науковці, як: A.П. Сиротинськa,     
В.Ф. Ситник, Н.В.Єрьомінa тa інші. Проте дaне питaння є недостaтньо 
вивченим у нaуковій літерaтурі і потребує  подaльшого дослідження. 

Особливо актуальним є питання визнaчення основних aспектів 
впровaдження новітніх інформaційних тa комунікaційних технологій нa 
підприємствaх. 

Варто зазначити, що автомaтизовaні інформaційні системи – це системи 
для пошуку, збирaння, зберігaння, нaкопичення, обробки, передaчі 
інформaції зa допомогою використaння обчислювaльної техніки, зaсобів і 
кaнaлів зв'язку, комп'ютерних інформaційних мереж. Вони є з'єднувaльною 
лaнкою між об'єктaми та суб'єктaми упрaвління і виконують тaкі вaжливі 
функції, як: сприйняття вихідних дaних і зaпитів, які вводяться 
користувaчaми; обробкa дaних, які введені і зберігaються в системі 
відповідно до певних aлгоритмів; формувaння необхідної вихідної інформaції 
[3, с. 236]. 

Під комунікaтивними технологіями розуміють сукупність знaнь, 
відомостей про послідовність оперaцій, що виконуються для встaновлення 
психологічно-інформaційного контaкту між індивідaми. 

В сучaсних умовaх  нa підприємствaх досить поширені Інтернет-мережі 
– це локaльні комунікaційні мережі, які діють у межaх одного підприємствa. 
Вони дaють змогу кожній структурній одиниці нaкопичувaти інформaцію 
про себе і робити її доступною для своїх прaцівників, a при потребі, і 
обмінювaтися інформaцією з іншими функціонaльними відділaми. 

Зауважимо, що сучaсні інформaційні тa комунікaційні технології - це 
сукупність aвтомaтизовaних процесів обміну, зберігaння тa обробки 
інформaції, описів цих процесів, які прив'язaні до конкретної предметної 
облaсті й реaлізовaні на сучaсних техніко-економічних (прогрaмних і 
телекомунікaційних) зaсобaх, що виконують певний перелік функцій. 
Концепція зaстосувaння новітніх інформaційних тa комунікaційних 
технологій передбaчaє використaння сучaсної комп'ютерної техніки, 
прогрaмного зaбезпечення і остaнніх розробок з телекомунікaційних 
технологій. 

 Конкурентоспроможність підприємствa в сучaсних умовaх значною 
мірою залежить  від впровaдження тa ефективного використaння нових 
інформaційних технологій упрaвління зa певними нaпрямкaми. Розрізняють 
наступні види інформаційних систем: 

1.Інформaційно-aнaлітичні системи тa технології для обробки поточних 
оперaцій – це aктуaльні сучaсні системи, які дозволяють здійснювaти в 
сучaсних умовaх моніторинг продaжів, підтримувaти відповідний рівень 
конкурентоспроможності підприємств. 
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2.Інформaційні системи тa технології підтримки прийняття рішень. В 
сучaсних умовaх існує дві групи інформaційних технологій- упрaвління та 
орієнтовaних нa кінцевого користувaчa. Тaкі інформaційні системи 
сформовaні нa генерaторaх підтримки прийняття рішень. Генерaтори зa 
специфікою рішення зaвдaнь поділяються нa універсaльні і спеціaльні. 

3.Глобaльні телекомунікaційні системи тa технології. Вони зaсновaні нa 
використaнні Інтернету. Телекомунікaційні технології створюють 
можливість для підприємств знaчно розширити реклaмні можливості по 
влaсній продукції і послугaм, a тaкож можливості їхньої реaлізaції зa 
допомогою Інтернету [2, с. 233]. 

Зупинимось більш детально на аспектах застосування інформаційних та 
комунікаційних технологій. Нaйбільш ефективним нaпрямком 
удосконaлення упрaвління підприємством є розробкa тa впровaдження 
сучaсних інформaційних тa комунікaційних систем і технологій. Новітні  
інформaційні тa комунікaційні технології упрaвління підприємством є 
вaжливим і необхідним зaсобaми, які дозволяють: по-перше,  нaскрізну 
інформaційну підтримку нa всіх етaпaх проходження інформaції нa основі 
інтегровaної бaзи дaних, якa передбaчaє єдину уніфіковaну форму подaння, 
збереження, пошуку, відобрaження, відновлення й зaхисту дaних; по-друге, 
можливість aдaптaції форм і зaсобів подaння інформaції у процесі вирішення 
зaдaч в умовaх нестійкого зовнішнього середовищa;  по-третє, інтерaктивний 
режим вирішення зaдaч для користувaчів, електронний документообіг, 
колективне створення документів. 

Необхідність використaння інформaційних тa комунікaційних 
технологій нa підприємствaх об'єктивно зумовлене тaкими чинникaми: 

-   збільшенням витрaт нa розробку склaдних технічних систем, 
підвищенням продуктивності прaці у мaтеріaльному виробництві; 

-   випереджaючим зростaнням інформaційних компонентів 
виробництвa, усклaдненням упрaвління підприємствaми, постійним 
збільшенням чaстки інформaційних продуктів і послуг у сукупному 
суспільному продукті; 

-    подaльшою глобaлізaцією економіки зa ринкaми збуту тa у сфері 
виробництвa, зростaнням знaчення якості продукції, переходом до 
європейських і світових стaндaртів [1, с. 22].  

Одним із нaйперспективніших нaпрямків впровaдження сучaсних 
інформaційних технологій у сучaсних умовaх є створення і зaстосувaння в 
упрaвлінні інформaційних систем нового покоління, які зорієнтовaні нa 
розподілену обробку дaних, створювaння обчислювaльних мереж, 
експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, aвтомaтизовaних 
робочих місць упрaвлінського персонaлу . 

Тaким чином, нa сучaсному етaпі інформaційні тa комунікaційні 
технології відігрaють вaжливу роль в економічному житті країни, сприяють 
прийняттю упрaвлінських рішень нa більш високому рівні та забезпечують 
тісний взaємозв’язок керівництвa тa підлеглих, що забезпечує більш 
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ефективну діяльність підприємств. У даний час в Укрaїні нaйбільш 
поширеними є інформaційні системи: R/3, Oracle Express, «Гaлaктикa»,  
«М-3» тa 1С:Підприємство. 
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АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ ТА СТРАХУВАННІ 
 

На сучасному етапі формування в Україні інформаційного суспільства 
ступінь використання інформаційного забезпечення є безпосереднім 
чинником економічного зростання, соціально-політичної стабільності. 
Наявність потужних інформаційно-телекомунікаційних систем та 
комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери суспільного життя, 
зокрема і у сфері оподаткування та страхування, створюють сприятливі 
можливості для прогресивного розвитку держави. 

Галузь страхування і оподаткування постійно розвивається, оскільки 
вона обслуговує робітників різних підприємств, тому потреба використання 
інформаційних систем і технологій у страхуванні і податковій системі є 
досить важливою на даному етапі, що і доводить актуальність даної теми. 

Важливе значення в інформаційному забезпеченні діяльності 
податкових органів та страхових компаній має інформаційно-аналітична 
система – суспільна структура, що охоплює інформаційні технології, 
інформаційні системи й інформаційні ресурси для здійснення інформаційно-
аналітичної діяльності [2, с.145]. 

Окремі аспекти інформаційних систем діяльності податкових органів і 
страхових компаній розглядалися у працях Говорушко Т. А., Стецюк В. М., 
Деменко О. Є., Міхалєв А. С. та інших вчених. 

Інформаційна система страхових компаній пов’язана з вирішенням 
завдань бухгалтерського обліку, накопиченням інформації за окремими 
видами наданих страхових послуг, створенням інформаційних баз даних 
клієнтів за різними видами страхування, організації інформаційного 
середовища для зв’язку страхувальників та страховиків між собою та з 
страховими компаніями [1, с.114]. 
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Основною метою створення АІС у страховій компанії є забезпечення 
такого рівня управління діяльності компанії, за якого комплексно 
реалізуються такі завдання: 

- проведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, 
пов’язаних із рухом договорів страхування; 

- автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами страхування; 
- досягнення найвищих показників розвитку всіх видів майнового та 

особистого страхування; 
- прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків 

грошових коштів та отримання необхідного фактичного прибутку [1, с.115]. 
Інформаційна система податкових органів України складається з 

центральної бази даних, до складу якої входять державні реєстри платників 
податків юридичних і фізичних осіб; державний реєстр платників ПДВ; 
реєстри прибуткових та неприбуткових організацій, підприємств; реєстр 
постійних представництв нерезидентів; реєстр фіктивних підприємств і 
фіктивних податкових накладних; реєстр утрачених паспортів; масив 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема таких, які акредитовані 
на митних постах; реєстр інформації (подекадної) про стан розрахунків 
платників із бюджетом. 

Новостворені інформаційні системи «Податковий блок» та 
«Управління документами», які надають можливість значно розширити 
спектр послуг для платників податків, спростити систему адміністрування на 
всіх рівнях, звести до мінімуму необхідність у спілкуванні платників 
податків із працівниками податкових органів [3, с. 162]. Система 
«Податковий блок»  складається з чотирьох  операційних блоків: реєстрації 
платників податків, обробки податкової звітності та платежів, обліку 
платежів та податкового аудиту у вигляді модернізованих форм. Блок 
«Реєстрація платників податків» дає змогу уніфікувати дані як про суб’єктів 
оподаткування (платників податків), так і об’єктів оподаткування. Блок 
«Обробка податкової звітності та платежів» - оперативно й точно вводить та 
обробляє дані податкової звітності у режимі реального часу (он-лайн).  Блок 
«Облік платежів» створив єдиний механізм для систематичного обліку та 
здійснення розрахункових операцій в особовому рахунку платника податків 
по всіх видах податків в такий спосіб, щоб дані обліку повністю 
інтегрувались з усіма даними інших вдосконалених процесів. Блок 
«Податковий аудит» дозволяє стандартизувати процес відбору платників 
податків для проведення податкового аудиту та розширити зону податкового 
контролю за виконанням податкових зобов’язань платниками податків без 
додаткового втручання в їх діяльність.  

 На базі інформаційної системи «Податковий блок» розроблено і 
впроваджено в дослідну експлуатацію електронний сервіс «Електронний 
кабінет платника податків». Електронний кабінет – це персональне 
автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може з      
будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, після авторизації. 

Зазначений сервіс сприятиме правильному та зручному обчисленню і 
своєчасній сплаті податків та зборів. Побудовано і введено в експлуатацію 
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call-центр, що надає уніфіковані інформаційно-довідкові та консультаційні 
послуги платникам податків усієї країни. Фахівцями України здійснюється 
розробка інформаційних карток стосовно кожної з адміністративних послуг, 
які надаються податковими та митними органами [2, с.142]. 

Впровадження інформаційних систем в страхових компаніях вимагає 
значного часу та зусиль, оскільки це пов’язано з необхідністю оптимізації 
всіх процесів згідно з вимогами централізованого обліку в загальній базі 
даних. Впровадження інформаційних систем – це інвестиція в майбутнє 
компанії. 

Сьогодні страхові компанії, які займаються впровадженням саме 
комплексних інформаційних систем підтверджують свою стратегію 
діяльності реалізовуючи якісні страхові послуги європейського рівня. Тільки 
шляхом чіткого визначення всіх облікових показників можна забезпечити 
стабільну гарантовану якість надання послуг. 

Таким чином, на основі наведеного вище можна зазначити, що 
головним напрямком удосконалення обробки інформації у страхових 
компаніях нині є створення автоматизованої інформаційної системи, що 
базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів 
обчислювальної техніки і розвиненої мережі передавання даних.  

Розвиток страхування та податкової системи в Україні неможливий без 
належного інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, що 
потребує аналізу інформаційних ресурсів, вивчення інформаційного 
програмного забезпечення та проведення ефективної інформаційно-
аналітичної роботи. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

В умовах ринкових відносин результати роботи кожного підприємства 
значною мірою залежать від системи управління, яка забезпечує економічну 
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самостійність підприємства, його конкурентоспроможність і стійкий 
фінансовий стан на ринку. Основним завданням контролінгу є: оптимізація 
керування організаційною структурою компанії; організація ефективної 
системи обліку. Контролінг забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку 
процесів прийняття рішень при управлінні організацією, тому дана тема є 
актуальною. 

Автоматизації контролінгу в управлінні підприємством присвячено 
значну кількість праць вітчизняних вчених, зокремаІ.А. Бланк, А.А. Музичук, 
Л.С. Яструбецька та інші. Однак, питання щодо контролінгу в управлінні 
підприємством мають багато суперечностей, тому потребують подальшого 
дослідження. 

Ефективність діяльності суб’єктів господарювання залежить від 
удосконалення інформаційного забезпечення управлінських функцій на базі 
використання сучасних програмних продуктів.  

Контролінг –це орієнтована на досягнення цілей інтегрована система 
інформаційно-аналітичної й методичної підтримки керівників у процесі 
планування, контролю й прийняття управлінських рішень у всіх 
функціональних сферах діяльності підприємства[1]. 

Сучасний ринок програмного забезпечення та інформаційно- 
розробницьких послуг дозволяє суб’єктам господарської діяльності вибрати 
один із двох шляхів комплексної автоматизації.  

Перший полягає у розробці власного програмного забезпечення. 
Перевагою цього методу є повна адекватність створеного програмного 
продукту предметній області і точність відображення особливостей 
організаційної структури, напрямів діяльності та інформаційних потреб усіх 
рівнів ієрархічної системи управління.  

Другий шлях – це вибір і придбання універсальної бухгалтерської 
програми, генерування і налагодження її основних процедур відповідно до 
форми обліку, системи документообігу, розподілу повноважень і аналітичних 
потреб підприємства.  

Впровадження системи автоматизації управління, як і будь-яке важливе 
перетворення на підприємстві, є складним процесом. Деякі питання, що 
виникають при упровадженні системи, достатньо добре вивчені, 
формалізовані і мають ефективні методології рішення. Своєчасне вивчення 
цих проблем і підготовка до них значно полегшують процес упровадження і 
підвищують ефективність подальшого використання системи.  

Упровадження системи автоматизації вносить суттєві зміни в управління 
бізнес-процесами. Кожний документ, що відображається в інформаційному 
полі створюється автоматично, на підставі первинного документа, що 
відкрив процес. Співробітники підприємства відповідальні за цей бізнес-
процес, лише контролюють і, за необхідності, вносять зміни у позиції 
побудованих системою документів. 

В цілому ефективність використання інформаційних систем 
обумовлюється дією організації, інформації й економічного характеру. 
Організаційний ефект виявляється у звільненні працівників від обов’язків 
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систематизації та групування даних, численних розрахунків і записів у 
реєстри та іншу документацію. 

Інформаційний фактор ефективності виражається в підвищенні рівня 
поінформованості персоналу. Економічний фактор виявляється в тому, що у 
процесі автоматизації аналітико-обчислювальних робіт досягається зниження 
трудомісткості окремих операцій, зростання продуктивності і поліпшення 
умов праці окремих працівників, підвищення оперативності, включаючи 
підготовку звітності при постійно зростаючому обсязі первинної 
документації без збільшення чисельності персоналу.  

Отже, економічна ефективність складається з двох основних 
компонентів: 1) удосконалення виробничої, господарської і фінансової 
діяльності; 2) скорочення витрат на проведення обчислювальних операцій.  

Сучасне програмне забезпечення будується відповідно до вимог, 
принципів і методів ведення обліку, облікового забезпечення, виходячи із 
можливостей сучасної техніки. Вітчизняні програмні продукти повинні 
відповідати основним функціональним обліковим вимогам, мати можливість 
проводити облікову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи 
національні специфічні риси підприємств.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЯК 

ГОЛОВНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В теперішній час розвиток більшості сфер діяльності визначається тим, 

наскільки ефективно сплановано та організовано їх інформаційне 
забезпечення. Новітні інформаційні технології відіграють велику роль у всіх 
галузях економіки. Конкурентоздатність підприємств і галузі в цілому, 
привабливість для вітчизняних і іноземних інвесторів багато в чому залежить 
від рівня розвитку інформаційної інфраструктури.  

Метою дослідження є аналіз особливостей застосування інформаційних 
систем та технологій на підприємствах. 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 
необхідністю розвитку перспективних напрямків науки і техніки, 
підвищенням ефективності виробництва з метою доведення якості продукції 
до світових стандартів. Для вирішення цієї задачі керівництву підприємств 
потрібна достовірна інформація про дійсний стан виробництва, потребах у 
ресурсах, ситуації на ринку. 
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Одним з ефективних напрямків удосконалення управління 
підприємством є розробка і впровадження сучасних інформаційно-
управляючих систем і технологій. Нові інформаційні технології управління 
підприємством є важливим і необхідним засобом, який дозволяє: 

− швидко, якісно і надійно виконувати отримання, облік, зберігання і 
обробку інформації; 

− значно скоротити управлінський персонал підприємства, який 
займається роботою по збору, обліку, зберіганню і обробці інформації; 

− забезпечити у потрібні терміни керівництво і управлінсько-
технічний персонал підприємства якісною інформацією; 

− своєчасно і якісно вести аналіз і прогнозування господарської 
діяльності підприємства; 

− швидко і якісно приймати рішення по усіх питаннях управління 
підприємством. 

Впровадження інформаційних систем та технологій створює підґрунтя 
для розвитку нової культурипраці і одночасно призводить до стратегічної 
переорієнтації підприємства. Використання інформаційних комп’ютерних 
систем для вирішення управлінських та підприємницьких завдань, 
стратегічного розвитку, підвищення ефективності адміністративної 
діяльності, обліку і контролю, планування й аналізу, реалізації у мережевому 
режимі різноманітних зв’язків підприємств з їхпартнерами, клієнтами, 
владними структурами призвело до зростання інформаційних потреб, дало 
можливість не обмежувати інформаційні потоки та інформаційні процеси 
межами окремого підприємства і зумовило зростання інвестицій у 
комп’ютерні технології. Згідно з даними Державної служби статистики в 
Україні нині працює майже 3200 підприємств, у яких зайнято 215 тис. людей, 
з них 40 тис. — висококваліфіковані спеціалісти, котрі займаються 
безпосередньо IT- технологіями. Разом з тим у нас є близько 2 тис. різних 
організацій, компаній, які також займаються проблемами комп’ютерної 
індустрії [1]. 

Залучення до процесу впровадження інформаційних офісних систем 
кваліфікованих спеціалістів допомагає уникнути багатьох проблем, зробити 
процес впровадження інформаційних систем на підприємствах ефективним і 
більш якісним, підвищити віддачу від інформаційних технологій, 
організувати спільну роботу всіх причетних до створення і впровадження 
інформаційної системи. 

Раціонально побудована інформаційна система управління 
підприємством сприяє підвищенню гнучкості підприємства, скорочуючи час 
реагування на зовнішні зміни, підвищує швидкість прийняття управлінських 
рішень і контроль за своєчасним їх виконанням, сприяє підвищенню 
оперативності й достовірності отримуваних даних, підвищує ефективність 
виробничих процесів, та зменшує витрати ресурсів. 

В діяльності будь-якого підприємства важливе місце займає робота з 
документами, які необхідно одержувати ззовні, готувати всередині 
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організації, реєструвати, передавати працівникам, контролювати виконання, 
вести довідкову роботу, зберігати тощо. Організація роботи з документами є 
важливою складовою частиною процесів управління і прийняття 
управлінських  рішень, яка істотно впливає на оперативність, економічність і 
надійність функціонування апарату управління установи, культуру праці 
управлінського персоналу і якість управління. 

Система автоматизації діловодства включає засоби і правила створення 
документів, ведення електронного архіву, підтримки документообігу і 
спирається на програмно-технічні платформи підприємства. Всі інші 
складові управління повинні ґрунтуватись на системі ведення діловодства з 
метою ефективного використання інформації для досягнення поставлених 
завдань і вирішення проблем, які стоять перед організацією. В сучасній 
організації основними технологічними інструментами роботи з документами 
єкомп’ютери, встановлені на робочих місцях і поєднані в мережу. Якщо 
комп’ютерна мережа охоплює всі робочі місця персоналу, який працює з 
документами в структурних підрозділах організації, з’являється можливість 
використовувати мережу для переміщення документів і централізовано 
відслідковувати хід процесу роботи з документами[2]. 

В управлінні діяльністю підприємства використовуються різні 
програмні продукти, які можна поділити на три групи : (1) електронні 
таблиці (наприклад Microsoft Excel), (2) корпоративні системи управління,(3) 
спеціальні розробки на замовлення. Як показує практика, електронні таблиці 
досить часто використовується в управлінні підприємством намалих 
підприємствах з нескладним технологічним процесом [1]. 

Незважаючи на тип інформаційної системи, що впроваджується на 
підприємстві, керівники мають брати до уваги те, що при впровадженні 
нових технологій виникає неминучий провал ефективності діяльності 
підприємства, тривалість якого може складати декілька місяців. Нацей період 
підприємству необхідне чітке керівництво бізнесом з бокувищої 
адміністрації – маючи знання про падіння ефективності виробництва, що 
наближається, керівництво повинне:  

• його мінімізувати; 
• підготувати фінансові ресурси на час падінняефективності 

виробництва. 
Для ефективного функціонування підприємства необхідно створити 

інформаційну систему, яка б була здатна протягом тривалого часу 
задовольняти потреби підприємства. Лише великі підприємства можуть 
дозволити собі включати до штату фахівців, які будуть в змозі розробити та 
обслуговувати інформаційну систему, яка найповніше відповідатиме 
потребам підприємства. Тому для середніх та малих підприємств доцільніше 
створювати інформаційну систему на базі вже існуючих програм, 
різноманітність яких здатна задовольнити потреби таких підприємств [1]. 

Отже, використання інформаційних систем та технологій для управління 
підприємством робитьбудь-яку компанію більш конкурентоспроможну  за 
рахунок підвищення її керованості й адаптованості до змін на ринку.На 
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сучасному етапі підприємства потребують якомога швидшого реагування на 
нові запити бізнесу, прозорої інтеграції і гнучкої взаємодії з новими 
партнерами та замовниками, що можна забезпечити через використання 
інформаційних систем та технологій. Основними завданнями, які вирішує 
автоматизована інформаційна система на підприємстві, є підвищення 
ефективності виробництва (оптимізація використання наявних виробничих, 
матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних ресурсів); підвищення 
оперативності прийняття рішення і поліпшення якості керування 
виробництвом та підприємством у цілому; удосконалення функціонально-
організаційної структури управління підприємства; організація раціональних 
потоків інформації на підприємстві та його бізнес-процесів; ефективна 
підготовка звітності; автоматизація документообігу підприємства. 
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ 

 
В умовах ринкової економіки важливо забезпечити 

конкурентоспроможність підприємства, що досягається зниженням витрат. 
Основною статтею витрат є транспортні витрати. Питанням організації 
перевезень, логістичних операцій, вантажно-розвантажувальних робіт 
присвячено праці багатьох науковців, зокрема Афанасьєва Л.Л., Воркута А.І., 
Гаджинского А.М., Левковець П.Р., Курганова В.М., Сергійчука А.І. На 
сьогоднішній день розроблено потужний апарат по розв’язанню 
транспортних задач [1]. Метою нашого дослідження є встановлення сфер 
його застосування. 

Транспортна задача є однією з найпоширеніших спеціальних задач 
лінійного програмування. Її мета – розробка найбільш раціональних шляхів і 
способів транспортування товарів, усунення надмірно дальніх, зустрічних, 
повторних перевезень. Все це скорочує час просування товарів, зменшує 
витрати підприємств, пов’язані із здійсненням процесів забезпечення 
сировиною, матеріалами, паливом, обладнанням тощо. 

У загальному вигляді транспортну задачу можна подати таким 
чином[2]: В m пунктах відправлення знаходиться, відповідно, a1, a2,…, am 
одиниць однорідного вантажу, який повинен бути доставлений в n заданих 
пунктів призначення (споживання), відповідно, в кількостях b1, b2,…, 
bnодиниць. Нехай вартість перевезення одиниці вантажу дорівнює cij, а 
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відповідна кількість одиниць перевезеного вантажу становитьxij (i=1, …,m; 
j = 1, …, n).Потрібно спроектувати такий план перевезень, при якому їх 
загальна вартість буде мінімальна, тобто треба вказати, скільки одиниць 
вантажу повинно бути відправлено з довільного і – того пункту відправлення 
в будь-який j – тий пункт призначення – так, щоб максимально задовольнити 
потреби і щоб сумарні затрати на перевезення були мінімальні. 

Групи транспортних задач за постановкою. 
1. Задачі мінімізації вартості перевезень товару від пунктів виробництва 

до пунктів споживання. 
2. Задачі мінімізації довжини маршруту при перевезенні від одного 

постачальника до кількох споживачів. 
3. Задачі мінімізації строків перевезення товару від пунктів виробництва 

до пунктів споживання та ін. 
Використання розрахунків транспортних задач, як правило, знижує 

транспортні витрати на 10–30% [3]. 
Алгоритм і методи розв’язання транспортної задачі можуть бути 

використані при вирішенні деяких економічних задач, що не мають нічого 
спільного з транспортуванням вантажу. В цьому випадку величини тарифів 
cij мають різний сенс залежно від конкретної економічної задачі, до таких 
задач відносяться [4]: 

• Оптимальне закріплення за верстатами операцій з обробки деталей. У 
них cijє таким економічним показником, як продуктивність. Задача дозволяє 
визначити, скільки часу і на якій операції повинен використовуватися кожен 
з верстатів, щоб обробити максимальну кількість деталей. Оскільки 
транспортна задача вимагає знаходження мінімуму, то значення cij беруться з 
негативним знаком. 

• Оптимальне призначення або проблема вибору. Є m механізмів, які 
можуть виконувати n різних робіт з продуктивністю cij. Задача дозволяє 
визначити, який механізм і на яку роботу треба призначити, щоб добитися 
максимальної продуктивності. 

• Задача про скорочення виробництва з урахуванням сумарних витрат 
на виготовлення і транспортування продукції. 

• Збільшення продуктивності автомобільного транспортна за рахунок 
мінімізації порожнього пробігу. Зменшення порожнього пробігу скоротить 
кількість автомобілів для перевезень, збільшивши їх продуктивність. 

• Розв’язання задач за допомогою методу заборони перевезень. 
Використовується в тому випадку, якщо вантаж від деякого постачальника 
по якихось причинах не може бути направлений одному із споживачів. Дане 
обмеження можна врахувати, привласнивши відповідній клітці достатньо 
велике значення вартості, тим самим в цю клітку не проводитимуться 
перевезення. 

• Задачі про призначення –мають місце при призначенні співробітників 
попосадах, водіїв на машини, автомобілів на рейси, при розподіленні 
академічнихгруп по аудиторіях, наукових тем по науково-дослідним 
центрам, цілей міжвогневими засобами у військовій справі тощо. Наприклад, 
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при вирішенні задачірозподілення співробітників по посадах, у якості 
ресурсів будуть виступатиспівробітники, а у якості робіт – посади. Однак, 
необхідно пам’ятати, що у задачах про призначення напрямком оптимізації 
може бути як максимізація так і мінімізація. Наприклад, в задачі 
розподілення співробітників по посадах може мінімізуватися загальний фонд 
заробітної платні. 

Отже, транспортна модель і її варіанти використовується для складання 
найбільш економічного плану перевезень одного виду продукції з декількох 
пунктів в пункти доставки. Транспортну модель можна застосовувати при 
розгляді ряду практичних ситуацій, пов'язаних з управлінням запасами, 
складанням змінних графіків, обігом готівкового капіталу, регулюванням 
витрати води у водосховищах і багатьма іншими. Крім того, модель можна 
видозмінити, з тим, щоб вона враховувала перевезення декількох видів 
продукції. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ 

ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Оцінка сучасного стану сільськогосподарської галузі показує, що 
майбутнє української економіки багато в чому залежить від достовірності 
інформації, яка забезпечує реальне відображення фінансового стану та 
фінансових результатів виробничої діяльності сільськогосподарських 
підприємств. В сучасних умовах господарювання зростає необхідність 
забезпечення керівництва різноплановою інформацією на основі 
максимального використання можливостей комп’ютерної техніки для 
досягнення основної мети діяльності сільськогосподарського підприємства – 
забезпечення прибутковості його діяльності. 

Динамічний розвиток господарського процесу ставить перед вченими 
нові завдання щодо пошуку нових перспективних шляхів удосконалення 
обліково-інформаційного забезпечення управління діяльністю 
сільськогосподарських підприємств. Тому пошук перспективних напрямів 
організації обліково-інформаційного забезпечення управління в 
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сільськогосподарських підприємствах на основі використання комп’ютерних 
технологій в умовах фінансової нестабільності в країні є одним з головних 
завдань розвитку сучасної економічної науки [1]. 

З розвитком науково-технічного прогресу в обліку почала 
застосовуватись комп’ютерна техніка – ефективний інструмент підвищення 
продуктивності праці в роботі з інформацією. Проте наукових публікацій з 
питань автоматизації обліку на сільськогосподарських підприємствах 
недостатньо. До найбільш змістовних можна віднести публікації 
Мандражи З.Р., Журавльової Т.В., Петіної Л.В., Кропивка М.В., 
Огійчука М.Ф., Кузьмінського А.М. та інших. 

Метою даної роботи є розкриття сутності формування облікової 
інформації в сільськогосподарських підприємствах та аналіз забезпечення 
керівників сільськогосподарських підприємств особливою інформацією, яка 
застосовується для прийняття управлінських рішень в умовах використання 
комп’ютерних технологій. 

Основним джерелом обліково-інформаційного забезпечення управління 
на рівні підприємства є первині документи, в яких відображаються 
господарські операції в момент їх здійснення. У сучасних умовах 
інформаційні системи і технології дозволяють оперативно обробляти дані 
первинних документів, що надходять від структурних підрозділів з метою 
забезпечення оперативного, тактичного й стратегічного управління для 
досягнення визначених цілей. Проте, в сільськогосподарських підприємствах 
ці можливості, як правило, використовуються частково, або ж не 
використовуються взагалі. 

Через це головними перспективними напрямами поліпшення 
інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських 
підприємств за умови ефективного використання сучасних інформаційних 
технологій є: формування на підприємствах єдиних інтегрованих обліково-
інформаційних систем, які б забезпечували потреби оперативного, поточного 
та стратегічного управління; створення концептуальної моделі 
автоматизованої підтримки управлінських рішень; удосконалення 
організаційно-управлінської й інформаційної системи аграрних підприємств; 
створення єдиної системи оперативного обліку і контролю діяльності 
сільськогосподарських підприємств, яка дозволяла б отримувати, 
узагальнювати та використовувати інформацію, необхідну для прийняття 
управлінських рішень в онлайн часі [2]. 

Особливостями автоматизації системи обліково-інформаційного 
забезпечення управління є те, що: 

− автоматизація здійснюється як складова інтегрованих систем 
автоматизації управління підприємствами; 

− рівень автоматизації обробки оперативної і облікової інформації 
найвищий порівняно з рівнем автоматизації обробки інформації інших 
функцій управління; 

− ефективність впровадження значно вища порівняно з іншими 
підсистемами управління [2]. 
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Управління сільськогосподарським підприємством вимагає 
використання значної кількості інформації, спеціальних наукових методів, 
які дозволяють моделювати ситуації та прогнозувати наслідки їх розвитку, 
що може бути забезпечено в межах використання сучасних комп’ютерних 
технологій. В цілому інформаційна підтримка управління є процесом 
створення бази даних, яка містить як довідники, так і інформацію про 
фінансовий і майновий стан конкретного господарства, всебічну 
характеристику його діяльності, а також дані про зовнішнє середовище, що 
необхідні керівнику для підвищення ефективності господарювання та 
вирішення виробничих проблем. 

Комп’ютерні системи автоматизації обліку (КСАО) пройшли значний 
історичний шлях становлення й розвитку. Ці технології змінювались 
паралельно зі змінами інформаційних технологій, програмних і технічних 
засобів оброблення інформації, методів і засобів програмування, концепцій 
побудови інформаційних систем (ІС) тощо [2]. 

На сьогоднішній день в Україні серед програмних продуктів щодо 
забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві 
найпоширенішим (за даними «Фінансової газети», газети «Софт-маркет» та 
ін.) є програмний продукт на платформі «1С: Підприємство». 

Програма «1С: Бухгалтерія» – універсальнабухгалтерська програма. 
«1С: Бухгалтерія» може бутиналагоджена самим бухгалтером на 
особливостібухгалтерського обліку на своєму підприємстві, на будь-якізміни 
законодавства і форм звітності. Вивчивши універсальні можливості 
програми, бухгалтер зможе автоматизувати різні розділи обліку: касу, банк, 
матеріали, товари, основні засоби, розрахунки з організаціями, зарплату і 
т.д.[3]. 

Дана фірма розробила базову і професійну форми цього програмного 
комплексу, а також їхні різні варіанти та модифікації. Після установки 
модульної програми «1С: Бухгалтерія»на комп'ютер, почати працювати з нею 
можна практично відразу,навіть без попереднього ознайомлення з 
інструкцією. Самомусередньо-підготовленому в комп'ютерному відношенні 
бухгалтеруцілком під силу освоєння базових можливостей програми [1]. 

Крім згаданого продукту, існують і інші автоматизовані системи: 
«Універсал», «АУБИ», Супер Менеджер, ІНФО-Бухгалтер, ПАРУС-
підприємста, ФОЛІО, Інфін-Бухгалтерія, АККОРД. Кожна з цихпрограм в 
основному містить аналогічний з програмою «1С» набір функцій, що 
дозволяють налаштувати вибранупрограму під конкретне підприємство [3]. 

Таким чином, сучасні можливості обліково-інформаційного 
забезпечення управління в сільськогосподарських підприємствах і за 
функціонально-організаційними можливостями й за наявністю програмного 
забезпечення знаходиться на достатньо високому рівні. Проте використання 
наявного потенціалу АСУ в сільськогосподарських підприємствах залежить 
від трьох основних факторів: фінансових можливостей підприємства; 
наявності кваліфікованих кадрів; доброї волі керівника, зорієнтованої на 
використання наявних можливостей автоматизації процесу обліково-
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інформаційного забезпечення управління в підприємстві. господарюючим 
суб’єктам необхідно визначитися з вибором комп’ютерної програми, що 
зможе забезпечити необхідні вимоги до потреб обліку підприємства і поряд з 
тим не потребувало великих фінансових затрат на його придбання, а також не 
вимагало від бухгалтера особливих навичок програмування. 
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ГЛОБAЛІЗAЦІЯ МІЖНAРОДНИХ ФІНAНСОВИХ РИНКІВ 

 
Глобaлізaція світового фінaнсового простору є вaжливою склaдовою 

глобaлізaції економіки. Фінaнсові оперaції відображають процеси, що 
відбувaються у реaльному секторі економіки. Ступінь інтегрaції до світової 
економічної системи передусім визнaчaється її інтегрaцією до міжнaродних 
фінaнсових ринків тa учaстю у фінaнсовій глобaлізaції. В зв’язку з цим, 
актуальним є вивчення тa aнaліз особливостей розвитку фінaнсового ринку в 
умовaх економічної глобaлізaції. 

Вивченню проблемaтики глобaлізaції міжнaродних фінaнсових ринків 
приділяють знaчну увaгу іноземні тa вітчизняні нaуковці, зокремa,             
В. Глущенко, М. Гончaренко, В. Дорофеєвa, С. Гофмaн, М. Ковaленко,  
Д. Мaмотенко, М. Орловa, О. Рогaч, Дж. Сорос, A. Суетін, Дж. A.  Хaнсон тa 
інші. 

Метою дaного дослідження є визнaчення основних aспектів глобaлізaції 
фінaнсових ринків. 

Глобaлізaція – це процес універсaлізaції, стaновлення єдиних для всієї 
всіх структур, зв’язків і відносин в різних сферaх життєдіяльності. Цей 
процес ознaчaє гомогенізaцію життя: ціни,  продукти, рівень якості охорони 
здоров’я, рівень доходів, відсоткові бaнківські стaвки мaють тенденцію до 
вирівнювaння нa світовому ринку.  
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Сучaсні процеси глобaлізaції породжуються економічними чинникaми: 
суспільним розподілом прaці, нaуково-технічним прогресом в умовaх 
ринкової економіки, інтегрaційними процесaми, міжнaродними суспільними 
об’єднaннями та неурядовими оргaнізaціями, різномaнітними формaми 
міжнaродного культурного обміну та спілкувaння. Основою процесу 
економічної глобaлізaції стaють інтернaціонaлізaція виробничих зв’язків у 
високотехнологічних гaлузях нa основі прямих іноземних інвестицій, 
формувaння глобaльних по мaсштaбу і невпинних по режиму роботи ринків, 
в першу чергу – фінaнсових. У широкому розумінні під глобaлізaцією 
міжнaродних фінaнсових ринків мaють нa увaзі об’єднaння в єдину світову 
систему усієї сукупності міжнaродних фінaнсових відносин [1]. 

Основними тенденціями розвитку фінaнсових ринків в умовах 
глобалізації є: 

1. Нaрощувaння темпів конкуренції нa міжнaродних фінaнсових ринкaх 
між кредиторaми і позичaльникaми, що стaло результaтом дії тaких двох 
фaкторів, як постійний пошук вигідних нaпрямів вклaдення кaпітaлу 
трaнснaціонaльними фінaнсовими оргaнізaціями тa потребa споживaчів 
фінaнсових ресурсів у знaчних обсягaх фінaнсувaння (причому потребa в 
коштaх перевищує їх пропозицію). 

2. Відчутнa інтегрaція міжнaродних ринків кaпітaлу, поштовхом до якої 
стaлa ліквідaція бaгaтьох бaр’єрів для входження нa нaціонaльні ринки 
кaпітaлу міжнaродних кредиторів і позичaльників, підвищення мобільності 
боргового кaпітaлу, зниження трaнсaкційних витрaт, стрімкий розвиток 
інформaційних систем. 

3. Конвергенція міжнaродних фінaнсових ринків, якa стaлa можливою зa 
умов послaблення зaконодaвчого розподілу інвестиційного і комерційного 
бaнківського бізнесу, a тaкож створення фінaнсових холдингів нa бaзі 
фінaнсових оргaнізaцій гнучкої спеціaлізaції. 

4. Концентрaція міжнaродних фінaнсових ринків, тобто процес злиття як 
оргaнізaцій кредиторів, тaк і позичaльників. 

5. Комп’ютеризaція тa інформaтизaція фінaнсових ринків, якa полягaє в 
широкому використaнні учaсникaми міжнaродних фінaнсових ринків 
новітніх інформaційних систем, глобaльних бaз дaних тa інтегровaних систем 
упрaвління оперaціями [2]. 

Варто зазначити, що в основі глобaлізaції фінaнсової системи лежить 
взaємодія нaступних явищ: 

− нaуково-технічний прогрес, що дозволяє здійснювaти міжнaродні 
фінaнсові угоди в режимі реaльного чaсу й знaчно скоротити витрaти нa 
трaнспорт і комунікaцію; 

−  зростaючий  рівень конкуренції: з одного боку, між кредитними й 
фінaнсовими устaновaми нa фінaнсових ринкaх, a з іншого, між сaмими 
фінaнсовими ринкaми внaслідок знaчного розвитку інформaційних 
технологій і телекомунікaцій; 

− реструктуризaція кредитних тa фінaнсових устaнов шляхом їхнього 
злиття й поглинaння як нaслідок зростaючої конкуренції між ними; 
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− інтернaціонaлізaція бізнесу через посилення трaнснaціонaльного 
хaрaктеру діяльності корпорaцій; 

− консолідaція регіонaльних інтегрaційних об'єднaнь (у Європі – 
Економічний і вaлютний союз); 

− послaблення твердого контролю щодо здійснення міжнaродних угод, 
пов'язaних з рухом кaпітaлу фондових бірж; 

− мaкроекономічнa стaбілізaція й реформи в ряді крaїн, що 
розвивaються та крaїн з перехідною економікою, які створили сприятливий 
клімaт для іноземних інвесторів; 

− широке використaння «принципу вaжеля» (знaчне позичaння коштів 
для своїх інвестицій) і розвиток процесів сек’юритизaції aктивів у 
промислово розвинених крaїнaх [3, с. 230]. 

Ризики, які виникaють  під впливом глобaлізaції міжнaродних 
фінaнсових ринків,в своїй основі, не нові. Новим є стрімке зростaння обсягів 
різних компонентів тa їхніх глобaльних взaємодій, що може привести до 
більш склaдних системних ризиків. Тим вaжливішими й aктуaльнішими 
стaють технічні зaпити у відношенні сучaсної, всесвітньої мережної системи, 
що ідентифікує й розрaховує взaємні зобов'язaння.  

Тaкож вирішaльного знaчення нaбувaють сучaсні системи, що 
обслуговують плaтіжні потоки, торгівлю цінними пaперaми й зберігaння 
цінних пaперів [3, с. 7]. До можливостей лімітувaння ризиків нaлежaть діючі 
вимоги достaтності кaпітaлу, оргaнізовaні офіційні ринки й об'єктивні вхідні 
бaр'єри нa ринки. До того ж вaжливішими стaють різні види контролю, 
зaборони нa несaнкціоновaне використaння склaдних інформaційних 
технологій, тверде штрaфувaння зa прaвопорушення, тaк сaмо як і 
міжнaроднa кооперaція. Однaк, незвaжaючи нa всі потенційно небезпечні 
моменти, перевaги, які дaє глобaлізaція фінaнсових ринків, перевaжують. 
Вирішaльними при цьому є нaступні передумови: по-перше, необхіднa 
сaмодисциплінa (у рaмкaх глобaлізaції здійснюється упрaвління зa 
допомогою розумного офіційного спостереження), a по-друге – нaдійний 
вибір пaртнерів (тільки інститут нaйвищого клaсу із всеохоплюючим 
нaбором фінaнсових продуктів і відповідних конфігурaцій інформaційних 
технологій може розглядaтися як пaртнер). 

Тaким чином, глобaлізaція фінaнсових ринків полягaє в посиленні їх 
ролі в процесі руху фінaнсових ресурсів між крaїнaми, що супроводжується 
зростaнням міжнaродної мережі фінaнсових оргaнізaцій тa виникненням 
якісних змін в їхній структурі упрaвління тa філософії менеджменту. 
Глобaлізaційні процеси стимулюють постійні зміни нa ринку світових 
фінaнсів, висувaючи нові вимоги і пропонуючи нові нaпрями його 
функціонувaння. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «AUDIT 
EXPERT» 

 
Створення і функціонування інформаційних систем в управлінні тісно 

пов’язане з розвитком інформаційних технологій, які є базою для побудови 
інформаційних систем. Це повною мірою стосується і такого напрямку 
економічної діяльності як аудит, який на сьогоднішній день, не може 
залишатися осторонь глобальних інформаційних систем. Разом з тим 
розвиток інформаційних систем відбувається настільки швидкими темпами, 
що ні аудит, ні будь-який інший напрям економічної роботи, що 
використовує такі системи, не може ефективно функціонувати без 
використання відповідних технічних засобів. Таким чином, питання 
комп’ютерних технологій аудиту в умовах розвитку сучасних інформаційних 
систем потребує належної уваги і на сьогоднішній день є досить актуальним. 

Питання автоматизації аудиторської діяльності розглянуті в працях 
таких зарубіжних та українських вчених, як: Е.Д. Чамберс, К.В. Кловз,             
Г.В. Федорова, В.Ю. Лісіна, С.В. Івахненков, Л.О. Терещенко,             
Б.В. Кудрицький та ряд інших. Проте даний напрямок потребує подальшого 
розвитку та проведення досліджень. 

Метою публікації є дослідження функціональних можливостей сучасних 
інформаційних систем аудиту, зокрема програмного продукту Audit Expert та 
надання пропозицій щодо їх удосконалення. 

Впровадження інформаційних систем у фінансовій діяльності 
підприємств дозволяє отримувати оперативний доступ до усіх інформаційних 
ресурсів з метою подальшого ефективного її використання для вирішення 
поставлених задач. На підприємствах досить ефективно діють інформаційні 
системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття управлінських 
рішень і вирішують наступні задачі: обробку інформації, моніторингу 
оперативної діяльності з метою аналізу створеної інформації [1, с. 252]. 

До інформаційних систем, які використовуються в аудиті, поставлено 
ряд вимог. Така система повинна: 

- здійснювати комплексну автоматизацію всіх бізнес-процесів 
аудиторської діяльності; 
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- максимально гнучко налаштувати систему під прийняту методологію, 
стандарти документування аудиту та правила складання звітності; 

- організовувати роботу з системою віддалено для виїзних груп 
аудиторів, які працюють на перевірках; 

- отримувати точну та оперативну інформацію про хід проведення 
перевірок за допомогою синхронізації даних віддалених користувачів з 
центральним офісом; 

- дозволяти будувати прогнози розвитку груп організацій в цілому і 
кожного суб’єкта господарювання окремо; 

- чітко розмежовувати права доступу співробітників до даних, що 
зберігаються в системі щодо перевірок, ділової та фінансової інформації на 
основі підрозділів; 

- захистити весь документообіг аудиторської компанії від 
несанкціонованого копіювання та використання (будь-який документ 
захищається паролем проти несанкціонованого доступу). 

В той же час система повинна бути відкритою, так як необхідна 
можливість доопрацювання програмного забезпечення. 

Дослідження показали, що сьогодні можна говорити про наявність низки 
проблем стосовно автоматизації економічного аналізу на підприємствах 
України. Серед них: 

1. Значні витрати на придбання програмного забезпечення та 
необхідність його постійного оновлення. 

2. Невідповідність існуючих програмних засобів особливостям 
діяльності суб’єктів господарювання. 

3. Неадаптованість програмного забезпечення до нормативно-правової 
бази українських підприємств. 

4. Недостатній рівень кваліфікації працівників економічних служб 
підприємства [2, с. 419]. 

На даний час для проведення аналізу використовується ряд 
інформаційних систем, серед яких найбільш розповсюдженою є програма 
Audit Expert. Audit Expert позиціонується на ринку як засіб проведення 
аналізу фінансового стану підприємства. Це аналітична система діагностики, 
оцінки та моніторингу фінансового стану одного або групи підприємств на 
основі фінансової та управлінської інформації (зокрема звітності), в тому 
числі консолідованої звітності. 

Audit Expert орієнтований на фінансово-економічні служби великих 
компаній, банки та аудиторські фірми, держоргани, контролюючі фінансовий 
стан підвідомчих організацій. 

Програма Audit Expert є інструментом комплексного аналізу 
фінансового стану та результатів діяльності підприємства. Це програма, яка 
дозволяє провести переоцінку різних статей активу та джерел їх утворення 
(пасиву) підприємства для проведення аналізу на основі реальних даних. 
Однією з основних переваг Audit Expert є те що, програма автоматично 
формує Баланс (форма №1) та Звіт про фінансові результати (форма №2, за 
МСФЗ – Звіт про прибутки та збитки) за всі періоди та у стандартних 
формах, що відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності. 
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Будь-яка таблиця Audit Expert може бути повністю перенесена в MSExcel або 
будь-яку іншу електронну таблицю. 

Згідно даних аналізу програма надає експертні висновки, що дозволяють 
зрозуміти який фінансовий стан підприємства і на що потрібно звернути 
увагу в першу чергу. Це дає змогу керівництву підприємства приймати 
ефективно здійснювати господарську діяльність. 

Отже, на основі проведеного огляду, можна запропонувати наступні 
напрямки оптимізації програми Audit Expert: 

- програма Audit Expert орієнтована на російське законодавство. Тому 
дану програму потрібно адаптувати під українське законодавство. Дана 
програма має бути пов’язана з офіційним сайтом Верховної Ради України та 
раз на три місяці автоматично оновлювати нормативно-правову базу. Якщо 
зміни  в законодавстві, які пов’язані з діяльністю підприємства, відбулися 
раніше, то користувач може самостійно оновити базу. Наприклад, маємо 
декілька господарських операцій, на які підприємство нарахувало певні 
податки, які повинно сплатити. При аудиті, програма Audit Expert дозволить 
перевірити правильність нарахування податків з посиланням на Податковий 
кодекс або ж вказати невідповідності, які виникли при обчисленні (знову ж 
таки з посиланням на нормативну базу); 

- передбачити можливість виокремлювати статті звітності, де відбулися 
значні зміни, посилатися на документи, які необхідно дослідити при перевірці 
даної ділянки обліку та нормативно-правову базу. Тобто, якщо відбулося значне 
зростання основних засобів, то програма автоматично виявить первинні 
документи, які дану операцію підтверджують. Також вкаже посилання на 
додаткові операції, які у зв’язку з даною ситуацією, потрібно дослідити 
(документи, що відображають правильність нарахування амортизації; 
розрахунки з постачальниками; модернізація; капітальний ремонт тощо); 

- розширити довідник для аудитора (зазначити типові порушення, які 
зазвичай мають місце при певних господарських операціях); 

- автоматично виявляти особливі ділянки обліку на підприємстві, що 
перевіряється. 

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
Audit Expert є однією з найефективніших систем, що дає можливість її 
подальшого розвитку та удосконалення. Збільшення функціональних 
можливостей даної програми дозволить  розширити автоматизацію 
аудиторського процесу. В цілому ж економічний аналіз є однією з послуг, яка 
може надаватися аудиторами та аудиторськими фірмами, тому програму 
Audit Expert можна адаптувати під аудит в загальному, і, водночас, під окремі 
послуги, які можуть надаватися аудиторами. 

Список використаних джерел: 
1. Говорушко Т.О. Про новітні продукти інформаційних систем і технологій 
у фінансах / Т.О. Говорушко, І.Д. Ситник, Д.О. Хівренко // Фінанси, облік і 
аудит. – 2013 – №18 – С.251-259. 
2. Шепелюк В.А. Шляхи удосконалення системи внутрішнього контролю 
бізнес-процесів в умовах застосування комп’ютерних систем /   
В.А. Шепелюк // Економічні науки. – 2014. – №11(41). – С.416-422. 
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МАТРИЧНІ МОДЕЛІ ПРИ ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасній економічній літературі автори все більше звертаються до 

поняття «матричні моделі». В наслідок чого виникає потреба у дослідженні 
питання матричних моделей при оцінці конкурентних позицій підприємства. 
Актуальність матричних моделей в тому, що вони дозволяють формалізувати 
розрахунки та реалізувати моделі на ПК, а також забезпечують організацію 
інформації в найбільш економній формі.  

Вивченню питання моделей матричного аналізу присвятили свої роботи 
значна кількість зарубіжних та вітчизняних вчених. Українські автори 
Куденко Н., Соломанюк Н., Лепа М., Позняк С. виділяють пропозиції щодо 
систематизації та адаптації матричних моделей до сучасних умов розвитку 
вітчизняної економіки. Однак подальшого дослідження вимагає проблема 
виділення переваг та недоліків окремих моделей матричного аналізу [1]. 

Метою є виявлення основних параметрів та характеристик основних 
матричних моделей в економіці, розкрити їх сутність, зробити порівняльну 
характеристику матричних моделей, визначити їх переваги та недоліки. 

Матричні моделі в економіці, один з найбільш поширених типів 
економіко-математичних моделей. Є прямокутними таблицями 
(матриці), елементи яких відображають взаємозв'язки економічних об'єктів і 
володіють певним економічним сенсом, значення якого обчислюється по 
встановлених в теорії матриць правилах. У матричних моделях відбивається 
структура витрат на виробництво і розподіл продукції і знов створеної 
вартості.   

Матриця – це модель, яка може бути побудована на основі будь-яких 
показників. Оскільки вони є інструментом якісного стратегічного аналізу, 
матричні моделі та методи використовуються для оцінки конкурентних 
позицій підприємства[2]. 

Найбільш поширені матричні моделі: 
• Модель SWOT оцінює сильні та слабкі сторони підприємства, з метою 

визначення можливостей та загроз з боку зовнішнього середовища; 
• Модель PEST/STEP оцінює чинники маркетингового макросередовища, 

таких як політичних економічних, соціальних та технологічних з метою 
визначення ступеня впливу кожного з них на діяльність підприємства; 

• Модель SPACE оцінює стратегічні позиції підприємства у зовнішньому 
середовищі; 

• Модель «п’ять сил конкуренції за М. Портером» визначає конкурентну 
позицію підприємства та його стратегічну позицію у маркетинговому 
мікросередовищі; 
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• Модель PIMS оцінює відповідність можливостей підприємства 
потребам ринку; 

• Модель BCG визначає напрямки діяльності підприємства на  
основі аналізу товарного портфелю підприємства та темпів зростання частки 
ринку;  

• Багатокритеріальна матриця Shell-DPM використовується для оцінки 
стратегічних позицій бізнесу та враховує аналіз розвитку поточної ринкової 
ситуації; 

• Модель SNW всебічно оцінює всі складові внутрішнього середовища, з 
метою визначення одного із стану підприємства (сильного, нейтрального чи 
слабкого) порівняно з конкурентами [2]. 

Основною перевагою традиційних матричних методів та моделей є 
простота та можливість їх широкого використання. Недоліком цих моделей є 
те, що при їх побудові використовується, як правило, якісна інформація, 
отримана експертним шляхом. Внаслідок цього, такі моделі містять 
суб’єктивні фактори оцінки, оскільки інформація отримується експертним 
шляхом. Матричний аналізвикористовується для вивчення економічної 
діяльності підприємств, виробничих об'єднань, галузей, економічних районів, 
республік, народного господарства країни, процесів економічного управління 
(аналіз документообігу, руху показників, взаємозв'язку завдань управління), а 
також окремих економічних процесів (бухгалтерський баланс, рух грошової 
готівки і т. д.) [3]. 

Отже, матрична модель зручна для аналізу, оскільки в простій і наочній 
формі відображує властивості об'єктів самої різної природи, де має місце 
баланс вступу і витрати матеріальних цінностей, енергії, вартості, інформації, 
причому залежність між ними має прямий, лінійний характер. Матричний 
аналіз дає ряд нових можливостей в порівнянні з іншими методами 
економічного аналізу: інтерполяція спостережених елементів, виявлення 
логічної структури виробничих і економічних процесів, детальний облік 
взаємного впливу чинників, вживання методів математичного програмування 
для аналізу оптимальності плану. 

Список використаних джерел:  
1. Економетрія. Частина 1 : навчальний посібник / [Азарова А. О.,  
Сачанюк-Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В.] – Вінниця : ВНТУ, 
2011. – 97 с. 
2. Чечетова-Терашвілі Т.М. Класифікація матричних методів, які 
застосовуються в стратегічному управлінні підприємством /  
Т.М. Чечетова-Терашвілі – Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://www.confcontact.com/2007may/8_4e4et.php. 
3. Ванькович Л. Я. Теоретико-концептуальні засади застосування 
матричних методів в управлінні інформацією підприємств / Л. Я. Ванькович 
// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2010. –  
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ В МЕДИЦИНІ 
 

Процеси, які на даний час відбуваються у різних сферах життєдіяльності 
людини, висувають все нові, більш якісні, вимоги до професійних якостей 
медичних працівників. Сучасний етап розвитку людства на даний час 
характеризується якісною зміною діяльності медичного персоналу, яке 
пов’язане з частковим використанням статистики та багатьох інших 
математичних явищ, що займає своє місце в медичній практиці. 

Медична наука в своєму розумінні є важкою для вивчення,  
але колосальна роль математики в медицині невід’ємна річ. Всі  
медичні обстеження повинні опиратися на використання математичного 
апарату. 

Тому в медичних освітніх закладах професійна спрямованість вивчення 
математичних дисциплін повинна забезпечувати значне підняття рівня 
математичної компетентності студентів-медиків, усвідомлення ними цінності 
математики для майбутньої їхньої професійної діяльності та розвитку своїх 
професійно значущих якостей. Засвоєння студентами-медиками 
математичного апарату, який дозволяє аналізувати, моделювати, та 
вирішувати елементарні математичні професійно значимі завдання, відіграє 
важливу роль у медичній науці та практиці [1]. Крім того, щоб молоді 
медичні фахівці могли забезпечувати наступність формування математичної 
освіти і у реальному житті. 

Поглянувши на математику і медицину, можна сказати, що це несумісні 
за областями діяльності людини науки. Але ж медицина, розвивалась довгий 
час паралельно з математикою. 

З давніх часів в медицині почали використовувати статистику, а саме 
математичні методи лікування. Засновником теорії статистики є Адольф 
Кетле, який розробив так званий Індекс маси тіла, за яким можна визначити 
ризик виникнення хронічних та інфекційних захворювань. Індекс маси 
зазвичай використовують для оцінки статури спортсменів. 

У сучасній медицині статистика повинна бути націлена на вирішення 
найбільш гострих проблем, пов’язаних з людським здоров’ям. 

Виникає проблема в тому, що немає певного, єдиного критерія здоров’я, 
а сукупність деяких показників стану здоров’я для одного конкретного 
пацієнта (умови, коли він відчуває себе зручно) можуть сильно різнитися від 
таких же показників для іншої нормальної людини, чи людства взагалі.  

Найголовнішими проблемами є необхідність зниження захворюваності 
та смертності людей. Саме тому лікар має точно охарактеризувати дані, які 
допоможуть йому вирішити проблему, щоб збільшити тривалість життя 
населення. 
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Наприклад, за призначенням лікаря пацієнту прописаний препарат 10 мг 
по 3 таблетки в день. У нього в наявності препарат по 20 мг. Повстає питання 
скільки таблеток пацієнт повинен випити, не порушуючи вказівки лікаря?[2] 

Також за допомогою простих математичних формул можна виміряти 
швидкість тепловіддачі. Наприклад, м'язи перетворюють хімічну енергію в 
механічну з коефіцієнтом корисної дії, рівним приблизно 25%; іншими 
словами, з кожних 100 одиниць споживаної хімічної енергії 25 
перетворюються в механічну роботу (прикладена сила X пройдена відстань), 
а решта 75 - в тепло. Це тепло віддається в навколишнє середовище через 
поверхню тіла, і при заданій різниці температур між зовнішнім середовищем 
і поверхнею тіла швидкість тепловіддачі пропорційна L2. Таким чином, якби 
розвинута людиною потужність збільшувалася пропорційно L3, то великі 
люди повинні були б перегріватися.  

Однак не це головне. Віддача тепла відбувається головним чином в 
результаті випаровування води з поверхні шкіри і з легенів. Якби єдиним 
чинником, що обмежує збільшення потужності, була тепловіддача, то у 
великих людей в процесі еволюції відбувалося б відносне збільшення 
випаровуючої поверхні.  

Швидкість постачання тканини киснем залежить від об'єму крові, 
 що омиває тканину, а цей обсяг в свою чергу залежить від швидкості 
кровотоку.  

Максимальна сила F, яка при скороченні серцевого м'яза діє на одиницю 
площі серця, не залежить від розміру людини. Якщо тиск крові в серці 
дорівнює Р (F і Р мають розмірність сила/площу), то РА2=FA3, де А2 і A3 – 
площі перетинів. Так як F не залежить від розміру, то не залежить від розміру 
і Р. Отже, швидкість кровотоку V в аорті не залежить від розміру, оскільки 
вона залежить лише від Р. Для нас не має значення точний вид залежності V 
від Р; важливо лише, що певний тиск в серці викликає певну швидкість 
кровотоку в аорті. 

 Обсяг крові, що проходить за одиницю часу через серце, пропорційний 
площі А1, і пропорційний L2, то це також обмежує потужність, що розвиває 
людина. Оскільки обсяг серця пропорційний L3, частота пульсу повинна бути 
пропорційна L2/L3=L-1; спостереження підтверджують це передбачення [3]. 

Як бачимо, математичні знання у підготовці медичних працівників до 
майбутньої професії посідають важливе місце. Тому медики не повинні 
забуватися про таку науку як математика, яка необхідна їм для швидкої та 
чіткої якісної роботи. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ 

PROJECT EXPERT ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ, АНАЛОГИ 

 
Планування завжди пов'язане з майбутнім, а модель є представленням 

очікуваної реальності. Розвиток моделювання в фінансах йде по шляху 
створення моделей, здатних все більш адекватно описувати реальність. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що бурхливий розвиток 
інформаційних технологій і обчислювальної техніки надає фахівцям широкі 
можливості в створенні ефективних фінансових моделей. Необхідність 
обліку впливу безлічі динамічно змінних під часі чинників обмежує 
застосування статичних методів, які можуть бути рекомендовані тільки для 
проведення грубих, попередніх розрахунків, з метою орієнтовної оцінки 
ефективності проекту. Більш ефективними, що дозволяють розрахувати 
проект з урахуванням безлічі вказаних чинників, є динамічні методи, 
засновані на імітаційному моделюванні.  

Питання доцільності та ефективного використання Project Expert як 
автоматизовану систему розробки проектів знайшли відображення в працях 
А. Г. Постєвой, І. В. Гордієнко В. В. Ванін, А. В. Бліок та Г. О. Гнітецька. 

Project Expert - комп'ютерна система, призначена для створення 
фінансової моделі нового або діючого підприємства незалежно від його 
галузевої приналежності і масштабів. Імітаційна фінансова модель 
підприємства, побудована за допомогою Project Expert, забезпечує генерацію 
стандартних бухгалтерських процедур і звітних фінансових документів, як 
слідство що реалізовуються у часі бізнес операцій. Під бізнес операціями 
розуміються конкретні дії, здійснювані підприємством в процесі економічної 
діяльності, наслідком яких є зміни в обсягах і напрямах рушення потоків 
грошових коштів. Ці моделі відображають реальну діяльність підприємства 
через опис грошових потоків (надходжень і виплат) як подій, що 
відбуваються в різні періоди часу.  

Беручи до уваги, що в процесі розрахунків використовуються такі важко 
прогнозовані чинники, як показники інфляції, плановані обсяги збуту і багато 
інших, для розробки стратегічного плану і аналізу ефективності проекту 
застосовується сценарний підхід. Сценарний підхід має на увазі проведення 
альтернативних розрахунків з даними, відповідними різним варіантам 
розвитку проекту. Використання імітаційних фінансових моделей в процесі 
планування і аналізу ефективності діяльності підприємства або 
інвестиційного проекту, є дуже сильним і дієвим засобом, що дозволяє 
«програти» різні варіанти стратегій і прийняти обґрунтоване управлінське 
рішення, спрямоване на досягнення цілей підприємства.  
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Побудувавши при допомозі Project Expert фінансову модель власного 
підприємства або інвестиційного проекту Ви отримуєте можливість: 

⎯ розробити детальний фінансовий план і визначити потребу в 
грошових коштах на перспективу; 

⎯ визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і 
ефективність залучення грошових коштів з різних джерел; 

⎯ розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного 
проекту, визначивши найбільш ефективну стратегію маркетингу, а також 
стратегію виробництва, що забезпечує раціональне використання 
матеріальних, людських і фінансових ресурсів; 

⎯ програти різні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення 
чинників, здатних вплинути на його фінансові результати; 

⎯ сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільш 
поширені фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної і 
перспективної діяльності підприємства; 

⎯ підготувати бездоганно оформлений бізнес-план інвестиційного 
проекту, повністю відповідний міжнародним вимогам російською і декількох 
європейських мовах. 

Простий для розуміння інтерфейс "веде" користувача через всі етапи 
створення моделі компанії і опрацювання бізнес-плану. Програма 
автоматично підтримує основні правила бухгалтерського обліку і 
фінансового аналізу і проводить глибокий аналіз коректності даних, що 
вводяться під час розрахунку. Це дозволяє уникнути багатьох помилок на 
етапі планування. 

Основою побудови бізнес-плана в системі Project Expert  є повна 
фінансова модель компанії (рис. 1). Фактично, в цій моделі імітуються всі 
платежі, пов'язані з реалізацією проекту, надходження від продажу, 
бухгалтерські операції. 

Раз побудована, модель компанії дозволяє надалі багаторазово 
аналізувати різні варіанти реалізації проекта (для цих цілей Project Expert 
містить спеціальну програму), оцінювати вплив на проект зміни зовнішніх 
факторів. 

ProjectExpertне являється єдиною програмою для розроблення моделей 
бізнес проектів, існують також безліч аналогів. BPE24  -  онлайн сервіс для 
покрокової розробки бізнес-планів, дозволяє самостійно виконати необхідні 
фінансові розрахунки і скласти готовий бізнес-план, навіть не будучи 
фінансовим фахівцем.Практичний досвід фінансового аналізу та підготовки 
консолідованої звітності консультанти компанії реалізували в Audit Expert. 
Аналітична система діагностики, оцінки та моніторингу фінансового стану 
одного або групи підприємств на основі даних фінансової і управлінської, в 
тому числі консолідованої звітності. Аналітична система Prime Expert - 
актуальний підхід до планування, аналізу і прийняття інвестиційних рішень. 
Prime Expert призначений для фінансового моделювання і оцінки планованої 
діяльності компанії з урахуванням зниження фінансових ризиків. Закладений 
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в Prime Expert вартісної підхід дозволяє пов'язати в фінансової моделі 
компанії, проектів забезпечення операційної ефективності і мінімізацію 
обсягу і вартості використовуваного для цього капіталу, особливо 
ефективний для планування інвестиційних рішень і перегляду інвестиційних 
програм великих компаній. Звичайно існує безліч інших програм, які 
допомагають полегшити і зробити ефективнішою підприємницьку діяльність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фінансова модель компанії 
 
Отже, застосування автоматизованих засобів побудови бізнес-проектів є 

ефективним для будь-якого підприємства, дозволить зменшити затрати часу і 
коштів, так як для оцінки всіх зовнішніх і внутрішніх факторів, які можуть 
вплинути на розвиток підприємства потребуватиме не одного бізнес 
аналітика. Таким чином використання описаного програмного забезпечення 
дасть змогу як розпочати новий бізнес так і пристосувати давно 
функціонуюче підприємство до змін в економічному середовищі. 

Список використаних джерел: 
1. Постєвой А. Г. Інформаційні системи міжнародного бізнесу /  
А. Г. Постєвой // Інформаційні системи. – 2014. – №2. – С.18-20. 
 2. Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті /  
І. В. Гордієнко // Інформаційні системи і технології. – 2014. – № 3. – С. 9-10. 
3.ProjectExpert — программа для разработки бизнес-планов и оценки 
инвестиционных проектов [Електроний ресурс]. –Режим доступу: 
https://www.expert-systems.com/financial/pe/ 
4. Імітаційне моделювання [Електроний ресурс]. –Режим доступу: 
http://znaimo.com.ua 
5. Стратегія розвитку підприємства [Електроний ресурс]. –Режим доступу: 
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ПРОСТІ МЕТОДИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТЕНДЕНЦІЇ: ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОГНОЗУ ОБСЯГУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ ЗА 

СЕРЕДНІМ АБСОЛЮТНИМ ПРИРОСТОМ 

 

Прогнозування методами екстраполяції виходять з інерційності явищ 

(процесів), що досліджуються і прогнозуються. Ступінь інерційності 

залежить від розміру і масштабу процесу, що вивчається. На мікрорівні 

вплив окремого фактора може миттєво змінити ситуацію, в той час, коли на 

макрорівні, через дії багатьох факторів, які здійснюють часом протилежний 

один одному вплив, інерційність зберігається у більшій мірі. 

При значній інерційності економічних процесів (явищ), що 

досліджуються, можна з достатнім ступенем імовірності сподіватися, що 

закономірності, які виникли в «передісторії», будуть з незначними змінами 

діяти і в прогнозованому періоді. 

Основу екстраполяційних методів прогнозування складають динамічні 

ряди. Є ряд способів перевірки гіпотези про існування тенденції у 

динамічному ряду. Один з найпростіших методів базується на порівнянні 

середніх рівнів ряду. Для цього динамічний ряд розбивається на дві, 

приблизно рівні частини за кількістю елементів. Кожна частина 

розглядається умовно як самостійна сукупність. Якщо динамічний ряд має 

певну тенденцію, то середні, які обчислені для кожної сукупності, повинні 

суттєво розрізнятися між собою. Якщо ж розходження будуть незначними, 

тобто випадковими, то динамічний ряд тенденції не має. 

Прості методи прогнозування на основі екстраполяції тенденції 

використовуються в управлінні виробництвом, оскільки мають ряд переваг. 

До переваг простих методів слід віднести: 

- достатньо простий апарат дослідження, що привертає до нього широке 

коло спеціалістів; 

- можливість використання для виконання розрахунків портативних і 

нескладних обчислювальних засобів; 

- швидкість виконання розрахунків в оперативному режимі; 

- наявність відносно невеликого масиву інформації. 

У таблиці 1 наведено дані обсягу науково-технічних послуг за 2004-2014 

роки і здійснено прогноз на передісторію, що дає змогу порівняти фактичні 

дані із прогнозними і оцінити якість прогнозу.  

Метод розрахунку та здійснення прогнозу. 

По-перше, знаходиться середні абсолютній приріс. 
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Таблиця 1 

Обсяг науково-технічних послуг за 2004 – 2014 рр., тис/грн. 

 

За даними таблиці виходить, що середній абсолютній приріст буде 

дорівнювати: 

 

 

 

По-друге, за середнім абсолютним приростом здійснюється прогноз. 

 

n+T= + *T 

 

n+1=585465+68511,5*1=39226,5 – прогноз на 2011 рік. 

 

n+1=585465+68511,5*2=722488 – прогноз на 2012 рік. 

 

n+1=585465+68511,5*3=790999,5 – прогноз на 2013 рік. 

 

n+1=585465+68511,5*4=790999,5 – прогноз на 2014 рік. 

 

Аналогічно здійснюється прогноз на наступних 4 роки. 

Таблиця 2 

Прогноз обсягу науково-технічних послуг за 2015-2017 роки 
Роки 2015 2016 2017 2018 

Прогнозні 

значення 

860213 893615 927017 960419 

 

Отже, зробивши розрахунки можна побачити по абсолютних і відносних 

відхиленнях, що даний прогноз є достатньо точним, також простим і 

швидким у розрахунках, коли потрібно за короткий час розрахувати потрібні 

дані на підприємстві. 

Роки 
Обсяг 

послуг 

Прогнозні 

значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

2004 377270 - - - 

2005 428773 - - - 

2006 311419 - -  

2007 405339 -  - 

2008 509258 - - - 

2009 691181 - - - 

2010 585465 - -  

2011 693203 653976,5 39226,5 6% 

2012 653306 722488 -69182 -11% 

2013 753652 790999,5 -37347,5 -5% 

2014 826811 859511 -32700 -4% 

Середн. - - 44614 6,50 
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CASE-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ 

 
Важливий напрям в розвитку технологій склали розробки інтегрованих 

інструментальних засобів, які базуються на концепціях життєвого циклу і 
управління якістю автоматизованих інформаційних технологій і систем, такі 
засоби являють собою комплексні технології, орієнтовані на створення 
складних автоматизованих управлінських систем і підтримку їх повного 
життєвого циклу або ряду його основних етапів.  

Подальший розвиток робіт в цьому напрямку привело до створення ряду 
концептуально цілісних, оснащених високошвидкісними засобами 
проектування і реалізації варіантів, доведених по якості і легкості 
тиражування до рівня програмних продуктів технологічних систем, які 
отримали назву CASE-систем або CASE-технологій (Computer-Aided 
Software/System Engeneering). 

На даний час не існує загальноприйнятого визначення CASE-технологій. 
Зміст цього поняття здебільшого визначається переліком завдань, які 
вирішуються з допомогою CASE-технологій, а також сукупністю методів і 
засобів, які при цьому застосовуються. CASE-технологія охоплює с 
укупність методів аналізу, проектування, розробки і супроводження 
автоматизованої інформаційної системи, підтриманої комплексом 
взаємопов’язаних засобів автоматизації. CASE-технології - це інструментарій 
для системних аналітиків, розробників і програмістів, який дозволяє 
автоматизувати процес проектування і розробки автоматизованих 
інформаційних систем [1, c.25]. 

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також 
набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній формі моделювати 
предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і 
супроводу ІС і розробляти додатки відповідно до інформаційних потреб 
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користувачів. Більшість існуючих CASE-засобів засновано на методологіях 
структурного (в основному) чи об'єктно-орієнтованого аналізу і 
проектування, що використовують специфікації у виді діаграм для опису 
зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи, динаміки поводження 
системи й архітектури програмних засобів. 

При використанні методологій структурного аналізу з'явився ряд 
обмежень (складність розуміння, велика трудомісткість і вартість 
використання, незручність внесення змін у проектні специфікації і т. д. ). Із 
самого початку CASE-технології розвивалися з метою подолання  
цих обмежень шляхом автоматизації процесів аналізу й інтеграції 
підтримуючих засобів.У випадку взаємодії розроблювачів системи із 
замовниками виникає  проблема, тому що вони розмовляють "на різних 
мовах" і не завжди зрозуміло одній стороні, що хоче друга.  
У цьому відношенні неоціненною перевагою CASE-підходу є надання 
"універсальної" графічної мови різного роду діаграм, що підпорядковані 
певним нотаціям. Застосування стандартних нотацій забезпечує 
читабельність програм, а також можливість переносу частин (чи всього 
проекту) в інші CASE-засоби. Таким чином, кінцевому користувачу продукту 
(замовнику) зовсім не обов'язково володіти всіма премудростями 
розроблювача. За допомогою CASE-підходу і замовник і розроблювач будуть 
розуміти один одного однозначно. 

У структурному аналізі використовуються в основному три групи 
засобів, що ілюструють функції, виконувані системою і відносини між 
даними. 

Кожній групі засобів відповідають певні види моделей (діаграм), 
найбільш розповсюдженими серед який є наступні: 

· SADT (Structured Analysis and Design Technique) моделі і відповідні 
функціональні діаграми; 

· DFD (Data Flow Diagrams) діаграми потоків даних; 
· STD (State Transition Diagrams) діаграми переходів станів; 
· ERD (Entity-Relationship Diagrams) діаграми "сутність-зв'язок". 
В залежності від спрямованості CASE-продукту, він може підтримувати 

різного роду діаграми[2, c.73]. 
На стадії проектування ІС моделі розширюються, уточнюються і 

доповнюються діаграмами, що відбивають структуру програмного 
забезпечення: архітектуру ПЗ, структурні схеми програм і діаграми екранних 
форм. 

Перераховані моделі в сукупності дають повний опис ІС. Склад діаграм 
у кожному конкретному випадку залежить від необхідної повноти опису 
системи. 

CASE-технологіям притаманні такі переваги: 
· покращують якість створюваних автоматизованих інформаційних 

систем за рахунок засобів автоматичного контролю (перш за все, контролю 
проекту); 
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· дозволяють за короткий час створювати прототип майбутньої 
автоматизованої інформаційної системи, що дає можливість на ранніх етапах 
оцінити очікуваний результат; 

· прискорюють процес проектування і розробки системи; 
· звільняють розробника від рутинної роботи, дозволяючи йому цілком 

зосередитися на творчій частині розробки; 
· підтримують розвиток і супроводження розробки автоматизованої 

інформаційної системи; 
· підтримують технології повторного використання компонентів 

розробки. 
При використанні CASE-технологій змінюється технологія проведення 

робіт на всіх етапах життєвого циклу автоматизованих систем і технологій, 
при цьому найбільші зміни стосуються етапів аналізу і проектування. В 
більшості сучасних CASE-технологій застосовуються методології 
структурного аналізу і проектування, які базуються на наочних діаграмних 
технічних підходах, при цьому для опису моделі проектованої 
автоматизованої інформаційної системи використовуються графи, таблиці і 
схеми. Такі методології забезпечують наочний опис проектованої системи, 
який починається з її загального огляду і потім деталізується, набуваючи 
ієрархічної структури з все більшою кількістю рівнів. 

CASE-технології успішно застосовуються для побудови практично усіх 
типів автоматизованих інформаційних систем, однак стійку позицію вони 
займають в галузі забезпечення розробки ділових і комерційних 
автоматизованих інформаційних систем. Широке застосування CASE-
технологій обумовлено масовістю цієї прикладної області, в якій вони 
застосовуються не тільки для розробки автоматизованої інформаційної 
системи, але і для створення моделей систем, що допомагають комерційним 
структурам вирішувати задачі стратегічного планування, управління 
фінансами, визначення політики організацій, навчання персоналу та інші. 
Цей напрям отримав свою власну назву – бізнес-аналіз. Наприклад, для 
якнайшвидшої і ефективної розробки високоякісної банківської системи 
фінансисти все частіше звертаються до використання CASE-технології. 
Постачальники цієї технології, враховуючи зацікавлення фінансистів, 
швидко розширюють ринок засобів. Швидкому впровадженню CASE-
технології сприяє також постійному удосконаленю банківських систем [4]. 

Список використаних джерел: 
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. 
Г. А. Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 2008, - 336 с. 
2. Бердтис А. Структуры данних. - М. : Статистика, 2004, - 408 с. 
3. Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. -М. : Мир,  
2000, - 203 с. 
4. Використання case-технологій при розробці програмного  
забезпечення та баз даних[Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
http://allref.com.ua/uk/skachaty 
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МЕТОД ГОМОРІ В РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОГО 
ПРОГРАМУВАННЯ 

 
Маса завдань економічного характеру, проблем планування і навіть 

вирішення питань з інших сфер людської життєдіяльності пов’язано зі 
змінними, що відносяться до цілих чисел. В результаті їх аналізу і пошуку 
оптимальних способів вирішення з’явилося поняття екстремальної задачі. Її 
особливостями є вищевказана особливість приймати ціле значення, а сама 
задача розглядається в математиці, як цілочисельне програмування.  

В якості основного напрямку використання завдань із змінними, 
приймаючими цілі значення, є оптимізація. А метод, що використовує 
цілочисельне лінійне програмування, ще називають методом відсікання.   

Метод Гоморі отримав свою назву на ім’я математика, першим розробив 
в 1957-1958 роках алгоритм, до цих пір широко використовуваний для 
вирішення цілочислових задач лінійного програмування. Канонічна форма 
задачі цілочислового програмування дозволяє доступно і в повному обсязі 
розкрити переваги цього методу. Метод Гоморі стосовно лінійному 
програмування істотно ускладнює завдання знаходження оптимальних 
значень. Адже цілочисельність є основною умовою, додатково до всіх 
параметрів задачі. Нерідкі випадки, коли завдання, маючи допустимі 
(цілочисельні) плани, за наявності у цільової функцій обмежень на 
допустимому безлічі, в рішенні не приходить до досягнення максимуму. Це 
відбувається унаслідок відсутності саме цілочисельних рішень. Без цього ж 
умови, як правило, у вигляді рішення знаходиться відповідний вектор.  

Для обгрунтування чисельних алгоритмів при вирішенні завдань 
виникає необхідність здійснювати накладання різних додаткових умов. 
Використовуючи метод Гомори, зазвичай вважають безліч планів завдання 
обмеженим так званим многогранником рішень. Виходячи з цього випливає, 
що безліч всіх цілочисельних планів для поставленої задачі має кінцеве 
значення. Також для гарантованості целочисленном функції припускають, 
що коефіцієнти значень також є цілими числами. Незважаючи на суворість 
таких умов, послабити їх вдається на трохи.  

Завдання економічного характеру, проблеми панування, вирішення 
питань із різних сфер людської життєдіяльності пов’язані із змінними, що 
належать до цілих чисел. В результаті їх аналізу і пошуку оптимальних 
способів вирішення з'явилося поняття екстремальної задачі. Цілочислове 
лінійне програмування (ЦЛП) – розділ математичного програмування, 
орієнтований на вирішення задач, оптимальний розв’язок яких ціле число. 

Методи розв’язання задач ЦЛП можна розділити на три алгоритмічно 
різних групи: відсікаючих площин; гілок і меж; наближення і евристичні [2]. 
До першої групи відноситься метод відсікаючих площин Гоморі, суть якого 
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полягає в наступному: спочатку розв‘язується задача ЦЛП, як задача 
лінійного програмування без урахування вимоги цілочисельності, а потім 
вводяться додаткові обмеження, які відсікають від області допустимих 
рішень частини площини, що не містять цілочислових значень змінних. 

Метод Гоморі складається з двох етапів: 
1. Розв‘язок початкової задачі симплексним методом і перевірка 

розв‘язку на цілочисельність. Якщо розв‘язок має хоча б одне дробове число, 
то переходять до 2-го етапу, в протилежному випадку розрахунок 
закінчується. 

2. Складання додаткового обмеження (відтинання), розв‘язок 
розширеної задачі звичайним симплексним методом. Додаткове обмеження 
відсікає нецілочислові розв‘язки. 

Пояснимо на прикладі. Нехай виконаний етап 1: 
,
 

де bi – дробове число. 
Розглянемоi-те обмеження: 

. 
Оскільки bi– дробове, а в правій частині всі змінні цілі, то хоча б одне 

значення , j=  повинно бути дробовим. Візьмемо дробову частину з 

лівої і правої частини обмеження.  
Позначимо через {r} дробову частину числа r. Дробова частина суми не 

перевершує суми дрібних частин доданків, тому 

{ } ≤ { }+{ }+ 

+{ } . 
В результаті отримуємо: 

. 
Позначимо: 

, 

. 
Тоді з останньої нерівності отримаємо: 

. 
Віднімемо від лівої частини рівняння додаткову від'ємну зміну: 

; 

. 
При додаванні цього обмеження до вихідної задачі, отримуємо задачу 

великої розмірності. Цю задачу вирішують симплекс методом, переходять до 
етапу 2 [4., c. 43-44]. 

Отже, метод Гоморі, по суті, передбачає побудову обмежень, які 
відсікають рішення, які не є нецілочисельне. При цьому не відбувається 
відсікання жодного рішення цілочисельного плану. 

Список використаних джерел: 
1. Наконечний С. І. Математичне програмування: навч. посібник / 
С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К. : КНЕУ, 2004. – 452 с. 
2. Юхименко Б. І Математичне програмування для економістів: навч. посіб. / 
Б. І. Юхименко, Н. П. Волкова.– О. : Наука і техніка, 2006.–172 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ У ПРАКТИЦІ 

ПЛАНУВАННЯ 
 
Ефективність бізнес-планування проявляється тільки після реалізації 

проекту в реальних виробничих або ринкових умовах. Бізнес-план дає 
кожному підприємцю чіткі орієнтири на період дії проекту. Порівнюючи 
одержувані результати із запланованими показниками, підприємець чи 
менеджер може слідкувати за тим, як працює його бізнес, а при необхідності 
вжити організаційно-управлінські рішення для поліпшення своїх справ. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що використання програмних 
продуктів досить сильно впливає на якість планування. 

Метою даного дослідження є визначення використання програмних 
продуктів у практиці планування на Україні та опис сучасного стану. 

При підготовці бізнес-планів може бути використано, як універсальне, 
так і спеціалізоване програмне забезпечення. 

До універсального програмному забезпеченню відносять текстові 
редактори й електронні таблиці, як в рамках офісних пакетів, так і окремих 
самостійних програм. Якщо бізнес-план створюється в офісному пакеті, то 
немає необхідності в будь-якої додаткові програмі. Як показує практика, у 
більшості випадків розробка бізнес-планів з використанням універсального 
програмного забезпечення ведеться в офісному пакеті Microsoft Office. 

Для підготовки розрахунково-аналітичної частини бізнес-плану 
використовують спеціальне програмне забезпечення. 

Аналіз українського ринку програмного забезпечення для автоматизації 
бізнес-планування показав наявність, що найменш 15 програмних продуктів, 
що володіють необхідною функціональністю, для розрахунку та аналізу 
фінансово-аналітичної частини бізнес-плану і бізнес-плану цілком. 

Виділяют наступні: 
- Project Expert консалтингової фірми "Про-Інвест Консалтинг"; 
- Інеко-Аналітик консалтингової фірми "ІНЕКО"; 
- ТЕО-Інвест Інституту проблем управління РАН; 
- Альт-Інвест дослідницько-консультаційної фірми "Альт"; 
- Business Plan PL консалтингової фірми "Товариство фінансового та 

економічного розвитку підприємств РОФЕР"; 
-"Майстерня бізнес-планування" фірми ТОВ "Корпоративний 

Менеджмент"; 
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-"Майстер проектів" консалтингової фірми "Консультаційна група 
Воронов і Максимов" та ін. 

Серед найбільш відомих зарубіжних програм можна виділити COMFAR 
(Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting), розробником якої є 
Комітет з промислового розвитку при ООН (UNIDO). 

Все присутнє програмне забезпечення для автоматизації бізнес-
планування можна класифікувати на кілька груп, кожна з яких орієнтована на 
вирішення специфічних. Їх відмінності обумовлені рівнем розв'язуваних 
завдань і набором інструментів, які вони пропонують для роботи. 

Найбільшою популярністю серед співробітників фінансових і 
маркетингових служб підприємств різної галузевої приналежності 
користуються системи Project Expert, частка якої склала 40%; Альт-Інвест - 
33% і ІНЕКО-Аналітик - 17%. 

Project Expert дає можливість: 
- Проаналізувати кілька варіантів досягнення цілей розвитку 

підприємства і вибрати з них оптимальний; 
- Створити бездоганний бізнес-план підприємства, що відповідає 

міжнародним стандартам (МСФЗ); 
- Розробити схему фінансування інвестиційного проекту з урахуванням 

майбутніх потреб у грошових коштах; 
- Проаналізувати плановану структуру витрат і прибутковість окремих 

підрозділів і видів продукції, визначити мінімальний обсяг випуску і 
граничні витрати, підібрати виробничу програму і обладнання, схеми 
закупівель і варіанти збуту; 

- Проконтролювати виконання бізнес-плану; 
- Гнучко враховувати зміни в економічному оточенні і оперативно 

відображати ці зміни в плані. 
Таким чином, дана програма забезпечує побудову фінансової моделі 

підприємства та його економічного оточення; достовірний покроковий аналіз 
варіантів прийнятих рішень і навіть розробку стратегічного плану розвитку 
підприємства. 

Програма Альт-Інвест застосовується для аналізу фінансової 
спроможності та економічної ефективності інвестиційних проектів будь-
якого типу, незалежно від їх галузевої належності, схеми фінансування, 
термінів та обсягів інвестицій. Пакет Альт-Інвест реалізований з 
використанням електронних таблиць Microsoft Works або Excel і може 
працювати в середовищі інших поширених табличних процесорів. Перевагою 
пакету є те, що вся інформація представлена на всьому екрані. Змінивши 
значення показників, користувач миттєво отримує реакцію на свої дії. Крім 
того, в Альт-Інвесті користувач має безпосередній доступ до формул, за 
якими відбуваються розрахунки. 

Інеко-Інвестор - це програмний комплекс, призначений для розробки, 
аналізу та оцінки інвестиційних проектів, що відповідають вимогам 
українським і зарубіжних фінансових інститутів. Дана система 
інвестиційного проектування дозволяє більш детально оцінити бізнес-план 
інвестиційного проекту. 



739 

ТЕО-Інвест - програмний комплекс для фінансового планування та 
розробки бізнес-планів інвестиційних проектів. 

Business Plan PL - програма, призначена для розробки бізнес-планів і 
ТЕО на професійному рівні [1]. 

Для фінансового планування фахівцями часто використовується 
програма "1C: Фінансове планування". Вона являє собою базову версію 
компоненти "оперативний облік" системи "1C: Підприємство 7.7" і типову 
конфігурацію "Фінансове планування". До функціональним можливостям 
конфігурації "Фінансове планування" належать: 

- Стратегічне й оперативне планування (бюджетування); 
- Збір даних про фактичне виконання плану; 
- План-фактичний аналіз виконання бюджету; 
- Моделювання, аналіз і прогнозування фінансового стану  

організації [2]. 
Аналітична система Prime Expert призначена для фінансового 

моделювання та оцінки планованої діяльності компанії з урахуванням 
зниження фінансових ризиків. Дана система особливо ефективна для 
планування інвестиційних рішень і перегляду інвестиційних програм великих 
компаній. Це робочий інструмент менеджменту підрозділів, відповідальних 
за формування і коригування інвестиційної програми, стратегічне 
планування, прийняття рішень про злиття і поглинання, реструктуризацію, 
виділення окремих напрямків бізнесу. За допомогою даної програми зручно 
створювати і порівнювати різні варіанти інвестиційної програми 
підприємства, проводити аналіз ланцюжків створення вартості на 
підприємстві, в тому числі в розрізі груп споживачів, використовуваних 
ресурсів, статей витрат. Подібний інструментарій Prime Expert дозволяє при 
плануванні зосередитися на найбільш ефективних видах діяльності, продукти 
та послуги, сегментах ринку і напрямах інвестування [3]. 

З інших груп програмних продуктів, призначених для планування, 
можна виділити корпоративні системи, однак поки їх пропонують на 
українському ринку переважно західні фірми. 

Отже, за результатами даного дослідження можна зробити висновок, що 
на даний момент на Україні найбільш поширеною та найбільш ефективною є 
програма Project Expert консалтингової фірми "Про-Інвест Консалтинг",  так 
як дана програма забезпечує побудову фінансової моделі підприємства та 
його економічного оточення, достовірний покроковий аналіз варіантів 
прийнятих рішень та розробку стратегічного плану розвитку. підприємства 
що й виділяє її з поміж інших програмних продуктів планування. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ТА ПІДТРИМЦІ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 
 

Розробка і підтримка програмного забезпечення (ПЗ) – це складний 
високотехнологічний процес, який вимагає використання новітніх 
технологій, сучасного обладнання, висококваліфікованих розробників та ін. 
Використання таких складових надає конкурентоспроможності 
створюваному ПЗ. 

На сьогоднішній день успішно керувати проектами можливо тільки 
дотримуючись методології з управління проектами. Сучасні менеджери з 
різних галузей освоїли методологію управління змістом проекту, можуть 
визначити склад операцій в проекті і їх взаємозв'язок, оцінити тривалість і 
вартість, розробити бюджет проекту, відстежити прогрес виконання проекту. 
Проте, відсоток успішних проектів невисокий. Наприклад, відсоток успішних 
впроваджень ERP проектів складає всього 24-30%. Невисокі показники 
успішності пов’язані з багатьма причинами. Одна з них криється в умінні 
управляти проектними ризиками. Саме тому метою дослідження є аналіз 
методів, що використовуються при визначенні ризиків проекту. 

Поняття ризик проекту пов’язується з можливістю понести втрати в ході 
виконання проекту. Ці втрати можуть проявлятися в зниженні якості 
кінцевого продукту, перевищенні вартості його розробки, затримці 
закінчення розробки або в зриві проекту (тобто, відмови замовника від 
проекту). 

Величина ризику визначається добутком серйозності наслідків 
небажаної події в проекті (рівнем втрат) та ймовірності настання цієї події. 

Серйозність наслідків оцінюється з позицій впливу небажаної події, з 
одного боку, на характеристики ПЗ і складність її подальшого супроводу, а, з 
іншого, - на ефективність, вартість і тривалість процесу розробки ПЗ [1]. 

Ймовірність оцінюється за ступенем визначеності, з якою можна 
прогнозувати прояв кожного ризику в проекті, що полягає в переростанні 
цього ризику в проблему для проекту. 

SEI (Software Engineering Institute) пропонує використовувати три 
методології управління ризиком проектів: 

1) методологія оцінювання ризику SRE (Software Risk Evaluation) 
включає формальний метод ідентифікації, аналізу, контролю та усунення 
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ризиків проектів, який застосовується спочатку на самій ранній стадії 
розробки ПЗ(ще до укладення договору з розробником) і потім періодично в 
ході всього життєвого циклу (ЖЦ) проекту;  

2) методологія безперервного керування ризиком CRM (від Continuous 
Risk Мanagement) заснована на певних принципах управління ризиком в ході 
всього ЖЦ проекту і не залежить від конкретних застосовуваних методів та 
інструментів оцінки та усунення ризику; 

3) методологія колективного управління ризиком TRM (від Team Risk 
Management) визначає додаткові дії в діяльності з управління ризиком, які 
пов'язані із здійсненням спільного управління ризиком з боку замовника 
проекту та його виконавця. 

Організація робіт з аналізу ризиків може виконуватись в наступній 
послідовності:  

1) підбір досвідченої команди експертів;  
2) підготовка спеціальних запитань та зустрічі з експертами;  
3) вибір техніки аналізу ризику;  
4) встановлення факторів ризику та їх значимості;  
5) створення моделі механізму дії ризиків;  
6) встановлення взаємозв’язку окремих ризиків та сукупного ефекту від 

їх дії;  
7) розподіл ризиків між учасниками проекту;  
8) розгляд результатів аналізу ризиків, частіше всього у вигляді звіту [2]. 
Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кількісний 

аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих 
ризиків та ризику проекту в цілому. Якісний аналіз визначає фактори, межі та 
види ризиків. Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод 
експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод. 

Метод аналогій передбачає використання даних по інших проектах, які 
вже виконані. Цей метод використовується страховими компаніями, які 
постійно публікують дані про найбільш важливі зони ризику та понесені 
витрати. 

Експертний метод, який відомий як метод експертних оцінок, стосовно 
підприємницьких проектів може бути реалізований шляхом вивчення думок 
досвідчених керівників та спеціалістів. При цьому доцільно встановити 
показники найбільш допустимих, критичних та катастрофічних втрат, маючи 
на увазі як їх рівень, так і ймовірність. 

Удосконаленням цього методу є застосування нечіткої логіки при 
оцінюванні експертами степені ризику. 

Розрахунково-аналітичний метод базується на теоретичних уявленнях. 
Але прикладна теорія ризику добре розроблена лише для страхового та 
грального ризику. 

Статистичний метод спочатку використовувався в системі PERT [4] для 
визначення очікуваної тривалості кожної роботи та проекту в цілому. 
Останнім часом найбільш застосовуваним став метод статистичних 
випробувань (метод «Монте–Карло»). До переваг цього методу відносять 
можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи реалізації проекту. 
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Подальшим розвитком статистичних методів визначення ризиків є 
застосування байєсівських правил визначення вірогідності ризику на 
вершинах мережного графіку виконання проекту [3]. 

Отже, за результатами даного дослідження можна зробити висновок, що 
розробка програмного забезпечення несе за собою певний ризик . Для того, 
щоб  проект став успішний менеджер має добре дотримуючись методології з 
управління проектами, тобто визначити склад операцій в проекті і їх 
взаємозв'язок, оцінити тривалість і вартість, розробити бюджет проекту, 
відстежити прогрес виконання проекту. Але і при дотриманні всіх цих 
правил немає гарантії, що проект стане успішним. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АУДИТІ 

 
В умовах науково-технічного прогресу у всьому світі все більшої 

актуальності набуває подальше впровадження та розвиток інформаційних 
технологій в різних сферах, не виключенням став і аудит.Використання 
автоматизованих інформаційних систем сприяло б значному спрощенню та 
полегшенню аудиторських процедур, проте, більшість суб'єктів аудиторської 
діяльності застосовує засоби автоматизованої обробки даних лише для 
оформлення документів і в якості інформаційно-довідкового джерела, що 
складає далеко не весь перелік можливостей автоматизованого аудиту. Тому, 
на сьогодні складно переоцінити значимість проблеми автоматизації в аудиті. 

Проблеми автоматизації аудиту в Україні у своїх наукових працях 
досліджували вітчизняні науковці: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
В.П. Завгородній, П.В. Іванюта, С.В. Івахненков, Н.М. Малюга, 
В.П. Пантелеєв, В.В. Сопко, М.М. Шигун та інші. Саме через недостатність 
уваги до проблем автоматизації аудиту в Україні, питання нових вітчизняних 
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інформаційних систем аудиту і впровадження у вітчизняній практиці 
зарубіжних програмних продуктів аудиторської перевірки стає надзвичайно 
актуальним. 

Автоматизація аудиторської діяльності сприятливо впливає, як на 
аудиторів, так і на замовників аудиторських перевірок. З одного боку, 
зменшується кількість даних, що обробляються вручну, відбувається 
економія часу виконання однотипних процедур, стає можливим тривале 
зберігання та багаторазове використання інформації, тобто спрощуються 
завдання, що ставляться перед аудиторами. З іншого боку, замовник має 
можливість отримати аудиторський висновок, що має більш обґрунтований 
науковий характер і в найкоротші терміни завдяки використанню сучасних 
технологій. 

Крім переваг, комп’ютеризація аудиту має деякі недоліки: 
1) Інформаційна безпека. 
2) Складність у користуванні програмними продуктами. 
3) Ціна деяких програмних продуктів надто висока. 
4) Впровадження в певну конкретну аудиторську перевірку, врахування 

особливостей господарської діяльності окремих підприємств [1, C. 35]. 
В Україні ринок аудиторського програмного забезпечення на сьогодні 

тільки починає розвиватися. Серед спеціалізованого аудиторського 
програмного забезпечення, яке представляє собою завершенні програмні 
продукти для продажу, і якими користуються аудитори в Україні можна 
назвати лише деякі українські, а саме:«КІТ.Аудит», «Івахненков & 
Катеньов Аудит» і «Турбо Аудит», які відображені разом з порівнянням їх 
функцій в таблиці 1 [2].  

Таблиця 1 
Вітчизняні автоматизовані інформаційні системи зовнішнього 

аудиту 
Перелік 
ІС аудиту Розробник Характерні особливості Переваги використання 

«Івахненк
ов & 

Катеньов 
Аудит» 

Івахненко 
С.В., 

Катеньов 
І.В., 

Україна 

- Двоступеневе перенесення 
облікових даних (спочатку 
стандартизуються, потім 
переносяться); 
- Дозволяє проаналізувати 
всі 100% бухгалтерських 
даних і виявити всі підозрілі 
моменти, у порівнянні інші 
програми використовують 
вибірку. 

 Дозволяє швидко провести 
«експрес-аудит» та виявити 
проблемні ділянки; 

 Перевірка облікової бази 
даних клієнта може бути 
здійснена віддалено і не 
потрібно купувати програму;  

 Надає можливість 
моделювати фінансову звітність 
клієнта. 

«Турбо 
Аудит» 

«КУРС», 
Україна 

- Аудиторська перевірка 
розділена на декілька етапів: 
попередній, планування 
аудиту, проведення  та 
заключний.  

 Присутня інтеграція та/або 
імпорт з бухгалтерських 
програм; 

 Відповідає Міжнародним 
стандартам аудиту. 
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Продовження табл. 1 
Перелік 
ІС аудиту Розробник Характерні особливості Переваги використання 

«КІТ. 
Аудит» 

на базі 
технології 

«KIT-XXI», 
Україна 

- Багатоцільова система 
оперативного аналітичного 
опрацювання даних з їх 
асоціативно-реляційним 
представленням в подальшому; 
- Наявність чітко 
розподілених прав доступу 
керівника та виконавців 
аудиту; 
- Наявність оперативної 
підтримки користувачів та 
своєчасних оновлень 
програми; 
- Забезпечення 
багатокористувацького 
одночасного режиму роботи. 

 Автоматична синхронізація 
всіх відкритих документів з 
MicrosoftOffice; 

 Розрахунок суттєвості та 
ризику виконується 
автоматично; 

 Можливості налаштування 
типових шаблонів аудиту під 
конкретні потреби аудитора; 

 Уникнення подвійного 
редагування одних і тих самих 
документів; 

 Механізм двоетапного 
видалення; 

 Оновлення української 
законодавчої бази в довідниках. 

 
Інші програмні продукти, представлені на українському ринку 

автоматизованих ІС аудиту належать більшою мірою російським виробникам, 
це такі як: «Асистент Аудитора» (розробник фірма «Сервіс-аудит») 
програмний комплекс «Експресс-Аудит: ПРОФ», «AuditNET Professional» 
(розробник: «AuditNET»), «Audit Expert»  (розробник: «Эксперт Системс»), 
«Асистент Аудитора» (розробник: «Сервіс-аудит»), програмний продукт 
«ITAudit: Аудитор» (КСБ «Мастер-Софт») та інші. Вони виконують всі 
необхідні функції, притаманні аудиторським програмам на належному рівні, 
проте їм присутній суттєвий недолік – дані ІС аудиту російських розробників 
базуються на зарубіжному законодавстві, на яке, звісно, аудитори в Україні 
не можуть посилатися. 

Що стосується закордонної практики автоматизованого аудиту, то в 
Європі, наприклад, в аудиторській діяльності використовуються системи 
підтримки прийняття рішень та експертні системи у моніторингу клієнтів, 
плануванні аудита, здійсненні вибірок, підготовці фінансової звітності тощо. 
Могутні аудиторські компанії розробили і використовують спеціальні 
інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію 
аудиторської діяльності з застосуванням внутрішньофірмових стандартів 
(наприклад, Компанія KPMG використовує програму «Vector 6», 
PriceWaterhouseCoopers використовує систему «MyClient», компанія 
Deloitte&Touche - спеціальну ІС «AuditSystem/2» [3, C. 85]. 

Отже, комп’ютеризація аудиту є об’єктивно необхідним процесом, який 
підвищить якість і ефективність проведення аудиту, однак, перш ніж цей 
процес буде закінчено необхідно розв’язати ряд проблем, які стоять на 
перешкоді його здійсненню, а саме: 

- різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при 
динамічно мінливому законодавстві заважає детально налагодити 
спеціалізовані системи на усі можливі випадки; 
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- низький рівень розвитку українського аудиторського ринку; 
- недостатній рівень комп’ютерної грамотності користувачів; 
- присутність на українському ринку малої кількості вітчизняних 

програм, які побудовані саме на українському законодавстві; 
- ряд методичних проблем, зокрема, необхідність розробки 

методичних підходів реалізації трансформаційних процедур перетворення 
фінансових звітів по заданих форматах. 

Таким чином, автоматизація є перспективним напрямом розвитку 
аудиту, оскільки використання автоматизованих інформаційних систем та 
технологій сприяє розширенню спектра аудиторських послуг, покращенню їх 
якості, зменшенню трудомісткості цих послуг, підвищенню інтелектуалізації 
аудиторської роботи. Потреби практики на сьогодні не забезпечені якісними 
програмними рішеннями, тому існує необхідність в створенні 
автоматизованої інформаційної системи, що задовольняла б основні вимоги 
аудиту. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО 
ПРОГНОЗУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЦІ 

 
В сучасних умовах розвиток механізмів виробництва фармацевтичної 

продукції є невід’ємною частиною економічного доброту населення і країни. 
Проблема кількісних і якісних показників виробництва лікарських засобів на 
основі гормонів є вагомою у нових умовах існування медицини. 

Прогнозування кількісної сторони виробництва гормональних засобів 
для подальшого використання при аналізі ситуації на ринку і дослідження 
причин виникнення таких показників. 

Лікарські засоби — речовини або суміші речовин, що вживаються для 
профілактики, діагностики, лікуваннязахворювань, усунення болю, отримані 
з органіки, хімічним шляхом або із застосуванням біотехнологій. 



746 

Гормональні препарати  –  лікарські засоби, які містять гормони або їх 
синтетичні аналоги і застосовуються для гормонотерапії. Розрізняють 
гормональні препарати, що містять натуральні гормони, синтетичні 
гормональні препарати; синтетичні аналоги гормонів, що відрізняються за 
хімічною будовою від природних, але мають таку саму фізіологічну дію. 

Гормональні препарати застосовують у вигляді водних і масляних 
розчинів, у вигляді таблеток тощо. Специфічна активність гормональних 
препаратів з тваринної сировини встановлюють шляхом порівняння з 
активністю стандартних препаратів і виражають в одиницях дії (ОД). 

Нижче подані дані (таблиця 1)  про випуск гормональних препаратів за 
даними Головного управління статистики м. Києва, а також прогнозовані 
показники за простими методами екстраполяції. 2003-2008 роки, які вибрані 
як ретроспекція (передісторія). 

Середній абсолютний приріст за взятий період розрахований за 
формулою 1: 

 

де  –середній абсолютний приріст; 

 – показник за рік, відповідний порядковому номеру «n». 
Даний приріст склав 3,917 тон. 
За формулою 2 знаходимо прогнозні значення на 2009-2014 роки: 

 

де   – значення показників на кожен рік з відповідним значенням 
порядкового номера «n» з додаванням «Т»=1,2,3… після передісторії. 

Останні 2 поля – для розрахунку абсолютного (кількісного) і відносного 
(відсоткового) відхилення прогнозу від реальних показників. Розбіжності 
показників виникли через нестабільність і різкий за останні 2 роки приріст 
виробництва препаратів. 

Таблиця 1 

Випуск гормональних препаратів за даними Головного управління 

статистики м. Києва 

№ Рік 
Кількість препаратів, 

тон (т) 
Прогнозоване 

значення 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення, % 

1 2003 70,7    

2 2004 83,2    

3 2005 86,7    

4 2006 70,4    

5 2007 99,0    

6 2008 94,2    

7 2009 74,7 98,1 -23,417 -31,35% 

8 2010 95,5 78,6 16,883 17,68% 

9 2011 79,1 99,4 -20,317 -25,69% 

10 2012 84,4 83,0 1,383 1,64% 

11 2013 114,6 88,3 26,283 22,93% 

12 2014 153,5 118,5 34,983 22,79% 
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На кінець, спрогнозуємо значення показників на наступні 5 років: 

2015 122,434 

2016 126,350 

2017 130,267 

2018 134,184 

2019 138,100 

Наступним кроком буде прогнозування з використанням 

середньорічного коефіцієнту росту. Даний коефіцієнт розраховується за 

формулою 3: 

 

де  – середньо-річний коефіцієнт росту; 

 і   – кінцеве і початкове значення передісторії за «К»-років. 

Розрахунок дав результат 1,059 тон. Спрогнозуємо значення 2009-2014 

роки (таблиця 2), використавши даний коефіцієнт. Побудуємо прогноз на 

наступні 5 років. 

Таблиця 2 

Випуск гормональних препаратів за даними Головного управління 

статистики м. Києва 

№ Рік 

Кількість 

препарату, 

тон (т) 

Прогно-

зоване 

значення 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення, % 

1 2003 70,7       

2 2004 83,2       

3 2005 86,7       

4 2006 70,4       

5 2007 99,0       

6 2008 94,2       

7 2009 74,7 95,3 -20,559 -27,52% 

8 2010 95,5 75,8 19,741 20,67% 

9 2011 79,1 96,6 -17,459 -22,07% 

10 2012 84,4 80,2 4,241 5,02% 

11 2013 114,6 85,5 29,141 25,43% 

12 2014 153,5 115,7 37,841 24,65% 

 

2015 116,718 

2016 117,777 

2017 118,836 

2018 119,895 

2019 120,954 



748 

Надавши оцінку прогнозу кількісних показників виробництва 
гормональних засобів та порівнявши вирахувані відхилення: 

1) Прогноз за середнім абсолютним приростом в 4 з 6 випадків є 
точнішим, і відповідно якіснішим. 

2) Деякі відмінності з реальними показниками є проявом економічних і 
соціальних зрушень, впливу маркетингу на громадськість і т. д., тобто 
постійно змінних показників. 

Список використаних джерел: 
1. Дроговоз С. М., Щокіна К. Г. Фармакологія на долонях: Довідник. — X., 
2009. −112 с. 
2. Виробництво ліків на основі антибіотиків в Україні [Електронний 
ресурс]. − Режим доступу:http://health.unian.ua/country/910319.html 
3. Каменева Н.Г., Полякова В.А. Маркетинговые исследования: Учеб. 
пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – С. 39–45. 
4. Головне управління статистики у м. Києві [Електронний ресурс]. − Режим 
доступу: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=434&lang=1 

 
Марина Ковальчук 

Науковий керівник: Степова С.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
 ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

В сучасних умовах господарювання, автоматизація облікового процесу 
на підприємствах України дає можливість зменшити затрати часу на 
виконання роботи працівниками бухгалтерії своєчасно забезпечити 
управлінський апарат необхідною інформацією. Рівень ефективності процесу 
обліку значно підвищиться, якщо його інформація є своєчасною, 
достовірною і повною, що обумовлює необхідність застосування 
комп’ютерних програм для автоматизації облікової інформації. Саме тому, в 
теперішніх умовах господарювання, перед підприємствами, які здійснюють 
господарську діяльність, виникає завдання обрати програмні комплекси для 
автоматизації обліку та управління, які найбільше задовольнятимуть їхні 
потреби. 

На сьогодні проблема автоматизації бухгалтерського обліку на 
підприємствах є однією з найактуальніших і найскладніших. В першу чергу, 
це пов’язано з необхідністю значних витрат на програмнезабезпечення та 
наявністю кваліфікованого персоналу, який вільноволодіє комп’ютерною 
технікою, а також процесом веденнябухгалтерського обліку. 

Проблему організації обліку в умовах використання комп’ютерних 
програм досліджує багато вчених, а саме: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненко, 
В.П. Завгородній, В.В Муравський, А.В Олійник та інші. 

Правильна організація ведення бухгалтерського обліку – є однією із 
складових успіху будь-якого підприємства, незалежно від сфери його 
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діяльності, кількості співробітників, об’ємів продаж або виробництва. Тому 
відповідні системи бухгалтерського обліку, незалежно від того, які у них 
масштаби, програмно-апаратні платформи і вартість, повинні, в першу чергу, 
забезпечувати максимально якісний облік, а також зручність та надійність в 
експлуатації. 

Сучасні програмні продукти з автоматизації обліку дають підприємству 
значну кількість переваг [1, с. 82]:  

− значно збільшується оперативність, точність і ефективність роботи з 
ведення бухгалтерського обліку;  

− зменшується кількість ризиків, зумовлених наявністю людського 
чинника;  

− програмне забезпечення дозволяє у будь-який момент часу мати 
доступ до інформації;  

− на підставі наявної в базі даних інформації можна провести 
ретельний аналіз і вибрати способи підвищення ефективності роботи 
підприємства, а також визначити найбільш перспективні джерела отримання 
прибутку.  

Під час використання комп’ютерно-інформаційної техніки 
дляавтоматизації обліку на підприємствах існують певні недоліки та 
переваги.До основних недоліків (особливо малих підприємств) відносять 
високу вартість комп’ютерної техніки та програмногозабезпечення. 
Підприємство з невеликими обсягами діяльності незавжди може дозволити 
собі такі витрати. Доречно  зазначити, що головною перевагою 
комп’ютерних програм є те, що значно зменшується час на обробку облікової 
інформації працівниками бухгалтерії, також скорочується кількість помилок 
при формуванні документів та зведених облікових регістрів, і необхідна 
інформація отримується в короткі терміни. 

Для впровадження на підприємстві системи автоматизованого обліку 
необхідна, впершу чергу, певна технологічна база для встановлення 
відповідного програмного забезпечення. Для того, щоб максимально 
ефективно використовувати можливості подібних систем, потрібно відразу 
визначитися, виконання яких саме ділянок роботи слід автоматизувати 
найбільш повно. Підприємство може придбати повний програмний пакет, або 
вибрати певні модулі, аби непереплачувати за непотрібні продукти. 

Автоматизація облікових процесів повинна сприяти правильній 
організації обліку підприємств з мінімальним обсягом початкових вкладень. 
Програма повинна дозволяти можливість введення повної фінансової 
звітності відразу після її установки. Крім того, вона має передбачати 
поетапну автоматизацію обліку управління витратами. Програма повинна 
забезпечувати імпортування даних з іншого програмного забезпечення. 

Сучасне програмне забезпечення для автоматизації обліку розвивається 
за двома напрямками: програми електронних таблиць або електронні бази 
даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, QuattroPro фірми Borland 
(Inprise), SuperCalc фірми ComputerAssociates, Lotus  корпорації 
LotusDevelopmentCorp.) і безпосередньо бухгалтерські програми [4, с. 54]. 
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З розвитком інформаційних технологій, на сьогоднішній день на ринку 
комп’ютерних бухгалтерських програм найбільшою популярністю 
користуються наступні системні комплекси[3, с. 290]: 

− «1С: Бухгалтерія 8 для України» – є лідером серед інформаційних 
технологій на ринку комп’ютеризації облікового процесу; 

− Система «Парус» – комплексний модуль для автоматизаціїобліку на 
малих та великих підприємствах; 

− «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС» – автоматизація облікової роботи з 
бухгалтерською та звітною документацією відповідного зразка; 

− «GrossBee XXI» – призначена для комплексної автоматизації торгових 
і виробничих підприємств; 

− «Проект X-DOOR» – автоматизація процесів роботи підприємства: 
бухгалтерський, складський облік і торгівля. 

− «M.E.Doc» – це програмний продукт, який допомагає вроботі з 
документами різних форм, типів та призначення. 

 Незважаючи на насичення ринку інформаційними системами 
управління підприємством, вже кілька років поспіль високі позиції займають  
інформаційні системи фірми «1С». Близько 90 % підприємств в  Україні 
використовують програмні продукти фірми «1С». Успішне використання 
великою кількістю підприємств систем «1С: Бухгалтерія» свідчить про 
спроможність даних систем забезпечити своєчасність і  достовірність 
облікової інформації для прийняття управлінських рішень  підприємствами.  
Використання програмного продукту «1С:Бухгалтерія 8 для України» 
призначено для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, 
включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в 
організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності і 
забезпечує рішення всіх завдань, що виникають перед бухгалтерською 
службою підприємства [2, с. 214].  

Отже, можна сказати, що програмне забезпечення з автоматизації 
бухгалтерського обліку постійно модернізується. Поставляючи на ринок 
оригінальний продукт, українські підприємства вивчають накопичений перед 
тим досвід минулого й успішно користуються ним у своїх розробках. 
Програмні продукти за втоматизації бухгалтерського обліку сьогодні широко 
використовуються як на малих, такі на великих підприємствах. Потреба в них 
зростає з кожним днем.  

 За кількістю реалізації та безперечним лідером за популярністю,на 
сьогодні, є програмне забезпечення корпорації «1С», яказавоювала ринок 
інформаційних систем завдяки своєму продукту під назвою «1С: 
Бухгалтерія». 

Список використаних джерел: 
1. Гаркуша С. А. Теоретичні основи визначення ефекту від впровадження 
автоматизованих інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту 
[Електронний ресурс] / С. А. Гаркуша. – Режим доступу: 
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.2/81.pdf. 
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Проаналізувавши  динаміку росту за простою та складною обліковими 
ставками, можна зробити наступні висновки: 

1. При одному й тому ж значенні ставки іо, якщо термін позики  
менше року  ( 0 < n < 1 ), нарощення за складною обліковою ставкою йде 
швидше, ніж за простою обліковою. Тому кредитору вигідніше надавати 
позики до одного року за складною обліковою ставкою, позичальнику – 
навпаки. 

2. Якщо термін позики дорівнює одному року (n = 1), результати 
нарощених сум для простих і складних облікових відсотків  
співпадають. Тому для кредитора і позичальника різниці в нарахуванні 
відсотків не має. 

3. Якщо термін позики більше року (n > 1), нарощення простих 
облікових відсотків відбувається швидше, ніж складних. Тому для кредитора, 
якщо термін  більше року, надання позики за простою обліковою ставкою 
буде більш прибутковим, ніж за складною. 

Показник облікової ставки НБУ у цивільному та господарському праві 
використовується у наступних випадках: 

1. При визначенні розміру відсотків за договором позики. Так, якщо 
договором не встановлений розмір відсотків, їх розмір визначається на рівні 
облікової ставки НБУ [2 ч. 1 ст. 1048].  

2. У разі розрахунку штрафних санкцій за порушення грошових 
зобов’язань, визначених відповідним договором (зокрема, пені). Так, 
штрафні санкції встановлюються у відсотках, розмір яких  
визначається обліковою ставкою НБУ, за весь час користування  
чужими коштами [3 ч. 6 ст. 231]. 

3. У разі передання одержувачем ренти у власність платника ренти 
грошової суми. При цьому мінімальний розмір ренти встановлюється на рівні 
облікової ставки НБУ, якщо більший розмір не встановлений договором 
ренти[2 ч. 2 ст. 737].  

Щоб отримати більший прибуток, одержувачу ренти більш вигідне 
нарахування за складною обліковою ставкою, якщо термін до одного року, і 
за простою обліковою – якщо термін більше року. Це правило справедливе і 
для іншихвищезазначенихвипадків. Отже, варто уважно читати умови 
договору про надання позики і уточнювати, за якою ставкою буде 
здійснюватися нарахування відсотків. 

Список використаних джерел: 
1.Національний Банк України. [Офіційне інтернет-представництво]. – Режим 
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 
2.Цивільний кодекс України: Кодекс цивільнийвід 16.01.2003, №435-IV // 
Офіційний Вісник України. – 2003. – №11 від 28.03.2003. – С. 461.  
3. Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 
№ 436-IV.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 
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АНАЛІЗ РІЗНИХ ВИДІВ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ НА ПРИКЛАДІ 
ПРИВАТБАНКУ 

 
Значна частина споживачів фінансових послуг в Україні мають 

негативний досвід. Це спричинено недостатньою обізнаністю з правами 
споживачів та практикою обстоювання власних прав [1, с. 112]. Знання 
залежностей між параметрами фінансових угод дозволяє краще 
орієнтуватись на ринку фінансових послуг, беззбитково замінювати умови 
угоди, в разі необхідності. Проаналізуємо основні види депозитних вкладів у 
ПриватБанку. 

Банківський вклад (депозит) – угода, відповідно до якої одна сторона 
(банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму 
(вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та 
проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, 
встановлених договором [2]. 

В залежності від умов залучення розрізняють декілька видів депозитів:  
• накопичувальні – це депозити з можливістю поповнення, проте без 

можливості часткового зняття вкладу; 
• ощадні – це банківські вклади без можливості поповнення і часткового 

зняття; 
• універсальні – це депозити з можливістю поповнення і часткового 

зняття вкладу [3]. 
Для того щоб обрати для себе найвигідніший варіант депозиту, потрібно 

з’ясувати, які умови Ви хочете бачити у своєму договорі.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Види депозитних вкладів, які пропонує ПриватБанк 
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Розглянемо лише накопичувальні депозити, які передбачають 
можливість поповнення вкладу, щомісячну виплату відсотків та не 
дозволяють часткове знаття вкладу. До таких вкладів належать: «Депозит 
Плюс строковий», «Депозит Плюс», «Стандарт строковий» та «Стандарт».  

Таблиця 1 
Визначення нарощеної суми та прибутку для різних видів депозитів 

Термін 
вкладу (міс.) 

Ставка, 
річних 

Сума, яку 
вкладено 

(грн.) 

Щомісячне 
поповнення 

Суму, яку 
отримаємо 

(грн.) 
Прибуток 

"Депозит Плюс строковий" 
12 21% 1000 200 3918 518 
6 20% 1000 200 2375 175 
3 19% 1000 200 1667 67 

"Депозит Плюс" 
12 18% 1000 200 3838 438 
6 17% 1000 200 2347 147 
3 16% 1000 200 1656 56 
1 15% 1000 200 1213 13 

"Стандарт строковий" 
12 20% 1000 200 3895 495 
6 19% 1000 200 2367 167 
3 18% 1000 200 1663 63 

"Стандарт" 
12 17% 1000 200 3816 416 
6 16% 1000 200 2339 139 
3 15% 1000 200 1653 53 
1 14% 1000 200 1213 13 

 

Проведемо аналіз кожного з видів депозитів.  
Першим проаналізуємо «Депозит Плюс строковий». Припустимо, що 

буде вкладено 1000 грн і щомісячне поповнення становитиме 200 грн. Варто 
зазначити, що це підрахунки без урахування податків. Надбавка при 
продовженні депозиту становить +0,5%. 

Очевидно, що чим більший термін вкладу, тим більше відсотків буде 
виплачуватись, що характерно для всіх видів депозитів. Недоліком цього 
депозиту є те, що повернення вкладу здійснюється тільки після закінчення 
строку, саме тому тут вищі відсотки, ніж у депозиті «Депозит Плюс». 

На відміну від інших вкладів, у депозитах «Депозит Плюс строковий» і 
«Депозит Плюс» – частина відсотків, 2% в гривні, зараховується на рахунок 
"Бонус Плюс", на спеціальний рахунок  картки, якою можна розрахуватися в 
торгових точках-партнерах, що беруть участь в програмі “Бонус Плюс”, і 
отримувати бонуси за кожну покупку на свій бонусний рахунок. 
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Варто зазначити, що «Депозит Плюс» пропонує менші відсотки 

нарахування, ніж у попередній депозит, але тут є можливість дострокового 

розірвання договору. Процентна ставка при достроковому розірванні 

становить 1%. 

Наступним проаналізуємо депозит «Стандарт строковий».  

Відмінністю даного депозиту від попередніх депозитів є те, що нарахування 

щомісячної виплати відсотків не зараховується на рахунок «Бонус Плюс».  

Недоліком цього депозиту є неможливість дострокового розірвання 

договору. 

Порівняно з депозитом «Стандарт строковий» депозит «Стандарт» має 

нижчі відсотки нарахування, це спричинено тим, що можливе дострокове 

розірвання договору, відсоток в такому випадку становить 1%. 

Дохідність операцій визначає різниця між вкладеною сумою та сумою, 

яку отримаємо в кінці зазначеного періоду. 

Варто зазначити, що всі підрахунку були здійсненні за допомогою 

депозитного калькулятора на офіційному сайті ПриватБанку. 

Давайте підрахуємо нарощену суму для складної ставки за декурсивним 

методом нарахування. Уявимо, що Ви поклали 1000 грн. на 12 місяців під 

21% річних на «Депозит Плюс строковий». Для цього скористаємось 

формулою m-кратної капіталізації, тому що відсотки виплачуються 

щомісячно. Будемо мати:РM=1000(1+ =1231,4 грн. Якщо рахувати за 

допомогою депозитногокалькулятораотримаємо 1228 грн. тобто 3,43 грн. це 

комісійні банку. 

Отже, можна зробити висновок, що банку вигідно залучати строкові 

депозити, оскільки вони стабільніші і дають змогу розпоряджатися ними 

тривалий термін. Саме вони дають змогу кредитувати на триваліші терміни. 

У зв‘язку з тим, що сьогодні вільних оборотних коштів у підприємств майже 

немає, у структурі строкових депозитів значну частку становлять вклади 

населення (депозити фізичних осіб). Депонування власних коштів дозволяє 

не лише заощаджувати їх, але й отримувати прибуток. Фінансово грамотна 

людина може оцінити економічну ситуацію, проаналізувати інформацію, яку 

надає банк, і зробити правильний вибір. 
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OСOБЛИВOСТІ ВПРOВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРOННOГO  
ДOКУМЕНТOOБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Стрімкий рoзвитoк кoмп’ютернoї техніки і її різнoманітнoгo 

прoграмнoгo забезпечення – це oдна з характерних прикмет сучаснoгo 
періoду рoзвитку суспільства. Технoлoгії, oснoвним кoмпoнентoм яких є 
кoмп’ютер, прoникають практичнo в усі сфери людськoї діяльнoсті. Те, щo 
ще недавнo вважалoсь фантастикoю, тепер завдяки наукoвo-технічнoму 
прoгресу, oсoбливo прoгресу в oбласті кoмп’ютерних технoлoгій, сталo 
реальністю. 

Oргaнізація рoбoти з дoкументaми є склaдoвoю прoцесів упрaвління і 
прийняття упрaвлінських рішень, щo суттєвa впливає на oперативність та якість 
упрaвління. Прoцес прийняття упрaвлінськoгo рішення склaдається з oдержання 
інфoрмації, її перерoбки, анaлізу, підгoтoвки й прийняття рішeння і залeжить від 
дoкумeнтальнoгo забeзпечення управління. Якщoв підприємстві не нaлагoджена 
чітка рoбoта з дoкументaми, тo, як нaслідoк, пoгіршується й сaме упрaвління, 
oскільки вoнo зaлежить від якoсті та дoстoвірнoсті, oперaтивнoсті приймaння-
передачі інфoрмaції, прaвильнoї пoстанoвки дoвідкoвo-інфoрмаційнoї системи, 
чіткoї oрганізації пoшуку, зберігання та викoристання дoкументів. 

Питaння oргaнізації та aвтoматизації дoкументувaння рoзглянуті в прaцях 
вчених – екoнoмістів Ф.Ф. Бутинця, А.М. Кузьмінськoгo, Ю.Я.Литвина,     
В.В. Сoпкa та інших, прoте ринкoві перетвoрення вимaгають нoвих підхoдів і 
рoзрoбoк дaнoгo кoлa прoблем – визнaчення рoлі та місця первинних 
дoкументів у гoспoдaрськoму прoцесі; oцінки сучaснoгo стану oргaнізації та 
aвтoмaтизації ділoвoдствa підприємств і нaкреслення шляхів їх пoліпшення 
звикoристaнням aвтoматизoванoї oбрoбки інфoрмації. 

Системa aвтoматизації дoкументooбігу (системa електрoннoгo 
дoкументooбігу) - oрганізaційнo-технічна системa, яка зaбезпечує прoцес 
ствoрення, упрaвління дoступoм і рoзпoвсюдження електрoнних дoкументів в 
кoмп'ютерних мережах, а такoж забезпечує кoнтрoль над пoтoками 
дoкументів в oрганізації. 

Неoбхіднo відзначити, щo в Адміністрації Президента України вже 
рoзпoчатo рoбoту з перехoду на електрoнний дoкументooбіг. Запрoвадження 
електрoннoгo дoкументooбігу сприятиме не лише oптимізації рoбoти 
службoвців АПУ, а й дoзвoлить прискoрити та пoліпшити прoцеси oбміну 
інфoрмацією, ухвалення рішень. 

Згіднo з накaзoм прooблікoву пoлітику, який фoрмується на oснoві 
чинних нoрмативнo-правoвих актів, у всіх підприємствах устанoвлюють 
пoрядoк приймання, реєстрації кoреспoнденції, яка надхoдить, відправлення 
вихідних дoкументів, кoнтрoль за викoристанням, збереженням oбрoблених 
дoкументів, листуванням з oкремими підприємствами та oсoбами. Даний 
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прoцес називається дoкументooбігoм, під яким рoзуміють сукупність рoбіт, 
пoв'язаних із: веденням кoреспoнденції (листування); прийманням і 
відправкoю дoкументів, які надхoдять і вихoдять; реєстрацією, кoнтрoлем за 
викoнанням; зберіганням oбрoблених дoкументів у пoтoчнoму архіві [1, c. 45]. 

У сучасних умoвах гoспoдарювання перевага віддається автoматизoваним 
системам, які пoвинні включати засoби і правила ствoрення дoкументів, 
ведення їх електрoннoгo архіву, підтримки дoкументooбігу й при цьoму 
базуватися на прoграмнo-технічних засoбах. Щoб забезпечити ефективне 
викoристання інфoрмації, всі інші кoмпoненти управління пoвинні спиратися 
на систему ведення ділoвoдства, лише в цьoму випадку мoжна рoзв'язати 
задачі, щo стoять перед підприємствoм. 

Oснoвні принципи електрoннoгo дoкументooбігу: 
• єдинoразoва реєстрація дoкумента  
• мoжливість паралельнoгo викoнання різних oперацій з метoю 

скoрoчення часу руху дoкументів і підвищення oперативнoсті їх викoнання  
• безперервність руху дoкумента  
• єдина база дoкументнoї інфoрмації для централізoванoгo зберігання 

дoкументів і виключення мoжливoсті дублювання дoкументів  
• ефективнo oрганізoвана система пoшуку дoкумента  
• рoзвинена система звітнoсті пo різних статусах і атрибутах дoкументів, 

щo дoзвoляє кoнтрoлювати рух дoкументів пo прoцесах дoкументooбігу 
Автoматизація дoкументooбігу пoвинна забезпечувати oперативну 

рoбoту всьoгo oблікoвo-аналітичнoгo апарату, мoжливість oрганізації та 
здійснення швидкoгo кoнтрoлю за викoнанням і зберіганням кoжнoгo 
дoкумента – нoсія інфoрмації. 

Вартo зазначити, щo системи електрoннoгo дoкументooбігу мають якусь 
oсoбливість: система абo пoвинна бути впрoваджена пoвсюди, на всіх 
рoбoчих місцях, пoв'язаних зі ствoренням, редагуванням і зберіганням 
інфoрмації, абo ефективність від її викoристання буде мінімальнoю. Така 
пoстанoвка питання відразу виявляє oдну з oснoвних прoблем впрoвадження: 
у будь-якій oрганізації знайдуться люди, щo прагнуть уникнути чoгo-небудь 
нoвoгo. Кoнсерватизм персoналу звичайнo oбумoвлений небажанням 
навчатися й перенавчатися, а такoж, мoжливo, низькoю oсвіченістю. Ця 
прoблема мoже завести в тупик увесь прoцес впрoвадження. Oсoбливo це 
стoсується oрганізацій, у яких сама кадрoва пoлітика дуже кoнсервативна й 
ніхтo, навіть керівник, не вільний у переміщенні абo віднoвленні кадрів  
[2, c. 234]. 

Oдним із складних для пoдoлання фактoрів є пoстійні структурні зміни в 
oрганізації і, як наслідoк, слабка фoрмалізація бізнес-прoцесів. Цікавo, щo 
вже впрoваджена система електрoннoгo дoкументooбігу здатна суттєвo 
спрoстити реалізацію цих структурних змін. Наявність СЕД дoзвoляє 
уникнути складнoстей, щo виникають при передачі масивів інфoрмації на 
папері з oднoгo підрoзділу в інший, наприклад у знoву утвoрений (усі, хтo 
зустрічався з пoдібним, знають, яка це важка рoбoта), втрати знань, щo 
неминуче супрoвoджує будь-які структурні й кадрoві перестанoвки і т.д. Але 
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впрoвадження СЕД у живе середoвище, щo пoстійнo змінюється, нагадують 
спрoбу надягти вузду на кoня, щo скакає.  

Oднак сказане не значить, щo впрoвадження системи електрoннoгo 
дoкументooбігу в таких випадках немoжливе взагалі. Прoстo неoбхіднo 
впрoваджувати тільки ті кoмпoненти СЕД, які адекватні данoму стану 
oрганізації. Наприклад, навіть при наявнoсті дoсить нефoрмалізoванoї 
структури oрганізації мoжливo пoбудувати цілкoм ефективний електрoнний 
архів, який дoзвoлить упoрядкувати зберігання дoкументів, версій 
дoкументів, дoступ дo них різних співрoбітників і ствoрити дoдаткoві 
мoжливoсті, як тo: дистанційний дoступ дo дoкументів, екoнoмію дискoвoгo 
прoстoру за рахунoк міграції застарілих дoкументів на більш дешеві нoсії і 
т.д. На більш пізніх етапах мoжливo пoчинати фoрмалізацію дoкументooбігу 
в тих підрoзділах, які максимальнo встoялися. При зазначенoму підхoді дуже 
важливo знайти кoмпанію-партнера пo впрoвадженню системи, яка 
oрієнтoвана на дoвгoстрoкoву рoбoту, а не на oднoмoментный кoнтракт із 
максимальнoю сумoю. Крім тoгo, oбрана система пoвинна бути мoдульнoю, 
щo дoпускає нарoщування функціoнала в прoцесі експлуатації. 

Автoматизація дoкументooбігу є важливим елементoм ефективнoсті 
системи управління будь-яким гoспoдарським прoцесoм, діяльністю 
підприємства, екoнoмікoю держави. Oтже, ефективна oрганізація 
дoкументooбігу – запoрука успіху  екoнoмічнoгo зрoстання держави.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 

 
Прогнозування фінансової діяльності підприємства на сучасному етапі 

розвитку економіки є складним етапом фінансового планування. Досвід країн 
із розвиненою ринковою економікою свідчить про неухильне підвищення 
ролі фінансового планування на підприємствах, у фірмах і корпораціях. І це 
дає їм можливість уникати значних прорахунків і пов’язаних із ними втрат. 
Без прогнозу показників фінансового стану підприємство не має змоги 
планувати розвиток своєї матеріально-технічної бази. 

Фінансовим прогнозуванням є процес  дослідження і розробки 
можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в перспективі, 
тобто прогноз ґрунтується не тільки на достовірних даних, а й на певних 
припущеннях. 
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Оцінювання можливих наслідків прийняття рішень є обов’язковою 
управлінською дією. Зауважимо, що оцінювання наслідків рішень і дій для 
малого підприємства з урахуванням сформованих тенденцій зміни 
зовнішнього середовища і фінансового стану малого підприємства 
відрізняється від планування цих дій і рішень тим, що в разі планування, 
визначається послідовність дій і необхідні ресурси для їх здійснення.  

Питання розвитку теорії і практики прогнозування фінансових 
показників досліджено у працях Е. Альтман, І.О. Бланк, В.В. Горлачук,  
О.В. Ефимова, В.О. Касьяненко, О.Ю. Клементьєва, Г.В. Савицька,  
Л.В. Старченко, Р. Таффлерта інших. 

Економічне прогнозування – це процес розроблення науково-
обґрунтованого судження щодо перспектив розвитку певного економічного 
явища, що ґрунтується на наукових методах пізнання і використанні всієї 
сукупності методів, засобів і способів економічної прогностики. Воно, з 
одного боку, передує плануванню, а з іншого – є його складовою частиною, 
оскільки використовується на різних стадіях стратегічного управління, а саме 
на стадії аналізу середовища, визначення передумов для формування 
стратегій, їх реалізації [1, с. 88]. 

Основними завданнями фінансового прогнозування є: 
1) вивчення прогнозної документації для визначення додаткового 

фінансування, яке буде необхідне малому підприємству в майбутньому для 
очікуваного збільшення виробництва; 

2) визначення очікуваного зростання обсягу фінансових ресурсів у 
прогнозному періоді; 

3) визначення напрямів найефективнішого використання фінансових 
ресурсів; 

4) виявлення можливих джерел формування фінансових ресурсів [2]. 
З погляду побудови тактики діяльності підприємства прогнозування є 

«відправним пунктом», з якого розпочинається процес взаємодії всіх 
підрозділів підприємства, та саме на основі розробленої тактики відбувається 
їх співпраця. Під час прогнозування розглядаються всі можливі варіанти 
подальшого розвитку діяльності підприємства на основі прийняття того чи 
іншого напрямку роботи. 

Зазначимо, що спроектована фінансова звітність включає: звіт про 
фінансові результати, баланс, звіт про рух грошових коштів. Для 
стратегічного аналізу найважливішими є дві перші форми проектованої 
звітності, оскільки на їх основі можна попередньо оцінити прогнозований 
фінансовий результат і визначити потреби в зовнішньому фінансуванні 
бізнесу на наступні часові періоди [3, с. 753]. 

Процес підготовки проектованих фінансових звітів, складених на основі 
Національних положень бухгалтерського обліку в Україні, починається з 
оцінювання відповідних звітів за минулий рік (або декілька років) і 
поділяється на декілька загальних етапів: першим етапом є прогнозування 
такого показника, як доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг); другим етапом є підготовка звіту про фінансові результати, що 
обумовлюється необхідністю розрахунку суми нерозподіленого прибутку, 
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який залишається в розпорядженні підприємства і може бути направлений у 
виробництво; третім етапом є коригування власного капіталу (у 
проектованому балансі) на величину «доповнення до нерозподіленого 
прибутку»; четвертим етапом є розрахунок показника «додатково необхідні 
фонди» та розподіл його величини за статтями балансу [4, с.167]. 

Методи прогнозування поділяються на методи, в яких кожен показник 
прогнозується окремо, враховуючи його індивідуальну динаміку та методи, 
які враховують існування взаємозв’язку між окремими показниками. Різні 
статті повинні змінюватися узгоджено, адже вони характеризують одну 
єдину економічну систему.  Найпопулярнішими вважають такі методи 
економічного прогнозування: метод експертних оцінок, методи обробки 
часових, просторових і просторово-часових сукупностей.  

На розглянутих методах зокрема базується спосіб прогнозування 
фінансових результатів діяльності підприємства через розробку прогнозних 
фінансових документів – проектів майбутніх звіту про фінансові результати, 
звіту про грошові потоки та бухгалтерського балансу. Прогнозний звіт про 
фінансові результати та звіт про грошові потоки являють собою робочий 
план для всього підприємства в цілому, а прогнозний бухгалтерський баланс 
відображає сумарний вплив передбачуваних майбутніх управлінських рішень 
на фінансовий стан підприємства. В рамках алгоритму даного підходу 
передбачено розробку механізмів утворення додаткових фондів, аналіз 
вартості джерел формування капіталу та фінансування зворотного живлення.  

Отже, якісний прогноз фінансових результатів діяльності підприємства 
дає можливість отримати науково-обґрунтований висновок про можливий 
фінансовий стан, термін досягнення бажаного стану, альтернативні шляхи 
розвитку фінансово-економічної діяльності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ В 

ЕКОНОМІЦІ 
 

Диференціальне числення — розділ математики, в якому вивчаються 
похідні, диференціали та їх застосування в дослідженні властивостей 
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функцій. За допомогою диференціального числення було розв’язано багато 
задач з теоретичної механіки, фізики, астрономії. [1] Разом з тим, 
диференціальне числення дає багатий математичний апарат для моделювання 
та дослідження процесів, що відбуваються в економіці. 

Початок історії розвитку диференціального числення датований ще 1629 
роком, коли П. Ферма у своїй науковій роботі «Метод дослідження 
максимумів і мінімумів» запропонував способи знаходження найбільших і 
найменших значень функцій, проведення дотичних до довільних кривих, що 
фактично спиралися на застосування похідних. [2] Цьому також сприяли і 
роботи Рене Декарта (1596 – 1650), який розробив метод координат і основи 
аналітичної геометрії.  

 Епохою створення диференціального числення,  як самостійного 
розділу математики, прийнято рахувати той час, коли стало  зрозуміло, що 
вказані спеціальні завдання разом з рядом інших вирішуються за допомогою 
одного і того ж математичного апарату — похідних і диференціалів. Це 
розуміння було досягнуте І. Ньютоном і Г. Лейбніцом, які незалежно один  
від одного (Ньютон у 1666, а Лейбніц дещо пізніше) побудували теорію 
диференціального числення.  

І. Ньютон розробив метод флексій, де сформулював основні завдання в 
термінах механіки: 1) визначення швидкості руху по відомій залежності 
дороги від часу; 2) визначення пройденого за даний час дороги по відомій 
швидкості. У Ньютона головними поняттями були похідна (флюксія) і 
невизначений інтеграл як первісна (флюента). [3, ст. 118] Лейбніц ж 
досліджував проблему максимумів і мінімумів функцій, зокрема 
сформулював теорему про достатню умову зростання і спадання функції на 
відрізку. Також Лейбніц розробив дуже зручний алгоритм диференціального 
числення. Основними поняттями у нього стали диференціал як нескінченно 
малий приріст змінного і певний інтеграл як сума нескінченно великого 
числа диференціалів. Лейбніцу належать позначення диференціала dx і 
інтеграла    ò ydx , ряд правил диференціювання, зручна і гнучка символіка і, 
нарешті, сам термін «диференціальне числення». [4, ст. 224] 

Не менш важливу роль у розвитку диференціального числення відіграв 
видатний математик, фізик, механік і астроном Леонард Ейлер, який ще у 
1755 написав підручник «Диференціальне числення», де розрізняв локальний 
екстремум, найбільші та найменші значення на певному відрізку. Важливим 
в історії розвитку диференціального числення стало те, що Ейлер вперше 
став викладати диференціальне числення як аналітичну дисципліну, 
незалежно від геометрії та механіки. Інший вчений французький математик 
дослідник диференціального числення Жзеф-Луі Лагранж (1736 – 1813)у 
1797 р. ввів термін «похідна» і позначення у'' або f'' ( x ).  

На початку 19 ст. було вирішено завдання обґрунтування 
диференціального числення на основі теорії меж. Це було виконано головним 
чином завдяки роботам О. Коші, Б. Больцано і К. Гауса. Відкриття 
диференціального числення, центральним поняттям якого Эйлер проголосив 
функцію, значно розширило можливості математики.  
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На даний момент вчені припинили дослідження диференціального 
числення. Проте не виключено, що диференціальне числення не повністю 
досліджено і, можливо, в близькому чи далекому майбутньому вченими 
будуть створені нові правила, аксіоми, теореми та методи обчислення в даній 
галузі.  

Диференціальне числення має широке практичне застосування у різних 
сферах людського життя, зокрема, в економічному аналізі. Базовою задачею 
економічного аналізу прийнято вважати вивчення зв’язків економічних 
величин, записаних у вигляді функцій.  

Також в економіці часто зустрічаються задачі, в яких потрібно знайти 
оптимальне значення показників: найбільша продуктивність праці, 
максимальний прибуток, мінімальні витрати, максимальний випуск продукції 
та інші. Кожен з цих показників являє собою окрему функцію, що містить 
один або декілька аргументів. Таким чином, пошук оптимального значення 
показника зводиться до знаходження екстремуму функції. [4, ст. 230] 
Наприклад, випуск продукції можна розглядати як функцію витрат праці і 
капіталу (як це робиться у виробничих функціях). Таким чином, знаходження 
оптимального значення показника зводиться до знаходження екстремуму 
(максимуму або мінімуму) функції однієї або кількох змінних. Подібні 
завдання породжують клас екстремальних задач в економіці, вирішення яких 
потребує використання методів диференціального числення. Якщо 
економічний показник потрібно максимізувати або мінімізувати як функцію 
іншого показника х (наприклад, завдання на максимум прибутку як функції 
обсягу випуску), то в оптимальній точці (тобто у точці максимуму) приріст 
функції у на приріст аргументу повинен прямувати до нуля, за умови, що 
приріст аргументу прямує до нуля. Інакше, якщо цей приріст прямує до 
деякої додатної або від'ємної величини, то розглянута точка не буде 
оптимальною, оскільки збільшивши або зменшивши аргумент х, можна 
змінити величину в потрібному напрямку.  

Крім того, у економіці широко використовується знаходження середніх 
величин, таких як середня продуктивність праці, середні витрати, середній 
дохід, середній прибуток. Але часто перед економістами постає необхідність 
у визначені на скільки зросте результат, якщо будуть збільшені витрати або, 
навпаки, наскільки зменшиться кінцевий результат, якщо витрати 
скоротяться. Зрозуміло, що відповідь на це питання не можливо дати за 
допомогою звичайних середніх величин. Тож у подібних завданнях перш за 
все нам потрібно визначити границю відношення приросту результату та 
витрат, тобто знайти граничний ефект. Зрозуміло, що для їх вирішення 
необхідно застосовувати методи диференціального числення, тобто 
знаходження похідної у випадку застосування функції однієї змінної та 
частинних похідних, якщо функція залежить від декількох аргументів. 

Важливим напрямом застосування диференціального числення в 
економіці є введення з його допомогою поняття еластичності. Еластичність 
функції найчастіше використовується для дослідження економічних процесів 
та вирішення багатьох прикладних задач. Вона наближено відображає, на 
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скільки відсотків зміниться функція у = f (х) при зміні незалежної змінної х 
на 1%. Сама ж еластичність функції застосовується при аналізуванні попиту 
та пропозиції.  

Наприклад, можна розглянути функцію попиту на цукор q від його ціни 
p (q = q (p)), і побачимо, що значення похідної  за кожної ціни p, яка 
виражається в грошових одиницях, залежить від того, у чому виражається 
попит на цукор – у кілограмах чи тонах. У першому випадку похідна 
виражається в кілограмах на гривню, у другому – в тонах на грошову 
одиницю, й відповідно її значення, за однієї й тієї ж самої ціни, будуть 
різними залежно від одиниці попиту. Тому для якісного визначення зміни 
функції відносно зміни аргументу в економіці вивчають зв’язок не 
абсолютних змін величин x і y ( ∆x i ∆y ), а їхніх відносних чи відсоткових 
змін. [5, ст. 450] 

Тож, у результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, 
що диференціальне числення є важливим інструментом економічного 
аналізу, яке дозволяє поглибити геометричний і математичний сенс 
економічних понять, а також висловити ряд економічних законів за 
допомогою математичних формул. Найбільш актуальне використання 
диференціального числення в граничному аналізі, тобто при дослідженні 
граничних величин. Також, знання похідної дозволяє вирішувати задачі по 
економічній теорії. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ 
 

Прикладні математичні задачі економічного змісту є важливим засобом 
розвитку прикладної спрямованості навчання математики. Ці задачі 
відображають реальні економічні ситуації, а їх розв’язання сприяє 
ознайомленню з економічними поняттями і причинно-наслідковими 
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зв‘язками між ними, математичними моделями в економіці, виробленню 

вмінь будувати та досліджувати математичні моделі економічних ситуацій, 

застосовувати математичні методи і закономірності в економіці сучасного 

виробництва, в конкретних економічних та виробничих процесах [1]. 

Тому, ця тема має надзвичайно важливе значення для розвитку сучасної 

промисловості, економіки, бізнесу, фінансової справи, адже її розвиток 

здатен вплинути на підвищення кваліфікації спеціалістів багатьох професій. 

Підтвердженням цієї думки можуть бути слова Християна Гюйгенса – 

нідерландського математика, фізика і астронома: «Без інтегрального і 

диференціального числення математика, як наука, не змогла би досягнути 

досконалогорозвитку». 

Застосування похідної в економічних дослідженнях висвітлені у працях 

Коші, Лагранжа, Тейлора, Маклорена. 

Розв‘язування прикладних задач економічної спрямованості базується на 

економічному змісті похідної, зокрема на понятті граничних величин. Це 

надало можливість створити абсолютно новий інструмент дослідження і 

опису економічних явищ, за допомогою якого стало можливим вирішувати 

наукові проблеми. Граничні величини характеризують не стан (як сумарна чи 

середня величини), а процес, зміну економічного об'єкта. Отже, похідна 

виступає як швидкість зміни деякого економічного об'єкта (процесу) з 

плином часу. До граничних величин в економіці відносяться: граничні 

витрати, граничний дохід, гранична корисність, гранична продуктивність, 

гранична схильність до споживання і т.д.  

Нехай q - кількість виробленої продукції, ТC(q) - відповідні даному 

випуску, сукупні витрати (total costs), тоді dq - приріст продукції, а dТС - 

приріст витрат виробництва. Граничні витрати МС (marginal costs) 

виражають додаткові витрати на виробництво кожної додаткової одиниці 

продукції. Іншими словами, , де =1. 

Використовуючи рівність отримаємо 

 [2]. 

З математичної точки зору, граничні витрати є не що інше, як перша 

похідна від сукупних витрат, якщо останні представлені як функція від 

кількості випущеної продукції. 

Аналогічним чином визначаються й інші економічні величини, що 

мають граничний характер.  

Для дослідження економічних процесів часто використовується поняття 

еластичності функції. 

Еластичністю функції y= f(x) називають границю відношення відносного 

приросту функції y до відносного приросту аргументу x при  

∆x → 0 і позначають  

[3, с. 322]. 

Широкого використання набуло застосування похідної під час 

розв‘язування задач з економічної теорії. Серед таких є завдання на пошук 
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об‘єму випуску продукції, що максимізує прибуток, знаходження 

продуктивності праці. 

Для прикладу розглянемо задачі: Функція попиту має вигляд  

QD = 100 - 20p, постійні витрати TFC (total fixed costs) складають 50 

грошових одиниць, а змінні витрати TVC (total variable costs) на виробництво 

одиниці продукції - 2 грошові одиниці. Знайти об'єм випуску, що максимізує 

прибуток монополіста. 

Прибуток - це виручка мінус витрати:  

П = TR - TC,  де TR = p * Q; TC = TFC + TVC.  

Знайдемо ціну одиниці продукції:  

20p = 100 - Q  p = 5 - Q/20.  

Тоді  П = (5 - Q/20) Q - (50 + 2Q) = - Q 2 + 60Q - 1000 

Знайдемо похідну: П '(Q) =-2Q +60. 

Прирівняємо похідну до нуля:-2Q +60 = 0  → Q = 30.  

При переході через точку Q = 30 функція П(Q) змінює свій знак з плюcа на 

мінус, отже, ця точка є точкою максимуму, і в ній функція прибутку досягає 

свого максимального значення. Таким чином, обсяг випуску, що максимізує 

прибуток, дорівнює 30 одиницям продукції [2]. 

Обсяг продукції u цеху протягом робочого дня представляє функцію 

 де t - час (год). Знайти продуктивність праці 

через 2 години після початку роботи. 

За період часу від t0 = 2 до (t0 + t)кількість виробленої продукції 

зміниться від u0 = u(t0) до значення u0 + u = u(t0 + t). Середня 

продуктивність праці за цей період часу складе u / t. Отже, продуктивність 

праці в момент t0 можна визначити, як граничне значення середньої 

продуктивності праці за період часу від t0 до (t0 + t) при t→ 0, тобто 

 

u'(t)=-3t
2
-10t+75 → u(t0)=-3*2

2
-10*2+75=43. 

Таким чином, продуктивність праці в момент часу через 2 години після 

початку роботи складе 43 одиниці продукції на годину [2]. 

Отже, поняття похідної широко використовується при розв‘язанні 

прикладних економічних задач. Прикладні економічні задачі в свою чергу 

базуються на понятті граничних величин, які характеризують процес та зміну 

економічного об‘єкта. Багато законів теорії виробництва та споживання, 

попиту і пропозиції являються прямими наслідками математичних теорем. 

Тому похідна широко використовується під час розв‘язання задач з 

економічної теорії. 
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2. Модель зростання для постійного темпу приросту. Вважають, що 
ринок є ненасиченим, тобто вся продукція Q(t)буде реалізована, причому за 
деякою фіксованою ціною Р. Тоді на момент часу t галузь отримає прибуток 
PQ(t). Нехай I = I(t) -величина чистих інвестицій, тобто засобів, направлених 
на розширення виробництва (чисті інвестиції - це різниця між загальним 
обсягом інвестицій і амортизаційними витратами). Якщо т(0<m<l) - норма 
інвестицій, тобто частина доходу P·Q(t), направлена на розширення 
виробництва, то I(t)= m·p·Q(t).Таким чином, швидкість збільшення випуску 
продукції (Q'(t)) є зростаючою функцією від I. Припустимо, що ця залежність 
прямо пропорційна, тобто має місце так званий принцип акселерації: 

Q' (t) = l·I(t) (l = const), де 
l
1   - норма акселерації. 

Підстановкою у формулу  значення I з формули , одержимо:  
Q' (t)=l·m·P·Q(t), або Q' = kQ, де  k = lmP.   
Це диференціальне рівняння першого порядку з відокремлюваними 

змінними. Знайдемо його загальний розв'язок: 
.lnln ktCeQCktQkdt

Q
dQkdt

Q
dQkQ

dt
dQ

=⇒+=⇒=⇒=⇒= ∫∫  

Якщо у початковий момент часу г0 обсяг продукції становить Q0, то 
,0

0
ktCeQ = звідки .0

0
kteQC −=  

Отже, частинний розв'язок рівняння .)(
0

0ttkeQQ −=  Рівняння  називають 
рівнянням росту.Цим рівнянням можна описати також динаміку зміни цін 
для постійного темпу інфляції. 

3. Неокласична модель росту. Нехай Y = F(K,L)- національний 
дохід, отриманий за рахунок капіталовкладень К і витрат праці L, F(K,L)- 
однорідна виробнича функція (F(tK,tL) = tF(K,L)). Цю умову, наприклад, 
задовольняє виробнича функція Кобба-Дугласа. Позначимо 

),1,(1,),()( kF
L
KF

L
LKFkf =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==  

де k = K/L- фондоозброєність. Як відомо, f’(k) >0, f”(k)<0.  
Припустимо, що: 
1) відбувається природний приріст трудових ресурсів, тобто 

L' = αL (α = const).   
2) інвестиції спрямовані як на збільшення виробничих фондів, так і на 

амортизацію, тобто 
І = К' + βК,    (β - норма амортизації). 

Нехай I - норма інвестицій (тобто I=lY), тоді 
lY = K' + βK ⇒K’ =lY-βK.   

З означення фондоозброєності маємо: 
Ln k = lnK - lnL, тoмy (In k)' = (lnK - ln.L)', 

отже 
.'''

L
L

K
K

k
k

−=  

Підставивши у цю формулу значення L’ і К’, одержимо 
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.)()('' k
kL

lYKk
K

lYkk
K

KlY
k
k βαβααβ

+−=+−=⇒−
−

=  

Враховуючи, що 
L
Yf = , остаточно отримаємо рівняння: 

kklfk )()(' βα +−= ,   
яке називають рівнянням неокласичного росту. Стаціонарний розв'язок к* 
рівняння  знаходимо з початкової умови .0)()(0' =+−⇒= kklfk βα Нехай к - 
величина фондоозброєності, для якої досягається повна зайнятість. Знайдемо 
норму інвестицій, що забезпечує зайнятість робітників. З умови задачі 
випливає, що *)( ktk = , тобто 

*)(
*)(0'

kf
klk αβ +

=⇒= . 

Отже, розглянуті нами математичні моделі, побудовані за допомогою 
диференціальних рівнянь та дозволяють описати співвідношення між 
економічними показниками, що є своєрідниими індикаторами 
збалансованого та пропорційного розвитку суспільного виробництва, обміну 
й розподілу праці у сфері матеріального та нематеріального виробництва, 
безперервності процесу суспільного відтворення матеріальних благ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІМІТАЦІЙНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах формування ринкових відносин особливої актуальності 

набуває проблема більш ефективного оперативного та стратегічного 
управління фінансовою діяльністю підприємств. Комп’ютеризація та 
впровадження нових інформаційних технологій в діяльності підприємств 
дозволяє істотно збільшити їх продуктивність, а також підвищити рівень їх 
конкурентоспроможності на світовому ринку.  У зв’язку з цим,  здійснення 
економічних та технічних рішень або новацій вимагає попередніх оцінок 
підсумкових результатів за допомогою імітаційного моделювання (ІМ). 

Імітаційне моделювання – це метод дослідження, при якому 
досліджувана система замінюється моделлю, що з достатньою точністю 
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описує реальну систему, з якою проводяться експерименти з метою 
одержання необхідної інформації. Проте використання цього методу в 
практичному управлінні залишається на сьогодні не досить поширеним, 
перш за все, внаслідок складності відповідного математичного апарату і 
необхідності обробки значних масивів даних [1, с. 114]. 

Теоретичні   основи  систем,  пов’язаних з моделюванням фінансових 
процесів      досліджували    такі  вітчизняні    автори,    як   С.М. Братушка,  
Р.Н.  Квєтний,     Ю.В.   Ніколаєнко,     Т.С.  Клебанова,   В.Л.  Петренко,  
В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар та ін. Однак, ряд питань, пов’язаних з 
формуванням імітаційних моделей управління, що дозволяють розробити 
ефективну фінансову політику і приймати рішення, що випереджають ті чи 
інші загрози, не знайшли належного відображення в наукових працях. 

Метою даної роботи є дослідження сучасних засобів імітаційного 
моделювання фінансової діяльності підприємства.  

На рис. 1 показана структура імітаційної моделі. Блок імітації зовнішніх 
дій (БІЗД) формує реалізацію випадкових або детермінованих процесів, що 
імітують дії зовнішнього середовища на об’єкт. Блок обробки результатів 
(БОР) призначений для отримання інформативних характеристик 
досліджуваного об’єкта. Необхідна для цього інформація надходить з блоку 
математичних моделей об’єкта (БМО). Блок управління моделями (БУМ) 
реалізує спосіб дослідження імітаційної моделі, основне призначення якого – 
автоматизація процесу проведення імітаційного експерименту (ІЕ). 

 
  

 
 
 

Рис. 1. Загальна структура імітаційної моделі 
 

Найбільш популярними пакетами імітаційного моделювання є [3, с. 51]: 
Arena компанії Rockwell Automatіon, AnyLogіc компанії XJ Technologіes,  
GPSS World фірми Minuteman Software, Process Charter 1.0.2 компанії Scіtor, 
Powersіm 2.01 фірми Modell Data AS, Іthіnk 3.0.61 виробництва Hіgh 
Performance Systems, Extend+BPR 3.1 компанії Іmagіne That!, Vensіm фірми 
Ventana Systems. 

Ці пакети найбільше відрізняються стилем моделювання, тобто 
середовищем, за допомогою якого створюються моделі. У пакеті Process 
Charter модель будується за допомогою блок-схеми. Powersіm і Іthіnk 
використовують    систему   позначень    Systems  Dynamіcs,  запропоновану в  
1961 р. Джеєм Форрестером Массачусетського технологічного інституту. 
Extend застосовує компоновочні блоки. Всі продукти, крім Process Charter, 
дозволяють проводити аналіз чутливості, тобто багаторазово створювати 
модель із різними вхідними параметрами, щоб зрівняти результати декількох 
прогнозів [2, с. 49]. 

БУМ 

БМО БІЗД БОР 
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Для аналізу функціонування підприємств широко застосовуються такі 
пакети імітаційного моделювання: 

1.  Система     GPSS    World    –    потужне    універсальне    середовище 
моделювання як дискретних, так і неперервних процесів, призначене для 
професійного моделювання найрізноманітніших процесів і систем. За 
допомогою цієї системи, наприклад, можна ефективно моделювати як 
виробничі, так і невиробничі процеси: функціонування торговельних і 
розважальних закладів, портів, вуличний рух, проведення воєнних дій, 
роботу редакцій, установ і мережі Іnternet, різних систем масового 
обслуговування тощо. Система має великий набір команд для керування 
процесом моделювання, які можна як використовувати в інтерактивному 
режимі, так і вносити в модель [2, с. 50]. 

2. Система  Arena компанії Rockwell Automatіon є поширеною на ринку 
програм імітаційного моделювання. Основні області застосування даного 
пакета: виробництво (моделювання конвеєрного виробництва, визначення 
вузьких місць тощо), логістика й складське господарство (оптимізація 
використання складських площ), озброєння і безпека, медицина 
(моделювання потоку пацієнтів, розподіл персоналу) тощо. Arena надає 
користувачеві зручний графічний інтерфейс із набором шаблонів 
моделювальних конструкцій. Для створення моделі в пакеті Arena 
моделювальні конструкції спочатку перетягують у вікно моделі, а потім 
з'єднують, щоб позначити рух об'єктів у системі. Потім моделюючі 
конструкції деталізуються за допомогою діалогових вікон або убудованих 
таблиць. В ієрархії моделі може бути необмежене число рівнів. Rockwell 
Arena випускається тільки для операційної системи Wіndows. В Arena 
передбачений експорт даних з Mіcrosoft Excel і Mіcrosoft Access. Число 
потоків випадкових чисел у пакеті Arena не обмежено. Більше того, 
користувач має доступ до 12 стандартних теоретичних розподілів 
ймовірностей, а також до емпіричних розподілів  [2, с. 52]. 

3. Auto CAD  Іnventor  Suіte являє  собою  збалансований  набір  рішень 
Autodesk для проектування та конструювання в промисловому виробництві. 
Рішення поєднують у собі інтуїтивне середовище 3D моделювання деталей і 
виробів з інструментами, дозволяють конструкторам зосередитися на 
функціональних вимогах до проекту [2, с. 59]. 

У сучасному виробництві широке поширення одержали системи 
автоматизованого проектування (САПР, computer aided design), які 
дозволяють проектувати технологічні процеси з меншими витратами часу та 
засобів, зі збільшенням точності спроектованих процесів і програм обробки, 
що скорочує витрати матеріалів та час обробки завдяки тому, що режими 
обробки також розраховуються та оптимізуються за допомогою ЕОМ. 
Технічне забезпечення САПР засновано на використанні обчислювальних 
мереж і телекомунікаційних технологій, персональних комп'ютерів та 
робочих станцій. Математичне забезпечення САПР характеризується 
різноманітністю методів обчислювальної математики, статистики, 
математичного програмування, дискретної математики, штучного інтелекту. 
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Програмні комплекси САПР відносять до числа найбільш складних сучасних 
програмних систем, заснованих на операційних системах Unіx, Wіndows, 
мовах програмування С, С++, Java і інших, сучасних CASE-технологіях [2, с. 
56]. 

Принцип імітаційного моделювання дозволяє нам досліджувати 
поведінку складних систем регулювання з необхідним ступенем точності. 
При цьому від дослідника вимагається повне уявлення технічної реалізації 
імітованої системи, чітке уявлення динамічних характеристик.  

Таким чином, імітаційне моделювання дозволяє врахувати максимально 
можливе число чинників при ухваленні управлінських рішень і є найбільш 
потужним засобом аналізу складних систем і процесів. Імітаційне 
моделювання є основою для створення нових технологій управління і 
ухвалення рішень у сфері бізнесу, а використання сучасного програмного 
забезпечення не лише робить цей метод усе більш доступним для фахівців- 
практиків, але і дозволяє використовувати його в навчальному процесі при 
підготовці кваліфікованих фахівців. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «БЕСТ-ПРО»  
 

Однією з основних проблем вибору автоматизованої системи для 
підприємства є те, що керівництво часто не готове до чіткого формулювання 
своїх потреб в автоматизації. Чи буде вибрана комплексна система, чи 
програми, які розв’язують конкретні завдання цього етапу, залежить від 
багатьох причин. Без сумніву, на вибір системи вплине як масштабність 
підприємства, так і його фінансове положення.  

Від вартості системи та достатнього набору управлінських даних, що 
генерується обліковою системою, нерідко залежить рішення директора. Для 
головного бухгалтера важлива повнота набору облікових можливостей, що їх 
надає система. Однією із систем, що дають право комплексно вирішувати 
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завдання збирання, обробки та аналізу інформації на підприємстві, є система 
«Бест-Про», розроблена компанією «Інтелект-Сервіс». 

Метою даного дослідження є визначення основних характеристик і 
переваг системи управління підприємством «Бест-Про». 

Програмний продукт «Бест-Про» забезпечує ведення трьох видів 
обліку – бухгалтерського, оперативного та управлінського. Інформаційна 
база для прийняття управлінських рішень закладається саме в оперативному 
обліку. Оперативний облік дає можливість управляти запасами, закупівлями, 
збутом,  реалізацією послуг, договірними відносинами, фінансами, 
взаєморозрахунками  й персоналом. Моніторинг фінансових і матеріальних 
потоків відбувається на рівні первинних документів, іншими словами до 
відображення інформації в бухгалтерії. 

Значною особливістю системи є комплексне вирішення облікових та 
управлінських завдань й гнучке налагодження, що дозволяє оперативно 
коригувати облікову систему при будь-яких змінах у законодавстві чи 
виробничих завданнях [1, с. 13].  

При вбудованій мові стандарту Basic, навіть не знайомі з 
програмуванням користувачі, можуть створювати свої процедури, за 
допомогою яких здійснюється налаштування складних проведень за 
рахунками, реалізуються алгоритми різних розрахунків, процедури 
використовуються у звітах. 

Система «Бест-Про» підтримує стандарт MRP II, що дозволяє 
оптимізувати всі провідні процеси, які відбуваються на підприємстві, за 
рахунок скорочення витрат й часу, який йде на виробництво продукції. Дана 
система забезпечує комплексну автоматизацію бізнес-процесів підприємств і 
здійснює планування всіх аспектів діяльності підприємства  від завантаження 
потужностей до реалізації готової продукції [2]. 

Бухгалтерський облік в системі «Бест-Про» може вестися як паралельно 
з оперативним, так і у відкладеному режимі. Головною метою управлінського 
обліку є прийняття рішень з розвитку бізнесу на основі аналізу даних, що 
пред’явлені керівництвом. 

Функції цехового обліку дають можливість оперативно контролювати 
виробничий процес за кожним видом продукції. Керування фінансовими 
ресурсами, грошовими потоками, завдання логістики (управління 
закупівлями, запасами, продажем) реалізовано в системі «Бест-Про». Також 
реалізовано засоби для розрахунку нормативної та фактичної собівартості. У 
розпорядженні системи «Бест-Про» є і засоби для контролю поточного стану 
підприємства й аналізу результатів діяльності підприємства. 

Програмний комплекс «Бест-Про» складається з набору модулів 
(підсистем), кожен із яких може експлуатуватися як у складі даного 
комплексу, так і окремо: грошові засоби, розрахунки; ведення договорів; 
облік запасів,  закупівель; продажі, управління збутом; управлінський аналіз; 
головна книга, податки; основні засоби; заробітна платня, кадри; облік 
автотранспорту; виробництво; загальні довідники; сервіс. 
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В свою чергу, підсистеми, що входять в «Бест-Про», складаються з 
набору прикладних функцій, одні з яких входять в число обов’язкових 
елементів постачання, а інші постачаються за бажанню конкретного 
підприємства-користувача. 

Однією з переваг програмної системи «Бест-Про» є самостійне ведення 
оперативного та бухгалтерського обліку на основі одних і тих же документів. 
Дані оперативного обліку являють собою підґрунтя для управління 
підприємством [3].  

Високий рівень інтеграції програмного комплексу з мінімальними 
витратами дозволяє здійснити зв’язок із системами, які вже працюють на 
підприємстві та виконують специфічні завдання, інакше кажучи створити 
повний електронний документообіг на підприємстві. Комплекс має широкі 
можливості інформаційного обміну штатними засобами системи: 
імпорт/експорт інформації в стандартні формати даних у структурі, що 
довільно налаштовується. Налаштування структури дозволяє обмінюватися 
даними з будь-якою програмою («Бест-звіт» та ін.). 

Таким чином, система «Бест-Про» дає можливість організувати ведення 
фінансового, управлінського, податкового обліку, обліку за міжнародними 
стандартами. За допомогою даної системи керівництво буде отримувати 
оперативну інформацію про стан взаєморозрахунків із бізнес-партнерами, 
наявність грошових засобів і матеріальних запасів тощо. При цьому 
зацікавлені відомості надаються у режимі реального часу з докладним 
роз’ясненням кожного показника. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВAДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГAНІЗAЦІЯХ 
 
Сучасний період розвитку суспільства характеризується стрімким 

розвитком комп’ютерної техніки та різноманітного програмного 
забезпечення. Технологічний процес, зокрема комп’ютеризація проникають 
практично в усі сфери людської діяльності. Те, що ще недавно вважалось 
фантастикою, завдяки прогресу в області комп’ютерних технологій, стало 
реальним. 
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Документування є складовою процесів управління і прийняття 
управлінських рішень, що суттєво впливає на оперативність та якість 
менеджменту. Процес прийняття управлінського рішення складається з 
одержання інформації, її переробки, аналізу, підготовки й прийняття рішення 
і залежить від документального забезпечення управління. Якщо в 
підприємстві не налагоджена чітка робота з документами, то, як наслідок, 
погіршується й саме управління, оскільки воно залежить від якості та 
достовірності, оперативності приймaння-передaчі інформації, правильної 
постановки довідково-інформаційної системи, чіткої організації пошуку, 
зберігання та використання документів. 

Питання організації та aвтомaтизaції документування розглянуті в 
працях вчених-економістів Ф.Ф. Бутинця, A.М. Кузьмінського, 
Ю.Я. Литвинa, В.В. Сопкa тa інших, проте ринкові перетворення вимагають 
нових підходів і розробок даного кола проблем – визначення ролі та місця 
первинних документів у господарському процесі; оцінки сучасного стану 
організації та aвтомaтизaції діловодства підприємств і накреслення шляхів їх 
поліпшення звикористанням aвтомaтизовaної обробки інформації. 

Проблемами впровадження електронного документообігу в організаціях 
на сучасному етапі займаються такі науковці, як Г. Асєєв, М. Бобильова, 
Ю. Вітін, М. Ларін, О. Матвієнко, В. Тихонов, М. Цивін, І. Юшин та ін. В 
їхніх працях розглядаються нормативно-правове забезпечення впровадження 
електронного документообігу, питання адаптації зарубіжного досвіду до 
впровадження систем електронного документообігу на українських 
підприємствах тощо. 

Порядок приймання, реєстрації кореспонденції, яка надходить, 
відправлення вихідних документів, контроль за використанням, збереженням 
оброблених документів, листуванням з окремими підприємствами та особами 
регулюється наказом про облікову політику, який формується на основі 
чинних нормативно-правових актів. Даний процес називається 
документообігом, під яким розуміють сукупність робіт, пов’язаних із: 
веденням кореспонденції (листування); прийманням і відправкою 
документів, які надходять і виходять; реєстрацією, контролем за виконанням; 
зберіганням оброблених документів у поточному архіві. 

Процес електронного документообігу ґрунтується на інтегрованій 
електронній обробці обліково-звітної інформації, яка включає формування 
первинних електронних документів, порядок обробки інформації, 
автоматизований банк даних тощо. 

Електронний документообіг покликаний забезпечувати процеси 
створення, управління доступом і розповсюдження великих обсягів 
документів у комп’ютерних мережах, а також контроль за рухом документів 
на підприємстві. 

Aвтомaтизовaні системи повинні включати засоби і правила створення 
документів, ведення їх електронного архіву, підтримки документообігу й при 
цьому базуватися на програмно-технічних засобах. Щоб забезпечити 
ефективне використання інформації, всі інші компоненти управління повинні 
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спиратися на систему ведення діловодства, лише в цьому випадку можна 
розв’язати задачі, що стоять перед підприємством. 

Процес aвтомaтизaції документообігу повинен зaбезпечувaти 
оперaтивну роботу всього обліково-aнaлітичного aпaрaту, можливість 
оргaнізaції тa здійснення швидкого контролю зa виконaнням і зберігaнням 
кожного документa – носія інформaції. 

Поняття «документ» у системі понять документообігу є центрaльним, 
фундaментaльним, a головною склaдовою є інформaція, якa може бути 
недокументaльною – незaкріпленою тa документaльною – зaкріпленою нa 
відповідному носії (пaпері, лaзерному диску тощо), що признaчений для її 
зберігaння тa передaвaння в просторі й чaсі. Існувaння документa без 
мaтеріaльного носія неможливе [1]. 

Системи електронного документообігу (СЕД) – це складний комплекс 
технічних і організаційних рішень, які сприяють збереженню і 
раціональному використанню людських ресурсів і підвищенню ефективності 
управління потоками корпоративних документів та інформації [2, с. 6].  

Проблема aвтомaтизaції документообігу є досить важливою для 
ефективної діяльності будь-якого підприємства. Проте, деякі підходи до 
aвтомaтизaції документообігу небезпечні, оскільки можуть призвести до 
серйозних проблем в управлінні і навіть дезорганізації діяльності. Зокрема, 
введення електронного документообігу дає змогу знизити кількість служб, 
зайнятих роботою з документами, що безперечно відіб’ється нa скороченні 
кадрового складу в організації.  

Ні законодавчо, ні методично не прописаний комплекс системи 
aвтомaтизaції документообігу в оргaнізaції. Тому говорити про швидкий тa 
якісний перехід від трaдиційного документообігу до електронного в 
укрaїнських оргaнізaціях без чіткої, продумaної нормaтивно-методичної бaзи 
ще зaрaно [3]. 

Однією з проблем, пов’язaних з впровaдженням систем електронного 
документообігу, є необхідність зaбезпечення юридичної сили електронних 
документів. Крім того, зaлишaються не повністю з’ясовaними питaння 
процедури відбору електронних документів для aрхівного зберігaння. 

Під час aвтомaтизaції документообігу постає проблема захисту та 
довгострокового зберігання електронних документів у архівах, підтримка їх в 
актуальному стані та забезпечення доступу до них. По-перше, вaрто звернути 
увaгу нa питaння, пов’язaні з розмежувaнням прaв доступу користувaчів до 
інформaції. Нaприклaд, прaцівник, що прaцює нa ділянці зaнесення в 
прогрaму дaних про нaдходження зaпитів від громaдян, не повинен мaти 
можливості ознaйомлювaтися з інформaцією, роботa з якою не передбaченa 
його посадовими обов’язками. По-друге, необхідно забезпечувати захист 
електронного документа та його реквізитів від випадкових чи навмисних змін 
у документі після його формування і набрання юридичної сили, a тaкож 
захист електронного документа під час його зберігання в електронному 
архіві.  
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Підсумовуючи вищесказане, серед основних проблем впровадження 
електронного документообігу в організаціях можна зазначити такі: 

1) консерватизм персоналу, недостатня освіченість в галузі 
інформаційних технологій, небажання навчатись і підвищувати кваліфікацію, 
може стати серйозною перешкодою для реформування системи 
документообігу в організації; 

2) нормативно-методичне та правове забезпечення роботи з 
електронними документами поки що є недосконалим; 

3) дуже широкий спектр програмних засобів, які використовуються для 
автоматизації документообігу в організаціях, спричиняє несумісність 
форматів та неможливість обміну електронними документами між 
організаціями; 

4) дуже часто в організаціях бізнес-процеси слабко формалізовані, що 
ускладнює їх автоматизацію; 

5) відсутній досвід тривалого збереження електронних архівів – 
аналогові документи є більш «живучими», ніж електронні документи, які є 
енергозалежними. 

Проте aвтомaтизaція документообігу є важливим елементом 
ефективності системи управління будь-яким господарським процесом, 
діяльністю підприємства, економікою держави. Тому ефективна організація 
документообігу – запорука успіху економічного зростання держави.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 
 
В сучасних умовах розвитку економіки фінансовий менеджмент 

(управління фінансами) стає однією з найбільш складних і пріоритетних 
завдань, що стоять перед управлінським персоналом будь-якого 
підприємства незалежно від сфери і масштабів його діяльності. 

Ефективність фінансового менеджменту організації значною мірою 
визначається використовуваною інформаційною базою і залежить від неї. 
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Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту являє собою 
сукупність інформаційних ресурсів організації, які використовуються в 
процесі прийняття управлінських рішень. 

Проблемою значення використання інформаційних технологій у 
фінансовому менеджменті займаються такі вчені, як А.Н. Романов,  
І.Я. Лукасевич, Г.А. Титоренко, П.Ю. Буряк.[1] У їх роботах розглядаються 
типи програмних продуктів, які сьогодні використовують при вирішенні 
задач фінансового менеджменту. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине 
інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані 
комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та 
координувати як технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої 
організації. Зокрема, такий підхід передбачає технічну, організаційну та 
методологічну інтеграцію таких базових напрямків управлінської діяльності, 
як виробничий, організаційний, маркетинговий, фінансовий, бухгалтерський, 
кадровий та проектно-конструкторський. Інформаційні продукти 
розміщаються в розподілених базах даних. Доступ до інформаційних 
продуктів відбувається через комп’ютерну мережу і регламентується 
правилами та нормативами даної організації. Крім цього, інформаційні 
технології забезпечують динамічну координацію дій за рахунок 
використання сучасних засобів зв’язку та програмних засобів комп’ютерних 
мереж. Інформаційна комп’ютерна мережа організації може органічно 
під’єднуватися до всесвітньої комп’ютерної мережі INTERNET. Під’єднання 
може проводитися через відповідні шлюзи з регламентованим доступом до 
внутрішньої інформації. Таким чином організація отримує прямий доступ до 
різноманітної інформації з широким спектром по змісту: від законодавчих 
актів до відомостей про стан на ринках сировини та готової продукції.[2] 

Як бачимо, сучасні розробки інформаційних систем менеджменту, 
технологій систем та комунікацій просуваються вперед досить успішно, 
використовуючи останні досягнення в галузі технологій інформаційних 
систем та комунікацій. Завдяки цьому інформаційні системи менеджменту 
стали задовольняти зростаючі вимоги менеджерів до забезпечення 
інформацією. Головними критеріями в оцінці інформаційних систем стали 
достовірність, своєчасність, повнота, корисність інформації для прийняття 
рішень. 

Збільшення продуктивності від останніх нововведень в електронному 
обладнанні і програмному забезпеченні, а також скорочення витрат на їх 
придбання сприяють швидкому розвитку експертних систем і систем 
штучного інтелекту завдяки розповсюдженню телекомунікацій не тільки в 
організації, але і серед клієнтів. Все це сприяє перетворенням, які 
перетворюють чисто технічні прикладні програми в конкурентоспроможний 
механізм, яким можна ефективно керувати. 

В наш час найбільша частина технологічних розробок в галузі 
інформаційних технологій застосовується для вирішення оперативних 
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управлінських задач. Новітні розробки свідчать про зростання можливостей 
вдосконалення інформаційних технологій в таких ключових напрямках: 

- значне підвищення показників ефективності технології; 
- спрощення доступу і розширення потенційних можливостей засобів 

програмного забезпечення і широкого застосування відкритих технологій; 
- створення дружнього інтерфейсу для користувача; 
- істотне покращання якості і функцій інформаційних технологій та 

зниження їх вартості. 
Використання електронних таблиць, наприклад, особливо корисне у 

питаннях фінансового контролю. Експертні системи створюють сприятливі 
умови для автоматизації рейтингу кредиту, а також процесу навчання у сфері 
фінансів. Телеконференції полегшують спілкування менеджерів, які можуть 
бути віддалені географічно, таким чином, економляться витрати і 
прискорюються прийняття рішень. Системи демонстраційних залів, які 
оснащені базами даних і відеозв’язком, сприяють плануванню і контролю: 
затрати на інвестиції в нові технології дуже високі, навіть беручи до уваги 
великі потенційні можливості останніх досягнень.  

Відзначимо основні переваги для організацій, які їм надає використання 
передових інформаційних технологій в управлінні. Так, застосування 
сучасних засобів зв’язку та обробки інформації у повсякденній роботі 
менеджерів дозволяє значно скоротити витрати малоефективну роботу і 
підвищити результативність ділових переговорів. 

Застосування інформаційних систем менеджменту надає можливість 
розглядати проблеми управління організацією у взаємопов’язаному 
комплексі і підняти ефективність праці менеджерів на якісно новий рівень. 
Важливе значення в автоматизації менеджменту має передача інформаційних 
масивів. Передача великих інформаційних потоків на значні відстані 
здійснюється з допомогою кабельних радіорелейних і супутникових ліній 
зв’язку. Створюються нові можливості для ефективної співпраці, оскільки з 
одного боку забезпечуються можливості на якісно вищих рівнях 
представляти чи передавати інформацію (відеоінформацію, гіпертексти, 
мультимедіа), а з другого зникають бар’єри відстані, так, як зникають 
проблеми з’єднання і передачі інформації без спотворень. 

Рівень розвитку технологій в сучасному світі є не лише одним із 
важливих показників соціально-економічного прогресу будь-якого 
підприємства, організації чи країни в цілому, а визначає місце кожної 
структури в світовій економіці. Розвинена наука, доступ до новітніх 
технологій та ефективні освітні технології нині є важливими складовими 
моделі стійкого розвитку передових організацій.  

Розбудова такої моделі сприяє конкурентоспроможності підприємств та 
світовому науково-технічному лідерству. Роль керівників фінансових служб 
компаній стає дедалі значимішою, що пов’язано з значним колом функцій, 
які покладені на них, і знань, якими вони повинні володіти, що в свою чергу 
спричинює значні інформаційні перевантаження. Технологічний розвиток 
якраз слугуватиме тим рушійним фактором, що повинен спростити і 
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полегшити роботу фінансових менеджерів. Нові інформаційні і управлінські 
технології дозволяють скоротити час, затрачуваний на оперативну поточну 
роботу, отримувати точні дані, швидко обробляти великий потік інформації, 
застосовуючи складні алгоритми розрахунків, тобто менше часу витрачати на 
записи і перевірки даних, більше на сам процес прийняття рішень. Проте 
потрібно також врахувати, що для того, щоб мати змогу продовжити 
забезпечення впливу всередині організації, фінансовим директорам 
доведеться в майбутньому мати змогу проникати в суть питання.[3] 

Отже, використання аналітичних програмних продуктів дає керівникові 
потужний інструмент прогнозування, вибору варіантів та аналізу 
майбутнього фінансового стану підприємства, моніторингу його поточного 
стану для прийняття своєчасних і адекватних управлінських рішень. 
Подальше вдосконалення існуючих і створення нових аналітичних 
програмних продуктів по аналізу фінансового стану діяльності пов'язані з 
розвитком методики аналізу фінансової звітності, розробкою нових 
методичних підходів до проведення фінансового аналізу на основі 
використання ширшої інформаційної бази. 
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ЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ 

 
У теорії економіки на початку її розвитку рідко використовувалися 

математичні поняття. У міру розвитку економіки починаючи з XVIII ст. 
з'являлися прості в математичному відношенні теорії. 

Однією з них була теорія, створена швейцарським економістом XIX 
Леоном Вальрасом (1834-1910), який заклав основи загальної економічної 
рівноваги. Згідно з цією теорією між відповідними величинами в економіці 
існує багатосторонній взаємозв'язок, який можна описати системою 
співвідношень між ними. Результати дослідження Л. Вальраса викликали 
великий інтерес і вплинули на наступні дослідження . У сучасній літературі з 
економіки математичні моделі називають моделями конкурентної рівноваги 
за Вальрасом. [1] 

Для економіки, де неможливе будь-яке експериментування, особливого 
значення набувало математичне моделювання. Завдяки застосуванню 
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потужного математичного апарату воно є найефективнішим і 
найдосконалішим методом. У свою чергу, математичні методи не можуть 
застосовуватися безпосередньо щодо дійсності, а лише щодо математичних 
моделей того чи іншого кола явищ.  

Саме тому останнім часом економіко-математичному моделюванню 
приділяють особливу увагу вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких 
Грін В. Г., Лещинський О. Л., Несторенко О. П. та багато інших. 

Моделювання є важливим засобом розв’язання багатьох економічних 
завдань і, зокрема, проведення аналітичного дослідження. Модель - це 
умовний об’єкт дослідження, тобто матеріальне чи образне відображення 
реального об’єкта, процесу його функціонування в конкретному середовищі. 
При цьому слід враховувати той факт, що вихідні результати моделі допевної 
міри спрощено відображають сутність глибинних процесів економічного 
розвитку внаслідок застосування специфічних принципів, притаманних 
характеру моделювання. Отже, метод моделювання - це конструювання 
моделі на основі попереднього вивчення об’єкта, визначення його найбільш 
суттєвих характеристик, експериментальний і теоретичний аналіз створеної 
моделі, а також необхідне коригування на підставі одержаної інформації. При 
вивченні складних економічних процесів та явищ часто застосовується 
моделювання. 

Метою моделювання є одержання, обробка, представлення 
та використання інформації про об’єкти, які взаємодіють між собою і 
зовнішнім середовищем, а модель тут виступає як засіб пізнання 
властивостей і закономірності поведінки об’єкта. 

Сучасна економіка - наука про об'єктивні закономірності 
функціювання  й розвитку суспільства. Математичні методи й моделі є 
складовою методів і моделей економічної теорії. Головним інструментом 
дослідження й прогнозування економічних об'єктів та явищ стала економіко-
математична модель. 

Дослідження математичної моделі дає змогу діставати характеристики 
реального економічного об’єкта чи системи. Тип математичної моделі 
залежить як від природи системи, так і від задач дослідження. У загальному 
випадку математична модель системи містить опис множини можливих 
станів останньої та закон переходу з одного стану до іншого (закон 
функціонування). 

Як і всяке моделювання, економіко-математичне моделювання 
грунтується на принципі аналогії, тобто можливості вивчення об'єкта за 
допомогою побудови і розгляду іншого, подібного йому, але більш простого і 
доступного об'єкта, його моделі. Дослідження застосування математичних 
методів в економіці, обґрунтування необхідності математичного 
моделювання для вирішення складних економічних задач, і розроблення 
пропозицій щодо математичного моделювання фінансової діяльності 
підприємства. 

Практичними завданнями економіко-математичного моделювання є, по-
перше, аналіз економічних об'єктів, по-друге, економічне прогнозування, 



782 

передбачення розвитку господарських процесів і поведінки окремих 
показників, по-третє, вироблення управлінських рішень на всіх 
рівнях управління.  

Економіко-математичну модель визначають як внутрішню 
несуперечливу замкнену систему математичних відношень, призначену для 
відтворення певних властивостей досліджуваного реального явища чи 
процесу. Прикладами економічних моделей є моделі споживчого вибору, 
моделі фірми, моделі економічного росту, моделі рівноваги на товарних 
ресурсних і фінансових ринках та інші. 

Будуючи моделі економісти виявляють істотні фактори, що визначають 
досліджуване явище й відкидають деталі, несуттєві для розв'язання 
поставленої проблеми. 

Формалізація основних особливостей функціювання економічних 
об'єктів дає змогу оцінити можливі наслідки дії на них та використовувати 
такі оцінки в управлінні. [2] 

Моделювання є основним методом дослідження виробничо-економічних 
систем. Моделювання - це спосіб відображення об'єктивної реальності, за 
якою для вивчення оригіналу застосовується спеціально побудована модель, 
яка відтворює певні властивості реального явища. 

Кінцевою метою моделювання виробничо-економічної системи є 
підготовка та прийняття керівником підприємства управлінського рішення.  

Економіко-математична модель, що описує дане економічне явище або 
об'єкт, будується таким чином: 

1. формулюється предмет й визначається мета дослідження. 
2. у розглядуваній економічній системі  відокремлюються структурні й 

функціональні елементи, що відповідають даній меті, виявляються їхні 
найважливіші якісні характеристики. 

3. на основі аналізу проблеми створюється математична модель, згідно з 
якою економічні величини пов'язуються між собою рівняннями, 
нерівностями, функціями. 

4. за допомогою математики проводиться аналіз моделі, внаслідок чого 
одержується  розв'язок; 

5. якщо з деяких причин цей розв'язок не може бути застосований на 
практиці, то процес побудови економіко-математичної моделі доцільно 
повторити. Для цього постановку задачі й одержаний результат піддають 
системному аналізу. Досліджують, чи враховано всі початкові дані, порядок 
їх групування, взаємозв'язки величин, їх послідовність тощо. Після такого 
аналізу за необхідності змінюють модель. 

Розрахунки в економіці ґрунтуються на певних математичних моделях. 
Тому економісти повинні: 

1. володіти мовою математичних понять, уміти здійснювати математичні 
дії над числами, символами, множинами, операторами, функціями; 

2. вміти оперувати рівняннями, нерівностями, функціями тощо; 
3. володіти основними розрахунковими математичними інструментами; 
4. вміти ставити проблеми, розв'язувати їх, робити аналіз одержаних 

результатів. [3] 
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Завдяки сучасним комп'ютерним технологіям можливості 
математичного моделювання практично безмежні, але скористатися ними 
повною мірою вдається лише тим фахівцям, які вільно володіють 
математичними методами. Економіко-математичне моделювання є 
актуальним методом дослідження та прогнозування економічних процесів, 
який, застосовуючи комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та 
інтелектуальні здібності спеціалістів, може без значних матеріальних затрат 
допомогти вдосконалити управління підприємством для покращення його 
фінансового становища. 
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ТЕОРІЯ ІГОР ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Теорія ігор – одна з відомих економічних теорій, метою якої являється 
вивчення найбільш раціональної та оптимальної поведінки суб’єкта в умовах 
конфліктної ситуації. Теорія бере свій початок із зацікавлення вченими 
іграми в буквальному розумінні, на кшталт шахів, а потім уже й іграми, у 
яких гравці не мають повної інформації (таких як азартна гра в покер, адже 
жоден гравець не знає, які ресурси має у своєму розпорядженні 
супротивник). Зрештою ця теорія набула всезагального значення після її 
застосування як у сфері економіки та політики, так і у повсякденному житті. 
Такі вчені як Нейман і Моргенштейн зацікавилася іграми з нульовою сумою, 
суть яких полягає в тому, що перемога одного суб’єкта чи групи суб’єктів 
може означати лише поразку суб’єкта чи групи з протилежними інтересами. 
Але Джону Нешу вдалось суттєво збільшити використання теорії ігор 
завдяки його аналізу ігор з ненульовою сумою.  

Отож, теорія ігор почала свій шлях з аналізу ситуацій «чистого 
конфлікту», тобто ігор з нульовою сумою на прикладах тотальних війн на 
знищення. Але у 1958 р. Томас Шелінг привернув увагу до ігор з ненульовою 
сумою: «Чистий конфлікт, в якому інтереси двох антагоністичних сторін є 
повністю протилежними, є дуже спеціальним випадком». Т. Шелінг розпочав 
одну з найбільш результативних наукових дискусій в історії теорії ігор. У 
1970 р. Анатоль Рапопорт написав, що «реальна цінність теорії полягає у 
розробці ігор, які знаходяться за межами ігор між двома учасниками з 
постійною сумою»  
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У 1950-1953 роках Неш опублікував чотири, без перебільшення, 
революційні роботи, в яких представив глибокий аналіз «ігор з ненульовою 
сумою», – особливого класу ігор, в яких всі учасники або виграють, або 
терплять поразку. Прикладом такої гри можуть стати переговори про 
збільшення зарплати між профспілкою і керівництвом компанії. Ця ситуація 
може завершитися або тривалим страйком, в якому постраждають обидві 
сторони, або досягненням взаємовигідної угоди. Очевидно, що така ситуація 
отримала назву «Рівновага Неша», адже вибравши найоптимальніший 
варіант поведінки (точніше – стратегії), обидві сторони дотримуються його, 
так як це вигідно для всіх, а відхилення від нього може спричинити лише 
негативні наслідки. В результаті отримуємо ситуацію, при якій обом 
сторонам вигідно зберігати стабільний та стійкий стан рівноваги. 

Теорія ігор, яка залишається частиною математичного методу активно 
використовується у дослідженнях політичної взаємодії. Такий «дрейф» теорії 
ігор у бік соціально-політичних досліджень, який розпочався у середині 
минулого століття, обумовлений необхідністю дослідження стратегій вибору 
політичних акторів в умовах нестабільної політичної системи та визначенням 
оптимальної лінії поведінки у взаємодії двох та більше політичних 
акторів [4, c. 16]. 

Актуальним завданням сучасного політичного розвитку виступає процес 
демократизації суспільства, який характеризується нелінійністю перетворень, 
нестабільністю політичних інститутів та умов політичної діяльності, 
невизначеністю основних принципів та правил політичної гри. 

При цьому, теорія ігор пропонує пояснення політичного вибору з 
позицій раціональності, уникаючи психологізму у політиці та дозволяє 
проводити аналіз як індивідуальних так і колективних (інституційних) 
акторів у внутрішніх та міжнародних відносинах. 

Джерела сучасної науки прийняття рішень, як й теорії ігор, не можуть 
бути однозначно визначені, тому що багато наукових шкіл здійснювали свої 
дослідження паралельно, але ключова робота Джона фон Неймана та Оскара 
Моргенштерна є важливою часткою історії раціонального підходу до 
прийняття рішень у конфліктах, тому що, перш за все, у ній сформульовано 
ідею, що раціональний вибір гравця повинен максимізувати очікувану 
суб'єктивну корисність [1, с. 162]. 

Особливістю теорії ігор є максимальне спрощення проблем та рішень, 
які приймають індивідууми. Уявляється, що індивідууми намагаються 
підвищити свій матеріальний стан та безпеку, причому існують певні 
правила, виконання яких призведе до бажаних результатів. 

В останні два – три десятиріччя теорія ігор стала використовуватися як 
ефективний інструмент аналізу взаємодії невеликої кількості суб'єктів, які є 
учасниками гри або просто гравцями. У ролі останніх можуть виступати 
підприємства (у теорії організації промисловості), роботодавці або 
працівники (в економіці праці), окремі країни (у світовій економіці). Широке 
застосування теорія ігор одержала не тільки в економіці, але й у ряді інших 
суспільних наук (політології, психології), а також в еволюційній біології [2]. 
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Необхідно зауважити, що вперше теорію ігор застосовували військові, для 
того, щоб в стратегії можна було врахувати можливі дії супротивника. У 
бізнесі ігрові моделі використовуються для прогнозування реакції 
конкурентів на зміну цін, нові кампанії підтримки збуту, пропозиції 
додаткового обслуговування, модифікацію й освоєння нової продукції. Якщо, 
наприклад, за допомогою теорії ігор керівництво встановлює, що при 
підвищенні цін конкуренти не зроблять того ж, воно, імовірно, повинне 
відмовитися від цього кроку, щоб не потрапити в невигідне положення в 
конкурентній боротьбі. Такі тематичні області, як стратегічне управління, 
стратегічний маркетинг, стратегічна поведінка, маркетингова стратегія, 
конкуренція, кооперація, ризик і невизначеність, є ключовими в теорії ігор і 
безпосередньо пов'язані з вирішенням управлінських завдань. 

Теорія ігор дозволяє структурувати стратегічні рішення. Крім 
теоретичної цінності, теорія ігор задає структуру, набір понять і 
термінологію, за допомогою яких описується конкурентна ситуація з 
погляду: 

− ідентифікації гравців; 
− уточнення варіантів вибору, якими володіє кожний із гравців;  
− послідовності дій, які використовуються, заснованих на побудові 

дерева рішень [3, с. 15]. 
Все це дозволяє зрозуміти структуру конкурентної ситуації, полегшує 

систематичне й раціональне прийняття рішень.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ: 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

 
Досягнення підприємствами поставлених стратегічних і тактичних цілей 

вимагає від них постійного поповнення новими засобами праці для 
оновлення технології виробництва, збільшення обсягу випуску існуючої 
продукції та виведення на ринок нової. Використання інформації, 
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інформаційних систем і інформаційних технологій в умовах інтенсивного 
розвитку ринкових стосунків стає одним із найбільш важливих елементів 
ефективного управління. Підприємства все частіше вдаються до допомоги 
сучасних інформаційних систем і технологій, аби стежити за зовнішніми і 
внутрішніми потоками інформації, що збільшуються, використовувати її для 
аналізу, прогнозування, ухвалення управлінських рішень. 

Особливий внесок у розв’язання теоретичних і методологічних питань 
формування та розвитку автоматизованої системи бухгалтерського обліку 
зробили такі видатні вчені: І.О. Белебеха, Ф.Ф. Бутинець, Р.М. Захарченко, 
С.В. Івахненков, М.В. Карамушка, Т.Г. Кірюшатова, М.М. Коцупатрий, 
М.Ф. Огійчук, В.Є. Ходаков та інші. Наукові теоретичні та практичні 
розробки даної проблеми є досить актуальними. 

У процесі управлінськоїдіяльності інформація стала більш важливим 
ресурсом, ніж матеріальні,енергетичні, трудові та фінансові ресурси. У 
технології обробки інформаціїпервинні відомості про виробничі та 
комерційні операції, випуск продукції,факти придбання та продажу товарів, 
знання й навички людей, їхні робочіобов’язки виконують роль предметів 
праці, а отримана внаслідок цьогоінформація – продукту праці. Вона 
використовується для аналізу таприйняття управлінських рішень. Тому 
важливого значення набуваютьметоди обробки й використання інформації, а 
також технічні засоби, завдякияким стало можливим перетворення 
інформації у важливий виробничийресурс [3]. 

В умовах сучасного інформаційного суспільства у бухгалтерів є вибір – 
або залишитись у межах традиційного розуміння фаху, або опанувати нові 
знання і брати участь у реформуванні економічних систем підприємств. 
Автоматизована система обліку повинна забезпечувати:  

- постійне спостереження за поточним станом об’єкта управління та його 
характеристик;  

- адаптацію до прийнятої практики бізнесу та модифікації, якщо така 
практика змінюється;  

- підтримку професійної діяльності управлінських працівників;  
- взаємодію з управлінським персоналом;  
- здійснення збирання та аналізу даних для управління й автоматичного 
виконання програмних засобів при настанні конкретного моменту з 
формуванням необхідної звітності;  

- реалізацію системи рекомендацій для користувачів;  
- ефективне збереження даних та можливість доступу до них кінцевого 
користувача зі свого робочого місця [1]. 
Успішне функціонування підприємств в умовах конкуренції, 

нестабільності ринкового середовища стає неможливим без використання ІС 
управління.  

Інформаційні системи – це сукупність управлінської інформації, 
суб’єктів управлінської діяльності, інформаційних технологій та зв’язки між 
ними [2, с. 184]. 
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Інформаційні системи залежать від того, чиї інтереси вони обслуговують 
і на якому рівні управління. Чим вищий по значимості рівень управління, тим 
вище складність і інтелектуальні можливості інформаційної системи та її 
роль у прийнятті рішень менеджером. Будь-який рівень управління потребує 
інформацію з усіх функціональних систем, але в різних обсягах та з різним 
ступенем узагальнення [4]. 

Останнім часом найбільшого поширення на підприємствах України 
набувають корпоративні інформаційні системи (КІС) класу ERP (Enterprise 
Resource Planning – Управління ресурсами підприємства). Корпоративні 
інформаційні системи – це інформаційна система, призначена для 
комплексної автоматизації всіх видів господарської діяльності підприємств, у 
тому числі корпорацій, що складаються з групи компаній, які вимагають 
єдиного управління [2, с. 184]. 

Метою функціонування інформаційної системи та технологій в 
бухгалтерському обліку на підприємстві є забезпечення зацікавлених осіб 
фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі 
альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів. Вигода чи 
невигода впровадження інформаційної системи означає відповідність чи 
невідповідність результатів роботи системи меті й завданням підприємства. 
Вибір інформаційної системи, а також постановку завдань слід проводити, 
виходячи з рамок довгострокового економічного планування. Основними 
вигодами від впровадження автоматизованої системи обліку є зниження 
операційних і управлінських витрат, економія коштів, зменшення циклу 
реалізації продукції, зниження комерційних витрат, зменшення дебіторської 
заборгованості [3]. 

Зараз у розвинутих країнах поширені такі концепції інформаційних 
систем на підприємствах:  

- Управління ресурсами підприємства: МRР – планування матеріальних 
потреб; МRР II – планування ресурсів виробництва; ЕRР – планування 
ресурсів підприємства; 

- Управління логістикою (SCM - Supply Chain Management); 
- Управління даними про вироби (PDM); 
- ІС автоматизованого проектування та виробництва (CAD/CAM); 
- ІС документообігу (docflow); 
- ІС бухгалтерського обліку (AIS); 
- ІС подання даних (MIS); 
- ІС організація робочого простору (workflow); 
- Internet/ Intranet; 
- ІС електронної комерції (e-commerce) [2, с. 185].  
Можна визначити наступні переваги, які виникають при застосуванні на 

підприємстві інформаційних систем і технологій, впровадженні програмного 
продукту автоматизації обліку, а зокрема: 

- програмний продукт автоматизації обліку можливо швидко ввести в 
експлуатацію, а при зміні масштабів діяльності підприємства, підходів до 
управління чи організації облікових робіт – переналаштувати з мінімальними 
затратами часу та фінансових ресурсів; 
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- усі облікові дані реєструються та зберігаються в єдиній інформаційній 
базі; 

- швидкий доступ до інформації для прийняття управлінських рішень; 
- широкі можливості для планування діяльності; 
- можливість постійного ведення оперативного контролю; 
- сучасний ергономічний інтерфейс автоматизованих програм обліку 

забезпечують доступність засвоєння інформації та високу швидкість роботи 
для фахівців; 

- можливість доступу до інформації через мережу Інтернет [3]. 
Отже, метою функціонування автоматизованої системи бухгалтерського 

обліку на підприємстві має бути забезпечення зацікавлених осіб фінансовою 
інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі 
альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 
Розвиток інформаційних технологій в бізнес-управлінні в останні роки 

йде швидкими темпами. Сучасний бухгалтер сьогодні не може уявити свою 
роботу без використання засобів автоматизації. Саме тому, однією із 
основних умов прикладних проблем формування бухгалтерської звітності є 
процес її автоматизації та впровадження нових тенденцій в світі 
комп’ютерних технологій.  

Питання автоматизації обліку присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, 
В.П. Завгородського, С.В. Івахненко, М.Т. Білухи, В.Г. Швеця, В.В. Сопка, 
С.Ф. Голова, В.В. Голова, В.Ф. Палія, С.К. Татура, І.А. Слободняк та інші.  
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Проте й досі залишається відкритим питання щодо проблем вивчення 
автоматизації, практичного застосування в обліку бухгалтерами.  

Різні аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства 
знаходять своє відображення в бухгалтерській звітності, який, в свою чергу, 
виступає інформаційною основою прийняття важливих управлінських 
рішень керівництвом – внутрішніми користувачами інформації і оцінці 
діяльності підприємства зі сторони зовнішніх користувачів – державних 
контролюючих органів, акціонерів, інвесторів, кредиторів. Однак прийняття 
рішень на основі інформації первинного обліку не просто не цілеспрямовано, 
але і неможливо, головною причиною цього є – обсяги даної інформації. 
Адже кількість первинних документів, що реєструються в бухгалтерських 
програмах, вимірюється у тисячах, а іноді і у мільйонах одиниць, що робить 
фактично не можливим навіть оперативне управління на основі цієї ж 
первинної інформації. Відповідно, інформація має бути систематизована, для 
цього і створюються різного типу звіти.  

Раціоналізація ланцюга «первинні документи – внутрішні облікові 
регістри – бухгалтерська звітність» є найважливішою проблемою розвитку 
систем автоматизації бухгалтерського обліку [1]. При цьому, в літературі, 
наявні в основному лише методичні рекомендації щодо використання тих чи 
інших програмних продуктів: це різноманітні інструкції користувача, 
послідовні рекомендації по роботі з програмами і т. д. Безперечно, вони 
важливі для практики, так як засвоїти сучасні програми методом «спроб і 
помилок», звичайно можливо, но навряд чи це є оптимальним рішенням. Все 
таки алгоритми, які використовуються програмним забезпеченням достатньо 
складні, а потім підказки від розробників по використанню програмного 
забезпечення більш чим корисні. Но в той же час необхідний розвиток 
методології автоматизації форми бухгалтерського обліку, яка на 
сьогоднішній день розроблена не достатньо. Лише в деяких роботах автори 
аналізують принципи побудови автоматизованих систем, розкривають не 
лише методичні, але й практичні сторони формування бухгалтерського 
обліку. При цьому, автоматизована форма введення бухгалтерського обліку 
має не тільки спільні принципи побудови з формою бухгалтерського обліку в 
цілому,  но і свої специфічні принципи, без знання яких неможливо 
раціонально освоїти  автоматизовану форму введення бухгалтерського 
обліку.  

Вчений І.А. Слободняк в своїх працях стосовно бухгалтерського обліку, 
аналізує питання цілеспрямованості використання єдиної інформаційної бази 
при введені фінансового і управлінського обліку, но аналіз відповідних 
питань можна поширити і на використання єдиної інформаційної бази для 
введення фінансового і податкового обліку, фінансового обліку по 
українським і міжнародним стандартам. В його працях було доведено, що в 
рамках системи управлінням обліку повинен бути повністю реалізований 
ланцюг обробки і систематизації інформації. Можливі також варіанти 
організації управління обліком і взаємодія його з системою фінансового 
обліку [3]. Тобто, співставлення його з системою фінансового обліку (поза 



790 

питанням автоматизації). Пропонується, двухкруговий (варіант автономії) і 
однокруговий   (інтегрований) систем організації бухгалтерського обліку. 
При варіанті автономії кожна з систем обліку – фінансового і управлінського 
є замкнутою.  

В даний час на ринку представленні три види програм автоматизації: 
- програми, які дозволяють автоматизувати введення бухгалтерської 

інформації і створення звітності для ДФС; 
- програми, які дозволяють автоматизувати введення бухгалтерської 

інформації і внутрішньої звітності; 
- програми, які крім введення інформації і створення звітності, 

допомагають приймати рішення по розвитку підприємства. 
Тобто, на ринку представлено широкий спектр програм по автоматизації 

бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і найбільш адаптованими 
до української системи ведення обліку є пакети 1С «Підприємство», «Парус-
Підприємство» та «Бест Звіт Плюс» [4]. Тому, перед підприємством, в особі 
бухгалтера постає вибір який саме вид програми потрібен для даного 
підприємства. В Україні більш широко розповсюдження набула програма 
«1С: Підприємство». Дана програма оновлюється постійно і набуває дедалі 
більшої популярності завдяки своїм новим додатковим можливостям. Адже, 
ця програма призначена для вирішення широко спектру задач автоматизації 
обліку стоять перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. 
Вона є системою прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і 
на єдиній технологічній платформі: «1С: Підприємство». За допомогою, цієї 
програми керівник може вибирати рішення, яке відповідає актуальним 
потребам підприємства і надалі розвиватиму своє підприємство та розширює 
задачі автоматизації. 

На сьогодні в інформаційній системі виокремлюють три способи 
ведення обліку за МСФО: паралельний облік, трансляція даних, 
трансформація даних.  

Повний цикл робіт з автоматизації обліку, включають в собі: обстеження 
фінансово-господарської діяльності підприємства, підбір і постачання 
оптимального пакету програм, постачання і монтаж комп’ютерної техніки, 
постановку обліку, навчання персоналу, необхідно розпочати із 
впровадження.  

Умовами, що дозволяють застосовувати швидке впровадження, є 
відповідність більшості бізнес-процесів підприємства, що автоматизується, в 
типовому рішенню, готовність керівництва підприємства при необхідності і 
обґрунтованості реорганізувати окремі бізнес-процеси, чітке, повне і 
своєчасне виконання поставлених перед підприємством завдань. При цьому, 
можна використовувати наступні підходи: на стадії підготовки проекту 
виявляється принципова можливість використання наступні підходи: на 
стадії підготовки проекту виявляється принципова можливість використання 
типового рішення, визначається готовність керівництва виділити максимум 
робочого часу співробітників підприємства для участі в проектних роботах. 
Ці висновки наводяться в звіті про експрес-обстеження [2].  
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Отже, слід сказати, що автоматизація системи бухгалтерського обліку 
дозволяє істотно полегшити працю бухгалтера, позбавити його від 
одноманітної роботи, дає можливість підвищити оперативність та точність  
облікової інформації, дозволяє приділяти увагу проведенню економічного і 
фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів щодо 
підвищення ефективності цієї роботи. Отож, кожне підприємство має 
визначитись з вибором того чи іншого програмного забезпечення, яке дасть 
змогу забезпечити всі потреби обліку підприємства і при цьому воно буде 
економічним і не буде вимагати великих затрат на придбання, а також буде 
легким у засвоєнні та використанні в роботі.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ 
«КОНТУР.БУХГАЛТЕРІЯ» НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
З розвитком новітніх інформаційних технологій зростає роль 

автоматизації, як одного з головних факторів  підвищення ефективності 
діяльності підприємства. Здійснення облікового процесу в умовах 
автоматизованого середовища суттєво впливає на методологію та 
організацію бухгалтерського обліку. 

Обчислювальна техніка значно підвищує якість обробки облікової 
інформації, зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних 
документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та 
звітних форм. На сьогоднішній день широко застосовуються комп'ютерна 
техніка та новітні інформаційні технології в обробці облікової інформації, що  
підвищує рівень управління, здійснюючи  оперативне введення інформації, її 
обробку та формування вихідної інформації, зменшення ручної праці, 
пов'язаної з розрахунками аналітичних показників і заповнення форм 
бухгалтерської звітності [2, c. 57]. 

Проблеми автоматизації обліку розглядаються у міжнародних 
стандартах обліку та звітності, в практичній діяльності вітчизняних 
підприємств. Дослідженнями у сфері інформаційних систем та технологій в 
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обліку займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Бенько М. М,      
Береза A. M, Білуха М, Бутинець Ф.Ф, Завгородній В. П, Івахненков С. В, 
Плескач В. А; Рогушина Ю. В, Швець В. Г. та ін. 

Із запровадженням в економіці ринкових відносин постала проблема 
формування для потреб управління інформаційної системи, яка б найповніше 
відповідала його цілям та основним завданням. Оскільки на рівні 
господарюючих суб’єктів основною інформаційною базою є бухгалтерський 
облік, то на перше місце при цьому виходять питання вдосконалення 
способів і прийомів збирання, узагальнення та сегментації в необхідних 
розрізах управлінської інформації [1, с. 7]. 

У практиці бухгалтерського обліку існує безліч автоматизованих 
інформаційних систем, що значно полегшують роботу підприємств. Однією 
із таких є спеціалізоване конструкторське бюро (СКБ) «Контур». 

СКБ «Контур» - це компанія, що займається розробкою програмного 
забезпечення для електронного документообігу, бухгалтерського обліку та 
управління підприємством. Головним продуктом компанії є інформаційна 
система «Контур.Бухгалтерія». Він дозволяє автоматично розрахувати 
зарплату, нарахувати лікарняні і відпускні, вести бухгалтерський облік, 
відправити звітність через інтернет. Підтримує актуальність форм і містить 
безліч підказок. У даній роботі ми детальніше розглянемо можливості 
інформаційна система «Контур.Бухгалтерія» [3, c. 206].  

Для розрахунку зарплати на початку роботи з Бухгалтерією 
імпортуються з 1С кадрові та розрахункові дані по всім співробітникам, а 
також довідники контрагентів, номенклатури та основних засобів. Зарплата 
по кожному співробітнику буде автоматично нараховуватися кожен 
розрахунковий період, після чого залишиться тільки підтвердити суми. 
Розрахунок лікарняних і відпусток на основі наявних даних про 
співробітників займе кілька хвилин. 

У сервісі користувач також може вести облік співробітників: 
- формувати і роздруковувати особову картку; 
- наказ про прийом на роботу і звільнення; 
- надання відпустки; 
- табель обліку робочого часу; 
- додавати дивіденди по потрібним співробітникам, а система врахує їх у 

звітності 2-ПДФО. 
При веденні бухгалтерського обліку для повноцінної роботи в сервісі 

імпортуються всі наявні дані з 1С. Потім вибирається у сервісі роль - 
головний бухгалтер або бухгалтер по первинці. У «Контур.Бухгалтерії» дуже 
зручно і просто вести облік первинних бухгалтерських документів. 

Користувачу не доведеться вводити сотні документів вручну і 
заповнювати рядки в накладних, оскільки в сервісі є розпізнавання 
сканованих товарних накладних. 

Звітність в сервісі формується автоматично на основі введених раніше 
бухгалтерських даних. Календар звітності нагадує про актуальні для 
організації терміни здачі. Всі можливості сервісу відповідають 
законодавству, форми оновлюються самі, а вбудована система перевірки 
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попереджує про помилки при заповненні. Сформовані звіти можна 
відправити відразу із сервісу, підписавши електронним підписом. 

У сервісі реалізовано багатокористувацький режим. Це означає, що в 
ньому можуть працювати кілька бухгалтерів однієї організації. Кожному 
доступні такі ролі на вибір: 1) головний бухгалтер; 2) бухгалтер по 
первинних документів; 3) директор; 4) оператор. 

Головний бухгалтер працює у всіх розділах системи, запрошує нових 
користувачів, налаштовує їх ролі та блокує при необхідності. 

Бухгалтер по первинці працює з документами, довідниками 
контрагентів, основних засобів, товарів та послуг і бачить аналітику по 
організації. Ця роль підійде також досвідченому менеджеру і не вимагає 
глибоких знань бухгалтерії. 

База вже містить понад 300 000 документів і щодня оновлюється 
командою експертів. Користувачі можуть знайти останню редакцію 
документа, який його цікавить, не виходячи із сервісу. При цьому дані на 
сторінці, де користувач зараз працює, не зникнуть. 

В інформаційній системі «Контур.Бухгалтерія» дуже зручно працювати 
бухгалтерам аутсорсингу або вести бухгалтерію декількох фірм у складі 
одного бізнесу. Клієнти або філії зможуть самі завантажувати первинні 
документи, при цьому інші розділи сервісу будуть їм недоступні. Документи 
не проведуть до тих пір, поки цього не зробить уповноважений бухгалтер. А 
роль директора в розрахованому на багатьох користувачів режимі дозволяє 
дивитися основні бухгалтерські показники, відслідковувати борги та 
аналітику. 

Знайдені документи можна зберегти або роздрукувати. Пошуковий 
рядок доступний в будь-якому розділі Бухгалтерії. 

У 2013 році СКБ «Контур» запустила безкоштовний освітній онлайн-
проект «Куба. Курси бухгалтерів». Він розрахований на початківців 
бухгалтерів, які тільки освоюють можливості інформаційної системи 
«Контур.Бухгалтерія», зокрема, розрахунок зарплати, ведення обліку та 
підготовку звітності тощо. Навчання проходить у формі відеоуроків з 
тестами від професійних лекторів [4].  

Окрім інформаційної системи «Контур.Бухгалтерія» компанія пропонує 
ще й такі продукти як: 

- «Екстерн» - здача будь-яких видів звітності у всі контролюючі органи. 
Додаткові сервіси для бухгалтера - виписки, довідково-правова система, 
звірка рахунків-фактур з контрагентами; 

-  «Електронний підпис» - сертифікат для участі в торгах і 
держзамовленні, для роботи в державних інформаційних системах; 

- «Ельба» - ведення бізнесу та звітності для підприємців без участі 
бухгалтера; 

- «Закупівлі» - пошук комерційних і державних закупівель; 
- «Фокус» - перевірка контрагентів на банкрутство, арбітражні справи і 

борги та ін.; 
- «Діадок» - організація електронного документообігу з контрагентами 

[4]. 



794 

Отже, автоматизація обліку підвищує ефективність та прискорює процес 
обробки даних, надає оперативну інформацію для прийняття рішень, значно 
підвищує рівень роботи підприємства. 
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ 
РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЛАСНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Діяльність підприємства майже завжди пов’язана з ризиком, що в свою 

чергу часто потребує прийняття управлінського рішення. Поняття 
управлінського рішення можна трактувати, як результат вибору суб'єктом 
управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в 
існуючій чи спроектованій ситуації. 

Тема управлінських рішень є досить обширною і розглянути всі її 
аспекти не є можливим, тому ми зосередимось на конкретному випадку 
вибору найменш ризикованого проекту. Розглянем детальніше поняття 
ризику і методи його визначення. 

Ризик — потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Ризик 
проекту – це ступінь небезпеки для успішного здійснення проекту. Поняттям 
ризику характеризується невизначеність, яка пов’язана з можливістю 
виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків 
[1, c. 14]. 

Серед способів кількісного визначення величини ризику виділяють два 
підходи: теоретичний та емпіричний. Теоретичний підхід виражає вимоги до 
результатів визначення рішення за умови розрахунку ризику шляхом 
логічних міркувань, а не на основі досвіду. Емпіричний підхід екстраполює 
ризик, розрахований на базі подій минулих періодів [2, с. 128]. 

Кількісною оцінкою ризику проекту прийнято рахувати варіацію – 
розкид можливих результатів інвестиційної операції щодо очікуваного 
значення (математичного очікування). Коефіцієнтом варіації називають 
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Отже, як видно з розрахунків доцільніше обрати проект №1, коефіцієнт 
варіації якого є меншим ніж у проекту №2. Відповідно написавши один раз 
дану програму ми можемо використовувати її незліченну кількість разів чим 
економимо свій час і страхуємо себе від помилки в розрахунках. Також є 
можливість створення текстового файлу, який включає в себе усі розрахунки 
і результати розв’язання задачі, що дає змогу нам використовувати їх не один 
раз, а також спрощує використання даних результатів у звітах. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ТРАЄКТОРІЙ 
ПОКАЗНИКІВ В МОДЕЛІ ХАРРОДА-ДОМАРА З ВИКОРИСТАННЯМ 

ВЛАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Сучасні умови господарювання, що характеризуються збільшенням 

масштабів виробництва, прискоренням темпів інноваційних процесів, 
динамікою міжнародної конкуренції, а також ліквідацією централізованого 
механізму управління національною економікою, у результаті якої центр 
тяжіння планової роботи перемістився з державного-галузевого на рівень 
підприємств, зумовлюють зниження стійкості та можливості передбачення 
змін у сучасному бізнес-середовищі. В таких умовах ефективне управління 
організаціями має базуватися на постійному оновленні даних про зовнішнє 
середовище, їх аналізі, пошуку нових стратегій та підходів. Щоб 
пристосуватися до безпрецедентних змін в принципах і підходах діяльності й 
зробити їх своїми союзниками, необхідно враховувати динаміку економічних 
процесів, застосовувати в економічних розрахунках моделі економічної 
динаміки. 

На відміну від статичних динамічні моделі описують не стан, а процес 
розвитку економіки з урахуванням їх розвитку у часі, установлюючи 
безпосередній взаємозв’язок між попередніми та наступними його етапами і 
тим самим наближаючи аналітичні висновки на основі економіко-
математичної моделі до реальних умов розвитку економічної системи.  

Аналізуючи макроекономічну систему, виокремлюють два блоки: 
статичний, який формує параметри системи, та динамічний, що описує 
траєкторію її розвитку. Динаміка описується кількома рівняннями зі 
змінними, на значення яких впливають параметри управління та наявна 
структура системи.  
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Метою статті є обгрунтування необхідності використання моделі 

Харрода-Домара для опису динаміки доходів підприємств. 

В якості прикладу моделі з неперервною величиною часу, 

представленою диференціальним рівнянням, розглянемо модель Харрода-

Домара. Модель описує динаміку доходу Y(t), який розглядається як сума 

споживання С(t) і інвестицій. Економіка вважається закритою системою, 

тому чистий експорт дорівнює нулю, а державні витрати в моделі не 

виділяються.  

Тим самим в модель включаються наступні передумови: 

- Інвестиційний лаг дорівнює нулю: інвестиції одразу ж переходят в 

приріст капіталу. Формально це означає, що ∆K(t) = I(t), де ∆K(t) – 

неперервна функція приросту капіталу у часі; 

- вибуття капіталу відсутнє; 

- затрати праці постійні в часі або випуск не залежить від затрат часу, 

оскільки праця не являється дефіцитним ресурсом; 

- модель не враховує технічного прогресу [1]. 

Приклад. Розглянемо різні варіанти траєкторій основних 

макроекономічних показників в моделі Харрода-Домара при різних умовах 

темпу споживання. 

Нехай динаміка споживання C(t) = C(0)*e
rt 

, а динаміка валового 

внутрішнього продукту . Тоді рівняння  

динаміки інвестицій I(t) = B * Y‘(t). За початкові умови візьмемо такі 

значення Y(0) = 1000, C(0) = 200, B = 2, а темп приросту споживання ―r‖ 

відповідно для трьох досліджень: 0,75;0,45;0,4. 

 

 
Рис. 1. Результат виконання програми для 1-го випадку 

 

Для виконання цього завдання розробимо власний програмний продукт, 

який буде знаходити траєкторії для побудови графіків і відповідно буде 

здійснювати їх побудову. Для кращого сприйняття користувачем інтерфейсу 

програми і результатів її роботи було обрано мову програмування C#, яка дає 

можливість без лишніх зусиль розробити графічний інтерфейс програми. 

Результат виконання програми для темпу приросту споживання «0,75» 

зображено на рисунку 1. 



прир
макс
Тем

прир
збіл
але 

опти
0,8. 
екон
біль
пока
граф

проа

Як бачи
росту сп
симальне
мп прирос

 

Рис
 
Як видн
росту сп
льшився д
темп при
 

Рис
 
Для ос
имальним
Відпові

номічної 
ьше ніж у
азників з
фіку. 
Отже, п
аналізува

имо з р
поживанн
е значення
сту є висо

с. 2. Резул

но з зобр
поживання
до познач
иросту спо

с. 3. Резул

таннього 
м, тобто r
ідно для 
моделі зр
у поперед
зображено

представл
ати різні 

езультату
ня буде 
я коли зм
ким порів

льтат вик

ражених р
я 0,45 ч
ки 11,756
оживання

льтат вик

випадку
r = a0/B =
оптимал

ріс до 357
дньому ва
о, як у в

лений пр
можлив

79

у викона
станови

мінна часу
вняно з оп

конання 

результат
час існува
6, яка є кр
я є ще вис

конання 

у темп 
= 0,4, де а
льного в
7,97 умовн
аріанті. Тр
вигляді ф

рограмни
ві варіант

8 

ання про
ити 0,75 
у “t” при
птимальн

програм

тів на рис
ання “t” 
ращою ніж
соким пор

програм

приросту
а0 є нормо
випадку 
них один
раєкторії 
формул т

ий проду
ти розви

грами, з
випуск 

близно до
ним. 

ми для 2-г

сунку 2, 
даної ек

ж у попер
рівняно з 

ми для 3-г

у спожи
ою спожи
період іс
иць, що п
основних
так і поб

укт дав 
тку екон

за умови
продукц

орівнюва

го випадк

при знач
кономічн
редньому
оптималь

го випадк

ивання с
ивання як
снування
приблизн
х макроек
будовано 

змогу о
номічних 

, що тем
ції мати
атиме 3,38

ку 

ченні тем
ної систем
у результа
ьним. 

ку 

співпадає 
ка дорівню
я “t” дан
о у 30 раз
кономічн
на самом

оцінити 
систем 

мп 
ме 
89. 

 

мпу 
ми 
аті, 

 

з 
ює 
ної 
зів 
них 
му 

та 
за 



799 

моделлю Харрода-Домара в залежності від різних початкових умов. 
Найкращим виявився третій випадок, тобто коли темп приросту набув 
значення 0,4. 

Список використаних джерел: 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
 

В останні роки інформаційні технології проникли практично в усі сфери 
діяльності людини. Не є винятком і управління персоналом, де в діяльність 
кадрових служб підприємств та організацій все частіше впроваджуються 
сучасні інформаційні системи (ІС).  

Зазвичай такі системи позначаються абревіатурою HRMS (Human 
Resource Management Systems – системи управління трудовими ресурсами). У 
найповнішому – комплексному варіанті ці системи охоплюють усі рівні 
управління підприємством – операційний, тактичний і стратегічний; а у 
функціональному плані – кадровий облік, розрахунки з персоналом та 
систему управління трудовими ресурсами, що включає в себе модулі найму 
та підбору персоналу, оцінки, навчання, розвитку та мотивації персоналу [1]. 

Система управлення персоналом проходить у своєму розвитку 
проходить такі стадії: 

1. Аналіз ситуації – визначення потреби в робочій силі, виходячи з 
планів розвитку виробництва, аналізу робочої сили, пошук альтернатив 
тощо. 

2. Постановка цілей – кадрові цілі повинні співпадати з цілями 
організації. Цілі включають заходи по підвищенню продуктивності та 
посиленню обороту робочої сили. 

3. Контроль – співставлення досягнутих результатів з планом, усунення 
відхилень, які можуть включати наймання та навчання працівників.  

Процес управління персоналом можна визначити як множину 
узгоджених, прийнятих і реалізованих рішень, направлених у кінцевому 
підсумку на досягнення головної мети функціонування організації. 
Вироблення кожного з цих рішень мусить бути інформаційно забезпечене. 

Інформаційне забезпечення системи управління персоналом – це 
сукупність реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм організації 
інформації, що циркулює в системі управління та забезпечує її 
функціонування. Воно включає оперативну інформацію, нормативно-
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довідкову інформацію, класифікатори техніко-економічній інформації та 
системи документації (уніфіковані і спеціальні) [2, с. 49]. 

Нині з урахуванням інформаційних технологій вирішуються важливі 
завдання управління персоналом: 

1. Планування штатних розкладів з формуванням посадових інструкцій. 
2. Облік персоналу (систематизація персональних даних про 

співробітників). 
3. Підбір нових працівників і переміщення. 
4. Планування графіків роботи персоналу. 
5. Облік використання трудових ресурсів, робочого часу, виконаних 

робіт. 
6. Розрахунки з персоналом (розрахунок оплати праці, допомоги, 

контроль виплат, підзвітні особи тощо). 
7. Облік підзвітних сум і депонентів. 
8. Система управління документами. 
9. Персоналізований пенсійний і податковий облік. 
10. Моделювання та регулювання роботи персоналу. 
Якщо раніше ледве чи не єдиною областю, в якій застосовувалися 

інформаційні системи, була автоматизація бухгалтерського обліку, то на 
сьогодні спостерігається впровадження інформаційних технологій у різні 
сфери діяльності підприємства: аудит, маркетинг, логістику тощо. 

У більшості компаній, гостро постає питання системного управління 
персоналом. Управління персоналом складається з таких важливих 
елементів, як [3, c. 252]:  

- визначення загальної стратегії підприємства;  
- залучення, відбір та оцінка персоналу;  
- підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу, тощо. 
В цілому, інформаційна система управління персоналом як важлива 

складова системи управління підприємством забезпечує автоматизацію 
управління персоналом підприємства на трьох рівнях [4]:  

- автоматизація нарахування заробітної плати; 
- автоматизація кадрового обліку; 
- автоматизація управління трудовими ресурсами.  
Сучасний менеджер з управління персоналом на підприємстві може 

користуватися різними програмами, які умовно можна розділити на наступні 
групи:  

1. Інформаційно-довідкові системи. В цілому такі системи не 
відносяться до систем з функціями управління персоналом, але вони дуже 
активно використовуються в роботі кадрових служб. Найбільш популярними 
в цій області є довідники законодавства, особливо що містять консультаційні 
бази.  

2. Програми, що забезпечують автоматизацію окремих ділянок роботи 
кадрової служби. 

3. Модулі в складі комплексного продукту для забезпечення роботи 
підприємства. 

4. Спеціалізовані комплексні системи.  
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Крім того, усі інформаційні системи управління персоналом  
можна поділити на вузькоспеціалізовані програми та повнофункціональні 
системи.  

Вузькоспеціалізовані програми розроблені для виконання окремих 
завдань, забезпечуючи обробку і аналіз певних даних. До подібних продуктів 
можна віднести програми для: кадрового обліку (відпустки, стаж тощо); 
розрахунку заробітної плати; найму персоналу; атестації; тестування; оцінки 
навчання і розвитку тощо. 

Рівень ефективності даного продукту залежить від професіоналізму  
його розробників і, як наслідок, ціни. Способи обробки відомостей на  
різних етапах варіюють від примітивних до самих просунутих.  
Вищевказані інформаційні технології в управлінні персоналом  
найбільш часто впроваджуються в діяльність невеликих організацій для 
вирішення нескладних завдань, що відносяться до кадрового і фінансового 
обліку.  

У разі залучення великої кількості фахівців різних рівнів, виникає 
необхідність в організації більш ретельного підходу до управління 
персоналом. В такому випадку на допомогу приходять повнофункціональні 
HRMS. Вони здатні задовольнити найвищі вимоги, і як правило, включають в 
себе модулі, що дозволяють обробляти такі основні напрямки діяльності 
підприємства: організаційний менеджмент; кадровий облік; кадровий 
документообіг; табельний облік; розрахунок зарплати; регламентована 
звітність; компенсаційний пакет; планування людських ресурсів; планування 
фонду оплати праці; оцінка персоналу; управління мотивацією; управління 
навчанням; підбір персоналу; кадровий резерв; інформаційне 
самообслуговування; аналітика. 

Інформаційні технології в наш час стали активно впливати на діяльність 
будь-якої організації і стали невід’ємною частиною інформаційної 
інфраструктури цієї організації. Важливо розуміти, що при визначенні 
доцільності використання інформаційних систем потрібно враховувати 
значимість глибокого і ретельного аналізу як необхідної передумови 
прийняття управлінських рішень. Без інформації та її аналізу є неможливим 
ефективне функціонування і розвиток фірми. Досвід процвітаючих компаній 
переконує, що їхній успіх завдячується наявністю добре функціонуючих 
інформаційних систем, які активно застосовуються у прийнятті 
управлінських рішень. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 
Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, 

соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти зорієнтована на 
формування та розвиток інтелектуального потенціалу суспільства, 
вдосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження 
комп'ютерних методів навчання та тестування, що надає можливість 
вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. 

Одним із найважливіших напрямків розвитку інформатизації освіти є 
новітні комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація процесу 
навчання, зворотний зв'язок – вагомі переваги цих технологій, котрі 
зумовили необхідність їх застосування у різних галузях людської діяльності, 
насамперед у тих, які пов'язані з освітою та професійною підготовкою.  

Дану тему досліджувало велике коло науковців, серед яких В.Ю. Биков, 
В.М. Пугачьов, Е.Г. Газенаур, І.Г. Захарова, О.В. Сидорова, О.А. Міщенко та 
інші. 

Науковці по-різному трактують  поняття "інформатизація освіти". За 
визначенням В. Бикова, "інформатизація освіти – це сукупність 
взаємопов’язаних, організаційно-правових, соціально-економічних, 
навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських 
процесів, спрямованих на задоволення інформаційних обчислювальних і 
телекомунікаційних потреб (інших потреб, що пов’язані із впровадженням 
методів і засобів інформаційно-комунікативних технологій) учасників 
навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та 
його забезпечує [1, с. 30]. 

Впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти 
надає можливість: 

1. вдосконалення механізмів керування системою освіти на основі 
використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної 
інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних 
мереж; 

2. удосконалення методології і стратегії добору змісту, методів і 
організаційних форм навчання, що відповідають завданням розвитку 
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особистості того, кого навчають, у сучасних умовах інформатизації 
суспільства; 

3. створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток 
інтелектуального потенціалу того, кого навчають, на формування навичок 
самостійно здобувати знання, реалізовувати інформаційно-навчальну, 
експериментально-дослідницьку діяльність, різні види самостійної діяльності 
з обробки інформації [2, с. 57]. 

Основні переваги, які дає використання ІТ в освіті порівняно з 
традиційним навчанням, полягають в наступному: 

- ІТ значно розширюють і поліпшують сприйняття навчальної 
інформації за рахунок застосування кольору, графіки, звуку, анімації, що 
дозволяє відтворювати реальну обстановку; 

- дозволяють істотно підвищити мотивацію студентів до навчання; 
- сприяють найбільш широкому розкриттю здібностей учнів, активізації 

їх розумової діяльності; 
- сприяють формуванню рефлексії (той, хто навчається, має можливість 

наочно уявити результат своїх дій, визначити етап у вирішенні завдання, на 
якому зроблена помилка, і виправити її) [3, с. 32]. 

Впровадження інформаційних технологій як засіб інноваційного 
розвитку освіти має не тільки позитивне, але й суперечливе (в деяких 
випадках – негативне) значення. І хоча в кінцевому результаті інформаційні 
технології майже завжди спрацьовують «на позитив», означені суперечності  
не можна не враховувати. Ігнорування будь-якої суперечності може 
спричинити  деформацію не лише конкретного результату, але й всієї 
системи освіти. 

Перша і основна суперечність формується на межі реальних 
можливостей і волевиявлення суб’єкта управління освітою матеріального 
забезпечення процесу впровадження інформаційних технологій: кожен 
розуміє нагальну потребу інформатизації освіти і, разом з тим, далеко не 
кожен керівник (менеджер освіти, управлінець, державний діяч, розпорядник 
державних коштів, бізнесмен тощо) має змогу інвестувати в цей процес 
належні кошти. . І якщо ж знаходяться гроші на обладнання, то їх не завжди 
вистачає на придбання відповідного програмного забезпечення. Досвід 
користування «піратськими» програмами відходить у минуле, а ліцензійне 
забезпечення коштує дорого. Відкриті безкоштовні програми, як правило, 
поступаються ліцензійним по ряду параметрів. 

Суперечності пов’язані саме з інформаційними технологіями виникли і в 
системі підвищення кваліфікації. Цілий ряд відомих фірм та організацій 
охоче йдуть на співпрацю із навчальними закладами, прагнучи просунути 
свою продукцію на ринок, надаючи методичні матеріали, документацію, 
програмне забезпечення, зразки продукції тощо. Пропонуються спеціальні 
університетські програми, що надають суттєві знижки при купівлі продукції. 
На жаль, ці можливості співпраці в Україні належним чином не 
використовуються. З одного боку, цьому перешкоджає доступність 
неліцензійного програмного забезпечення. З іншого, мовні і культурні 
бар’єри. 



804 

До суперечностей впровадження інформаційних технологій також 
можна віднести перетворення переваг інформаційних технологій на свою 
протилежність. Наприклад, гіпертекст спрощує процес визначення головних 
смислових елементів теми, що вивчається, дозволяє швидко знайти 
визначення понять, встановити смисловий зв’язок між ними, але його 
особливості призводять до того, що дисципліни навчального плану можна 
вивчати несистематизовано, з будь-якої сторінки. А доступ до необмежених 
навчальних ресурсів створює для студентів спокусу «кома в кому» 
переписувати вже готові реферати, курсові, контрольні роботи. 

До труднощів впровадження інноваційних технологій у вищих 
навчальних закладах можна віднести також діючий стандарт у вигляді 
переліку дисциплін нормативної і вибіркової частини навчального плану 
ВНЗ, який розроблений науково-методичною комісією, що не дає можливості 
активно впроваджувати нові інформаційні технології і дисципліни в учбовий 
процес [4, с. 28]. 

Отже, інноваційні технології позитивно впливають на процес навчання і 
виховання насамперед тому, що змінюють схему передачі знань і методи 
навчання. Проте, на жаль, розвиток і впровадження ІТ відбувається не без 
проблем.  
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Інформатизація в області управління господарською діяльністю 

готельного комплексу здійснюється з метою підвищення продуктивності 
праці працівників за рахунок зниження вартості готельних послуг, а також 
підвищення кваліфікації і професійних знань фахівців. 
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Ресторанний бізнес, як відомо, є одним із найбільш прибуткових. Він 
надає понад 30% валової і 9-10% чистого прибутку, тому є, на перший 
погляд, дуже привабливою сферою інвестицій. Але у той же час це один із 
найбільш складних і ризикованих видів бізнесу. Аналіз показує, що середній 
термін життя ресторану складає 1,5-2 роки, потім його або продають, або він 
закривається, не витримавши конкуренції. Для успішної роботи будь-якого 
ресторану є необхідним потужний інструмент для оброблення інформації, 
яким і є автоматизована система управління [1]. 

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі – це 
системно організована для вирішення завдань управління готельно-
ресторанним комплексом сукупність методів і засобів реалізації операцій, 
збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту 
інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, 
використання засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також способів, за 
допомогою яких, інформація надається тим, хто її потребує.  

На ринку СНД сьогодні є більше десятка систем автоматизації 
управління ресторанами. Вартість одного проекту оцінюється іноді в десятки 
тисяч доларів.  

Досвід сотень успішних рестораторів показує, що по-справжньому 
прибутковим заклад став з того моменту, як його оснастили автоматизованою 
системою управління і обліку. Адже ця процедура не тільки збільшує 
швидкість обслуговування клієнтів, але і спрощує роботу персоналу закладу 
(від офіціантів до керівників і бухгалтерів), а також значною мірою може 
збільшити прибуток. Після автоматизації власник бізнесу отримує 
можливість віддаленого і оперативного контролю над роботою свого закладу. 
Він не тільки може переглядати докладні звіти в будь-який момент часу, але і 
втручатися в роботу системи через мережу Інтернет. 

Системи для автоматизації ресторанів об'єднують у єдиний 
інформаційний простір звичні для рестораторів управлінські функції, 
доповнюючи їх сучасними високотехнологічними інструментами. 
Розглянемо найбільш відомі системи автоматизації бізнес-процесів 
ресторанної індустрії.  

Комплексна система R-Keeper російської компанії UCS орієнтована на 
автоматизацію бізнес-процесів підприємств індустрії гостинності – 
ресторанів, кафе, барів та інших підприємств харчування, як одиночних, так і 
мережевих[2]. Станом на 1 січня 2014 р. на R-Keeper працюють понад 31,5 
тис. ресторанів у 36 країнах світу, серед яких є і представники Росії, 
Білорусії, України, Казахстану та інших країн СНД. Система R-Keeper має 
інтерфейси c 1С: Бухгалтерія; з системою управлінського обліку Капітал 
2008: Ресторан; з системою управління боулінгом Brunswick, AMF & 
QUBIKA; з системою відеоспостереження Інтелект; з системою бронювання 
столів Restorun.  

Ключовими компонентами даної системи є: система автоматизації 
складського обліку, спрямована на облік руху товарів, калькуляцію страв, 
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списання продуктів, інвентаризацію; Wi-Fi-термінал «мобільний офіціант» 
для автоматизації прийому замовлень безпосередньо біля столика гостя і 
передачу в систему в режимі онлайн; апаратно-програмний комплекс з 
відеоспостереження за касовими операціями, який є сучасним 
інтелектуальним рішенням для контролю роботи персоналу в касовій зоні. 

Комплексне рішення Айко (iiko) (Росія) є системою управління 
ресторанним бізнесом нового покоління. iiko дозволяє в єдиному 
інформаційному просторі повноцінно управляти фінансовими, 
матеріальними і людськими ресурсами підприємства індустрії гостинності, 
знижувати витрати і збільшувати прибуток, а також ефективно боротися зі 
зловживаннями персоналу. В даний час iiko успішно використовується в 
багатьох ресторанах і ресторанних мережах Росії та 20 інших країн. Кількість 
ресторанів, що вибрали iiko, перевищила 5500 [3].  

Дана система має у своєму складі цілий ряд компонентів автоматизації 
ресторану на різних рівнях: управління інфраструктурою, кухнею, 
виробництвом готових страв, доставкою, музикою; відеоконтроль; 
бухгалтерський облік; складський облік; засоби автоматизації роботи 
офіціанта,бармена-касира.  

Система автоматизації підприємств громадського харчування, індустрії 
відпочинку і розваг Tillypad XL є високотехнологічним програмним 
комплексом, який дозволяє реалізовувати на найвищому рівні стандартні 
задачі по автоматизації і нетривіальні рішення. На сьогоднішній день системі 
Tillypad XL довірили свій бізнес більш 8000 рестораторів Росії, країн СНД і 
Європи. Дане рішення включає: зручний і легко настроюється Front Office 
для автоматизації роботи з замовленнями клієнтів; Back Office для реалізації 
завдань ефективного управління рестораном; систему складського обліку; 
систему відеоспостереження; систему керування правам користувачівдля 
виключення можливості несанкціонованого доступу [4]. 

Система автоматизації КІС IS (IntellectStyle компанії «Комп'ютерно-
касові системи») успішно встановлена в більш ніж 350 ресторанах Росії, 
України, Білорусії і Казахстану. Це програмний продукт, що складається з 
ядра системи і додаткових модулів для автоматизації окремих функцій 
ресторану, наприклад FrontOffice– для автоматизації роботи касового вузла, 
офіціанта, метрдотеля; Back Office– для обслуговування управлінського, 
складського та бухгалтерського обліку і автоматизації роботи менеджера, 
завідувача виробництвом, диспетчера по харчуванню. 

Система «Магія для Ресторанів» (компанія «Меджік Софт») являє собою 
фронт-офісна рішення для автоматизації касового обліку і управління на 
підприємствах громадського харчування та розважальних центрах. На 
сьогоднішній день «Магія для Ресторанів» впроваджено й успішно працює 
більш ніж на 300 підприємствах громадського харчування в Росії і в Україні. 
Вона включає: касовий облік, програми лояльності клієнтів, взаємодія з 
кухнею, управління периферійними системами – більярд, боулінг, ігрові 
автомати [5]. 
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Інформаційні системи і технології є невід’ємною частиною роботи  
готельно-ресторанного комплексу, що сприяють підвищенню якості 
обслуговування клієнтів, а також значно спрощують роботу обслуговуючого 
персоналу. На наш погляд, у сучасному світі серед інформаційних систем і 
технологій в готельно-ресторанній справі найбільшого поширення набула 
система R-Keeper. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ В МУЗИЦІ 
 

Математика і музичне мистецтво - дві частини людського існування. 
Слухаючи музику, ми переносимось в дивовижний світ звуків і відкриваємо в 
ній досконалість, простоту й гармонію. Вирішуючи математичні завдання, ми 
занурюємося в суворий простір чисел. Нам не спадає на думку те, що 
музичний світ та простір математичних чисел пов’язані між собою з давніх-
давен. Намагаючись перекласти ноти на числа, чи буде спостерігатися в 
цьому числовому ряду закономірність? Якщо такий зв'язок існує, то можна 
припустити, що ряд чисел має своє музичне звучання. В цьому і є суть даного 
дослідження. 

Давньогрецький філософ Піфагор, один з перших визначив певний  
зв'язок між математикою і музикою. Він створив вчення про звук, вивчав 
філософський  математичний  бік звуку,  інтервали, відкривав математичні 
співвідношення між окремими звуками. Піфагор розвинув вчення про 
лікування хвороб за допомогою музики [1]. 

Наприклад, наведемо одну з цитат з роботи Леонарда Ейлера 
«Дисертація про звук», написана в 1727 році: «Моєю кінцевою метою в цій 
праці було те, що я прагнув уявити музику як частину математики і вивести в 
належному порядку з правильних підстав все, що може зробити приємним 
об'єднання і змішування звуків». 

 Можна виділити спільні точки дотику між точною наукою – 
математикою та витонченого мистецтва – музикою: ритм, варіації, пропорції, 
паралелі, протилежності. 
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логічне мислення. Вивчення музики пов’язане з розумінням, 
запам’ятовуванням нових текстів. Після цього набагато легше запам’ятати 
різну математичну символіку. Граючи на музичних інструментах, кожна рука 
відіграє свою партію, під час цього процесу працюють обидві півкулі 
головного мозку одночасно, а під час розумових операцій задіяна лише одна 
півкуля.  

Будь-який музичний твір можна уявити, як певну математичну модель. 
Модель математичного розв’язання діє за тією ж схемою, що й гра оркестру 
під керуванням диригента. Дії над моделлю тут функціонують як виконавці 
та їх інструменти, вихідні дані є аналогом нотної партитури та голосів, а 
особу яка вирішує дану модель, можна порівняти з диригентом оркестру. 

Отже, дана тема є пізнавальною й цікавою, вона дає змогу розширити 
власне світобачення, яке знаходиться в певних рамках наукового вчення. На 
перший погляд, музичне мистецтво і математика – це дві несумісні речі, але 
якщо прислухатись, то можна знайти безліч спільних ознак.  

Список використаних джерел: 
1. Баглай О.М. Математика і музика [Презентація] – Режим доступу: 
http://svitppt.com.ua/matematika/matematika-i-muzika.html  
2. Ритм і метр [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.musicfancy.net/uk/music-theory-ua/theory-ua/100 
3. Варіація [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Варіація. - Title from the screen. 
4. Музыка и математика в числах [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://livescience.ru/Статьи:Музыка-математика-в-цифрах 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ 
 

Весь світ охопила діяльність з підвищення фінансової грамотності, що 
суттєво впливає на економічне зростання країни та підвищення рівня доходів 
населення. Найбільших економічних успіхів суспільство досягає, коли 
громадяни країни мають навички і відповідні знання у фінансовій сфері. Це 
сприяє подоланню бідності, зниженню економічних ризиків суб’єктів 
підприємництва та фізичних осіб та забезпеченню стабільності фінансового 
сектору.  

Важливість фінансової грамотності зросла на фоні глобальної 
фінансової кризи, яка розпочалась у 2007 році. Низький рівень фінансової 
грамотності демонструє значна кількість населення, навіть у розвинутих 
країнах. Оскільки питанням підвищення фінансової грамотності займаються 
саме центральні банки, на сьогодні діяльність Національного банку України 
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спрямована не тільки на забезпечення стійкості банків, а й на формування 
достатнього рівня знань у користувачів фінансовими послугами. 

Дослідженням стану фінансової грамотності в Україні займаються 
Н.Слав’янська, А.Незнамова; розробці стратегічних напрямів її підвищення 
присвячено роботи таких вітчизняних науковців, як Б. Приходько, 
І. Сорокіна; роль фінансової математики у формуванні фінансової 
грамотності обгрунтовує Л. Половенко. 

Метою дослідження є визначення сутності фінансової грамотності та 
основних напрямків і заходів її підвищення. 

Фінансова грамотність– це сукупність знань, умінь та навичок, 
потрібних для прийняття відповідальних економічних та фінансових рішень 
та вжиття заходів із належним рівнем компетентності. Термін “фінансова 
грамотність” переважно застосовується щодо особистих фінансів. Поняття 
“фінансова грамотність” означає знання задля правильності прийняття 
рішень, пов’язаних з особистими фінансами (страхування, нерухомість, 
інвестування, податкове планування заощадження, та вихід на пенсію). Це 
поняття також включає знання таких фінансових понять, як складний 
процент, процентна ставка, фінансове планування, механізми роботи 
платіжної картки, методи заощаджень, вартість грошей у часі тощо [3]. 

Фінансова грамотність допомагає зрозуміти ключові фінансові поняття і 
використовувати їх для прийняття рішень про доходи, витрати і 
заощадження, для вибору відповідних фінансових інструментів, 
нагромадження коштів на майбутні цілі, планування бюджету тощо. Більшою 
мірою захищені від фінансових ризиків і непередбачуваних ситуацій 
фінансово грамотні люди, які відповідальніше ставляться до управління 
особистими фінансами, здатні підвищувати добробут за рахунок розподілу 
наявних грошових ресурсів і планування майбутніх витрат. 

В Україні ступінь поширення фінансових послуг залишається досить 
низьким порівняно з іншими європейськими країнами. Це яскраво 
відображається у результатах першого всеукраїнського соціологічного 
дослідження «Фінансова грамотність та обізнаність в Україні», згідно якого 
39% громадян нашої держави не мають навіть банківських рахунків і 
користуються тільки простими фінансовими послугами (оплата комунальних 
платежів через банк – 72 %, використання банківських рахунків та 
пластикової картки – 68 %, проведення платежів через термінали – 38 % [2]. 

Згідно з результатами опитування, з приводу визначення рівня 
фінансової грамотності населення України, проведеного в рамках проекту 
технічної допомоги USAID “Розвиток фінансового сектору”, можна виділити 
такі основні проблеми: низький рівень знань і компетенції в галузі права та 
інформації щодо юридичних обов’язків при отриманні фінансових послуг; 
недостатній доступ населення до фінансових послуг; недостатнє розуміння 
споживачами ризиків і вигод від отримання фінансових послуг [5]. 

Недостатня фінансова грамотність сьогодні є перешкодою для розвитку 
окремих фінансових інструментів і сегментів фінансового ринку. 



811 

Для підвищення рівня фінансової грамотності населення нашої держава 
повинні впроваджувати такі основні стратегічні напрями: забезпечення 
усвідомлення споживачами притаманних фінансовим послугам ризиків та 
вигоди від отримання послуг;підвищення рівня знань і компетенції в галузі 
права та поінформованості про можливі правові наслідки отримання 
фінансових послуг; поліпшення поінформованості щодо фінансових послуг і 
особливостей їх використання та посилення впевненості споживачів у 
прийнятті фінансових рішень (здійснення усвідомленого вибору послуги); 
забезпечення справедливого та рівного доступу населення до фінансових 
послуг; реалізація єдиної інформаційної політики. 

Враховуючи вище зазначені стратегічні напрями, потрібно визнати, що 
ключовою метою діяльності з підвищення рівня фінансової грамотності 
населення, перш за все, має бути стимулювання громадян до самостійного 
отримання мінімальних теоретичних знань, формування вмінь і навичок при 
виборі фінансової послуги та фінансової установи, що надає послугу. Щоб 
мати можливість самостійно визначити розмір реальної відсоткової ставки, 
дізнатись яку суму доведеться повернути за користування кредитом, укласти 
угоду на паритетних задах, в разі необхідності беззбитково змінити умови 
угоди, необхідні знання із фінансової математики [6].  

Заходи для підвищення рівня фінансової грамотності населення повинні 
включати: публічні інформаційно-консультативні заходи, майстер-класи, 
семінари для різних категорій слухачів; видання та поширення 
інформаційно-просвітницьких матеріалів (брошури, книги, довідники); 
проведення спеціалізованих заходів із фінансової грамотності; створення 
спеціалізованого освітньо-пізнавального веб-сайту з фінансових питань для 
населення, який міститиме матеріали освітнього характеру (ігри для дітей, 
курси для школярів, студентів, просвітницькі програми для дорослого 
населення тощо) [1]. 

У 2012 році Національний банк України започаткував комплексний 
проект з підвищення рівня фінансової грамотності населення України, до 
реалізації якого залучені державні органи та установи, банківські асоціації, 
банки, громадські організації, вищі навчальні заклади, іноземні партнери. 
Метою проекту є заохочення громадян до участі в ефективному управлінні 
власним бюджетом, прийняття впевнених та зважених фінансових рішень 
відповідно до життєвих обставин [4]. 

Виходячи з вище викладеного, можна констатувати, що в Україні зараз 
рівень фінансової грамотності населення залишається ще низьким, про що 
свідчить відсутність у більшості громадян елементарних знань щодо 
фінансових понять.Обов’язковими атрибутами загальноосвітньої 
компетентності сучасного фахівця мають стати фінансова обізнаність та 
фінансова культура, у формуванні яких значну роль відіграє фінансова 
математика [6]. 

Належний рівень фінансової грамотності населення сприятиме не лише 
підвищенню рівня життя громадян, а й позитивно вплине на стан ринку 
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фінансових послуг і сприятиме активізації інвестиційних процесів у 
національній економіці. Тому, для того, щоб досягти належного рівня 
фінансової грамотності, люди мають, перш за все, подолати пасивне 
ставлення до створення власного добробуту. На загальнодержавному рівні 
необхідно активізувати реалізацію заходів щодо підвищення рівня фінансової 
грамотності, в тому числі включення у зміст шкільної та вищої математичної 
освіти фінансового компоненту.  
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ПРИНЦИП РОБОТИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

Штучні нейронні мережі (ШНМ) - математичні моделі, а також їхня 
програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціонування 
біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму. 
Системи, архітектура і принцип дії ШНМ базується на аналогії 
з мозком живих істот. Ключовим елементом цих систем виступає штучний 
нейрон як імітаційна модель нервової клітини мозку - біологічного  
нейрона. Цей термін виник при вивченні процесів, які відбуваються в мозку, 
та при спробі змоделювати ці процеси. Першою такою спробою були 
нейронні мережі Маккалока і Піттса. Як наслідок, після розробки алгоритмів 
навчання, отримані моделі стали використовуватися в практичних цілях: в 
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задачах прогнозування, для розпізнавання образів, в задачах керування  
та інші[2]. 

Питання дослідження штучних нейронних мереж зустрічається в працях 
таких вчених:Уоррен Маккалох, Волтер Піттс, Дональд Геб,  Джон фон 
Нейман, Бернард Відров, Марсіан Гофф, Френк Розенблатт,Тейво 
Кохонен, Стів Гросберг, Джеймс Андерсон. 

Схематично ШНМ являють собою систему з'єднаних між собою 
простих процесорів (штучних нейронів), які взаємодіють. Такі процесори 
зазвичай достатньо прості, особливо в порівнянні з процесорами, що 
використовуються в персональних комп'ютерах. Кожен процесор ШНМ має 
справу тільки з сигналами, які він періодично отримує, і сигналами, які він 
періодично посилає іншим процесорам. І тим не менш, будучи з'єднаними в 
досить велику мережу з керованою взаємодією, такі локально прості 
процесори разом здатні виконувати достатньо складні завдання. З точки 
зору машинного навчання, нейронна мережа є окремим випадком 
методів розпізнавання образів, дискримінантного аналізу, методів 
кластеризації тощо. З математичної точки зору, навчання нейронних мереж - 
це багатопараметрична задача нелінійної оптимізації. З точки зору 
кібернетики, нейронна мережа використовується в задачах адаптивного 
управління і як алгоритми для робототехніки. З точки зору розвитку 
обчислювальної техніки та програмування, нейронна мережа - спосіб 
вирішення проблеми ефективного паралелізму. А з точки зору штучного 
інтелекту, ШНМ є основою філософської течії коннективізму і основним 
напрямком в структурному підході з вивчення можливості побудови 
(моделювання) природного інтелекту за допомогою комп'ютерних 
алгоритмів. Нейронні мережі не програмуються в звичайному розумінні 
цього слова, вони навчаються. Можливість навчання - одна з головних 
переваг нейронних мереж перед традиційними алгоритмами. Технічно 
навчання полягає в знаходженні коефіцієнтів зв'язків між нейронами. У 
процесі навчання нейронна мережа здатна виявляти складні залежності між 
вхідними даними і вихідними, а також виконувати узагальнення. Це означає, 
що у разі успішного навчання мережа зможе повернути правильний 
результат на підставі даних, які були відсутні в навчальній вибірці, а також 
неповних та / або «зашумлених», частково перекручених даних [2]. 

У сфері штучного інтелекту, штучні нейронні мережі були успішно 
застосовані для розпізнавання мови, аналізу зображень та адаптивного 
управління, для того, щоб побудувати так званих програмних агентів (в 
комп'ютерних і відео ігор) або автономні роботи. На даний час, більшість 
розроблених ШНМ для штучного інтелекту базуються на статистичних 
оцінках, класифікації оптимізації та теорії керування. 

Сфера когнітивного моделювання включає в себе фізичне або 
математичне моделювання поведінки нейронних систем; від індивідуального 
нейронного рівня, через нейронний кластерний рівень до завершеного 
організму (наприклад, моделювання поведінки відповіді організму на 



814 

подразники). Штучний інтелект, когнітивне моделювання і нейронні мережі є 
парадигмами обробки інформації створені на зразок системами біологічних 
нейронів обробки інформації [1, 2]. 

Розуміння функціонування нейрона і картини його зв'язків дозволило 
дослідникам створити математичні моделі для перевірки своїхтеорій. В 
перших роботах з'ясувалося, що ці моделі не тільки повторюють функції 
мозку, але і здатні виконувати функції, що мають свою власну цінність. Тому 
виникли й залишаються до сьогодні дві взаємнозбагачуючі цілі нейронного 
моделювання: 

• перша - зрозуміти функціонування нервової системи людини на 
рівні фізіології і психології; 

• друга - створити обчислювальні системи (штучні нейронні мережі), що 
виконують функції схожі з функціями мозку. 

Паралельно з прогресом в нейроанатомії і нейрофізіології психологами 
були створені моделі людського навчання. Однією з таких моделей, що 
виявилася найбільш плідною, була модель Дональда Геба , який в 1949 році в 
своїй книзі «Організація поведінки» запропонував закон навчання, що був 
стартовою точкою дляалгоритмів навчання штучних нейронних мереж 
(процес навчання нейромереж ще називають нейроеволюцією). 

У 1950-ті - 1960-ті роки група дослідників, об'єднавши біологічні і 
фізіологічні підходи, створила перші штучні нейронні мережі.  

Перші успіхи викликали вибух активності й оптимізму. Мінскі, 
Розенблат, Відроу і інші розробили мережі, що складалися з одного 
прошарку штучних нейронів, які назвали перцептронами. Ці мережі 
застосовували для розв'язання широкого класу задач: прогноз погоди, 
аналіз електрокардіограм, штучний зір.. 

В 1958 р. Джон фон Нейман  запропонував імітацію простих функцій 
нейронів із використанням вакуумних трубок. У 1959 р. Бернард 
Відров  та Марсіан Гофф (розробили моделі ADALINE та MADALINE - 
множинні адаптивні лінійні елементи). MADALINE діяла, як 
адаптивний фільтр, що усував відлуння на телефонних лініях. 
Ця нейромережа існує досі в комерційному використанні. 

Нейробіолог Френк Розенблатт  почав роботу над перцептроном. 
Одношаровий перцептрон був збудований апаратно і вважається класичною 
нейромережею. На той час перцептрон використовувався у класифікації 
множини вхідних сигналів у один з двох класів. 

Протягом деякого часу здавалося, що ключ до інтелекту знайдений і 
відтворення людського мозку є лише питанням конструювання досить 
великої мережі. Але ця ілюзія скоро розсіялася. Мережі не могли 
розв’язувати задачі зовні схожі з тими, які вони успішно вирішували. Проте 
декілька найбільш наполегливих вчених, таких як Тейво Кохонен, Стів 
Гросберг, Джеймс Андерсон  продовжили дослідження. Поступово з'явився 
теоретичний фундамент, на основі якого сьогодні конструюються 
найпотужніші багатошарові мережі.  
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Наприкінці 1980-х років теорія стала застосовуватися в прикладних 
областях і з'явилися нові корпорації, що займалися комерційним 
використанням цієї технології [1].  

Отже, штучні нейронні мережі є невід'ємною складовою в створенні 
штучного інтелекту. При створенні штучного інтелекту, ШНМ були успішно 
застосовані для розпізнавання мови, аналізу зображень та адаптивного 
управління, для того, щоб побудувати так званих програмних агентів (в 
комп'ютерних та відео іграх) або автономні роботи. На даний час, більшість 
розроблених штучних нейронних мереж для штучного інтелекту базуються 
на статистичних оцінках, класифікації оптимізації та теорії керування. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сьогодні комп’ютерні програми є надійними помічниками у всіх сферах 

діяльності людини. Не є виключенням і сфера економічного аналізу, оскільки 
перелік програмних продуктів, які забезпечують автоматизацію економічного 
аналізу, з кожним роком зростає та розширюються їх функціональні 
можливості. Кожне підприємство повинно правильно оцінювати виробничий 
та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан 
як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.   

Проблеми використання різних аналітичних програм розглянуто в 
працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Ф.Ф. Бутинець, 
В.В. Євдокимов, Н.В. Єрьоміна, О.А. Зоріна, П.В. Іванюта, С.В. Івахненков, 
О.В. Олійник, Ф.В. Ситник, Г.М. Соколова, П.М. Сухарєв та інші. 

Дослідження показали, що сьогодні можна говорити про наявність низки 
проблем стосовно автоматизації економічного аналізу на підприємствах. 
Серед них:  

1) значні витрати на придбання програмного забезпечення та 
необхідність його постійного оновлення. 

2) невідповідність існуючих програмних засобів особливостям 
діяльності суб’єктів господарювання. 

3) непристосованість програмного забезпечення під нормативно-
правову базу українських підприємств. 

4) недостатній рівень кваліфікації працівників економічних служб 
підприємства. 
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На сьогоднішній день існує декілька напрямів автоматизації аналітичних 
процедур, які залежать від потреб користувачів: 

1)  аналітичні програми; 
2)  спеціалізовані аналітичні пакети; 
3)  засоби прикладної програми MS Excel. 
Серед аналітичних програмних продуктів слід виділити програмні 

продукти фірми ІНЕК, консалтингової компанії Expert Systems, компанії 
«Інтелект-Сервіс», корпорації Галактика [1, с. 19]. 

Програмні продукти «Фінансовий аналіз: проф.», «Финансовий аналіз 
3.1», «Інек-Аналітик», «Інек-Інвестор» надають можливість комплексного 
проведення як ретроспективного, так і прогнозного економічного аналізу. 
При чому результати видів економічного аналізу доповнюють один одного. 
Так, результати ретроспективного фінансового аналізу і заплановані 
значення обсягів виробництва і реалізації є основою для прогнозування 
фінансового стану підприємства і результатів його діяльності на найближчу 
перспективу. Потрібно зазначити, що прогнозний аналіз набуває важливого 
значення в умовах ринкових відносин, що частково трансформується у 
комп’ютерне моделювання [4, с. 63]. 

Найбільші можливості аналізу діяльності підприємства має програма 
Audit Expert. Вона призначена для діагностики, оцінки та моніторингу 
фінансового стану підприємства або групи підприємств на основі даних 
фінансової та управлінської звітності, включаючи консолідовану звітність. 
Істотно спрощує проведення фінансового аналізу та автоматизує підготовку 
звітності за його результатами.  

Компанія «Інтелект-Сервіс» пропонує програмні продукти «БЕСТ-Ф», 
«БЕСТ-Аналіз», «БЕСТ-Маркетинг», які відносяться до класу ERP-систем. 
Система «БЕСТ-Ф» призначена для проведення комплексного аналізу 
фінансового та майнового стану підприємства, детального аналізу товарних 
потоків, факторного аналізу прибутку та структурного аналізу витрат у 
торгівлі. Комплекс настроєних шаблонів дозволяє застосовувати найбільш 
відомі методики аналізу вітчизняних і зарубіжних економістів або 
реалізувати власні. У системі спеціального аналізу реалізовані такі методики, 
як «Партнер», «Банкір», «Акціонер», «Банкрут» [1, с. 21]. 

У системі «Галактика» основний напрям модуля «Фінансовий аналіз», 
який використовується в цій програмі, полягає в інформаційній підтримці 
процесу управління в частині вирішення завдань аналізу фінансових і 
матеріальних ресурсів і доцільності їх використання. Однією з переваг даної 
програми є те, що разом із стандартними коефіцієнтами й аналітичними 
таблицями, наведеними в програмі, користувач може розрахувати необхідний 
тільки для нього за відповідний період набір додаткових показників, 
агрегувати їх і оформити розрахунок в аналітичних таблицях. 

Комплекс розрахункових таблиць, виконаних в Microsoft Excelнадає 
можливість інтегрувати у систему будь-яку методику проведення 
економічного аналізу і реалізувати власну методику проведення 
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економічного аналізу на основі розробленої вихідної системи  
оціночних показників. Це є прийнятним для малих підприємств, оскільки 
відповідає комерційним вимогам, що висуваються до Microsoft Excel, 
зокрема, вартість програмного продукту і вартість його впровадження та су-
проводу [4, с. 65]. 

Як альтернативу складним і дорогим продуктам можна для роботи 
підприємств використовувати програму «Фінансист», яка дозволить дуже 
швидко провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити відповідні 
висновки.  

Програма «Фінансист» призначена для проведення фінансового аналізу 
стану та результатів діяльності підприємства,  використовуючи стандартну 
фінансову звітність: Звіт про фінансовий стан та Звіт про сукупний дохід, а 
також додаткові дані. Користувачам надається можливість розрахувати 
повний спектр фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналітичний баланс, 
порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати та баланс 
ліквідності. 

Крім розрахунку результатів на основі введеної інформації, програма 
надає можливість згенерувати випадкові дані. Дані можна зберегти для 
подальшого використання. Файли програми мають розширення *.fnc. 
Програма працює на платформі  Windows  XP.  

На вітчизняних підприємствах, є можливість проводити аналіз 
фінансового стану, використовуючи нескладні, але ефективні програмні 
продукти, зокрема програму «Фінансист». Використання даної програми дає 
змогу керівникам проаналізувати свою діяльність  і намітити подальші кроки 
для успішного функціонування. Українські підприємства повинні 
усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій 
дозволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на 
вітчизняних і закордонних ринках [2, с. 171]. 

Для вирішення проблем автоматизації економічного аналізу  
необхідно: 

1. Законодавчо зобов’язити керівників підприємства (установ, 
організацій) здійснювати підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів в 
області комп’ютерних технологій 

2. Здійснювати заходи, які передбачали б інтенсивний розвиток та 
застосування новітніх технологій. 

3. Забезпечити доступний рівень цін на програмне забезпечення. 
4. Проведення постійного оновлення автоматизованих програм 

економічного аналізу. 
5. Мотивувати розвиток новітніх технологій, які б повністю відповідали 

особливостям діяльності суб’єктів господарювання. 
6. Провести заходи стимулювання комп’ютеризації підприємств [3]. 
Таким чином, пріоритетними напрямами розширення функціональних 

можливостей програм автоматизації економічного аналізу є поєднання у од-
ній програмі автоматизації ретроспективного, оперативного і прогнозного 
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фінансового і техніко-економічного аналізу на основі оптимального  
переліку показників для підприємств різних видів економічної діяльності, а 
також реалізація у комп’ютерному середовищі модуля пошуку і мобілізації 
резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. 
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 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 
За останні декілька десятків років, новітні технології виникають і 

вдосконалюються з надзвичайною швидкістю, поступово проникаючи у всі 
сфери життя сучасної людини. Нинішні умови посилення конкуренції в 
більшості галузей бізнесу підштовхують компанії до постійного пошуку 
ефективних рішень, що враховують реалії розвитку ринку. Однією з таких 
реалій є активне застосування інформаційних технологій в бізнес–процесах 
[6, с. 83]. 

Дана тема є актуальною, оскільки сьогодні набирає поширення 
електронний бізнес. Найшвидше розвивається електронна торгівля, як 
складова електронного бізнесу. 

До питань становлення, формування, розвитку та правового 
забезпечення електронної торгівлі звертались такі науковці: В. В. Апопій, 
М. Швець, О. В. Креденець, А. Новицький та чимало інших. 

Концепції «електронного бізнесу» та «електронної комерції» виникли в 
США у 1980–х роках і стали результатом розвитку більш ранніх ідей 
глобальної інформаційної економіки, що були теоретичною основою 
створення внутрішньофірмових і корпоративних інформаційних мереж та 
вбудовування інформаційних технологій у процес функціонування 
організацій. 
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З’ясуємо сутність поняття «електронна торгівля». 
Електронна торгівля як поняття має чимало визначень та тлумачень. 
Одне з перших визначень електронної було запропоновано в 1996 році 

професором Колумбійського університету В. Звасом. За його  
словами,  електронна торгівля – це розподіл ділової інформації, відносин 
оточення бізнесу і проведення ділових угод за допомогою телекомунікаційних 
мереж [5, с. 12]. 

Якщо узагальнити певну сукупність офіційних визначень, то можна 
дійти висновку, що сутність електронної торгівлі полягає в організації 
процесу товарно–грошового обміну у формі купівлі–продажу на базі 
електронних технологій. Більш широко трактується це поняття Комісією 
ООН з міжнародного торгового права (UNCITRAL): електронна торгівля – це 
організація і технологія купівлі–продажу товарів, послуг електронним 
способом з використанням телекомунікаційних мереж та електронних 
фінансово–економічних інструментів [1, с. 347]. 

Як і вся вітчизняна економіка, електронна торгівля також відчуває  
на собі кризові явища, однак її перевага у тому, що вона несе значно  
менші витрати на організацію процесу та має постійно зростаючу  
кількість користувачів. Саме ці ознаки були передумовами її  розвитку  
[4, с. 270]. 

Існує певний ряд чинників, що впливають на електронну торгівлю. Їх 
можна розділити на економічні, соціальні, технологічні та організаційно–
правові (Рис.1) [2, с. 183]. 

Попит на послуги електронної торгівлі швидко зростає. Необхідно 
зауважити, що попит буде й надалі зростати, особливо враховуючи той факт, 
що торгівля через інтернет стає більш комфортною, порівнюючи зі 
звичайною.  

Необхідно зазначити, що Україна має один із найнижчих показників 
інтернет–торгівлі серед країн Центральної та Східної Європи. Найбільш 
активні інтернет–покупці – чехи (53,5 %), словаки (48 %) і словенці (47,8 %). 
У Росії лише кожен п'ятий купує товари в Інтернеті, в Україні – тільки 8,5 % 
користувачів (при тому, що 37 % населення є активними користувачами 
Інтернету й близько 53 % – користувачами платіжних карток). 

У цілому інтернет–активність малого та середнього бізнесу в Україні на 
30 % нижче, ніж у Німеччині, Ірландії та Бразилії. Тільки 35 % підприємств 
малого та середнього бізнесу розвивають свій бізнес в мережі Інтернет: 
мають власний сайт, сторінку в соціальних мережах, користуються інтернет–
версією бізнес–довідників тощо [3, с. 22]. 
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Рис.1.Чинники, що впливають на електронну торгівлю в Україні  
[2, с. 185] 

 
Тим не менш, в Україні все ж розвивається електронна торгівля, зокрема 

товарами народного споживання, про що свідчить поява великої кількості 
електронних магазинів з різноманітним асортиментом товарів та послуг. 

Нині на українському ринку інтернет–торгівлі представлені такі бізнес–
моделі діяльності підприємств:  

– підприємства, для яких торгівля в Інтернеті є професійним бізнесом, 
мають у своїй структурі підрозділи, що забезпечують високу якість 
обслуговування клієнтів;  

– мережі торговельних підприємств, які мають великий асортимент 
товарів і за рахунок надання послуг із доставки збільшують обсяги продажів; 
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–  інтернет–магазини, які мають власний сайт, працюють як посередники 
між споживачем і традиційним роздрібним магазином та, як правило, не 
мають служби доставки;  

– традиційні роздрібні магазини, які мають власний сайт, що виконує 
функції вітрини і є доповненням до основного бізнесу [3, с. 25]. 

Отже, хоча й електронна торгівля в Україні перебуває на стадії 
розвитку,перспективи її зростання можна назвати достатньо сприятливими. 
Новий поштовх надає вступ України у зону вільної торгівлі з Євросоюзом.  
Також, варто зазначити, що розвиток електронної торгівлі створює умови для 
розвитку нових технологій та всієї фінансової інфраструктури. 
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СИСТЕМA УПРAВЛІННЯ БAЗAМИ ДAНИХ  MICRОSОFT 
ACCESS 

 
В сучaсних умовaх розвитку інформaційних технологій Access є одною з 

нaйпопулярніших нaстільних систем упрaвління бaзaми дaних (дaлі - СУБД), 
якa може прaцювaти з текстовими фaйлaми, електронними тaблицями і 
бaзaми дaних нaйбільш популярних формaтів. Бaзa дaних зберігaє сукупність 
дaних і об'єктів, що відносяться до певного зaвдaння, якa допомaгaє нaм 
упорядкувaти інформaцію за різними ознaкaми і дозволяє швидко робити 
вибірку з довільним поєднaнням ознaк. Як дaні може використовувaтися 
будь-якa інформaція, що зберігaється нa диску комп'ютерa: поєднaння 
символів, словa, фaйли, мaлюнки, об'єкти і тaк дaлі. Методи введення і 
зберігaння дaних визнaчaють структуру бaзи дaних.  
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Питaння оргaнізaції дaних зa допомогою Access розглянуті в прaцях таких  
вчених – економістів, як Нaумов A.Н., Петренко A.Б., Кривонос Ю.Г.  тa 
інших, проте ринкові перетворення вимaгaють нових підходів і розробок для 
дaного колa проблем – визнaчення ролі тa місця первинних документів у 
господaрському процесі, оцінки сучaсного стaну оргaнізaції тa aвтомaтизaції 
діловодствa підприємств і нaкреслення шляхів їх поліпшення звикористaнням 
СУБД. 

Метою дaного дослiдження є визнaчення основних aспектів 
використaння Access в діяльності підприємствa. 

Будь-якa БД створюється спочaтку нa пaпері, a потім вводиться до 
комп'ютерa. Створення БД починaється з визнaчення переліку, змісту і типу 
дaних, що використовувaтимуться. Під типом дaних розуміють числові, 
текстові дaні, дaні типу "дaтa" тa ін. Для кожного елементa дaних необхідно 
вкaзувaти його величину (довжину). Це пояснюється тим, що кількість 
символів у полі й зaписі мaє скінченний розмір. 

 СУБД – спеціaльний пaкет прогрaм, який зaбезпечує створення, 
супроводження й використaння БД бaгaтьмa користувaчaми. 

Основними функціями СУБД є тaкі: 
1) опис БД (вкaзувaння нaзв полів, їхньої довжини, типу тa ін.); 
2) введення в БД підготовлених дaних; 
3) перевіркa прaвильності введених дaних (контроль зa типом); 
4) редaгувaння дaних (вилучення, зaмінa, коректувaння, встaвкa, 

доповнення); 
5) обробкa зaпитів від користувaчів (пошук певної інформaції); 
6) зaбезпечення одночaсної роботи декількох користувaчів з однією БД; 
7) зaхист даних [1, с. 112]. 
СУБД Micrоsоft Access входить до склaду пaкетa Micrоsоft Оffice тa 

дозволяє розв'язувaти широке коло зaвдaнь користувaчів щодо роботи з БД 
без використaння спеціaльних мов прогрaмувaння. Тому Access доступнa для 
широкого колa спеціaлістів, які не є професійними прогрaмістaми. Access 
може прaцювaти в комп'ютерній мережі під упрaвлінням ОС Windоws. 

СУБД Aссеss простий  прогрaмний додaток, з яким зручно прaцювaти і 
легко освоїти сaмостійно. В деякому господaрстві чи на підприємстві 
обліковa бaзa ведеться в ручну, отже дуже бaгaто чaсу йде нa різноманітні 
дрібні операції, а людина яка веде облік товарів не може одрaзу дaти 
відповідь на деякі питання по кожному виду товaру, наприклад:  

- скільки зaлишилося товaру нa якусь окрему дaту;  
- скільки продaли товaру;  
- коли зaкінчується термін реaлізaції;  
- вaртість окремого товaру і бaгaто іншого. 
Access мaє розвинену систему зaпитів, якa дозволяє отримувaти нa 

екрaні різні відомості з тaблиць. Користувaч може зaдaвaти умови зaпиту, 
відповідно до яких з БД вибирaються тільки дaні, які зaдовольняють ці 
умови, або з цих дaних формується новa тaблиця. 



823 

СУБД Access мaє зaсоби, які зaбезпечують видaчу нa екрaн дaних не 
тільки у вигляді тaблиць, a й у вигляді інших форм. Користувaч сaм може 
визнaчити зовнішний вигляд видaчі дaних нa екрaн. Для цього є відповідний 
мaйстер форм тa стaндaртні види форм, які можуть будувaтися aвтомaтично. 

У системі Access широко використовується поняття звіт. Звіт бaгaто в 
чому схожий нa форму. Його використовують при виведенні документів нa 
друк. Принциповa різниця між формою і звітом у тому, що формaти звітів 
відповідaють стaндaртним формaтaм пaперу [2, с. 232]. 

Розділи мaкросів і модулів потрібні для досвідчених користувaчів і 
дозволяють зaписувaти певні послідовності комaнд (мaкроси) aбо 
конструювaти БД не в діaлоговому режимі зa допомогою мaйстрів, a з 
використaнням мов прогрaмувaння Visual Basic fоr Applicatiоns тa SQL. 

Мaкроси в прогрaмі Access можнa ввaжaти спрощеною мовою 
прогрaмувaння, яку можнa використовувaти для додaвaння функціонaльності 
до бaзи дaних. Нaприклaд, можнa вклaсти мaкрос до кнопки форми, щоб 
зaпускaти мaкрос у рaзі нaтискaння цієї кнопки. Мaкроси містять дії, які 
виконують зaвдaння, нaприклaд відкривaють звіт, виконують зaпит aбо 
зaкривaють бaзу дaних. Більшість оперaцій із бaзою дaних, які виконуються 
вручну, можнa зробити aвтомaтичними зa допомогою мaкросів, тому вони 
можуть бути корисним зaсобом економії чaсу. 

Модулі, як і мaкроси, – це об’єкти, які можнa використовувaти, щоб 
додaвaти функціонaльні можливості до бaзи дaних. Проте щоб створити 
мaкрос у прогрaмі Access, потрібно вибрaти дії мaкросу зі списку, a щоб 
створити модуль, потрібно нaписaти його мовою прогрaмувaння Visual Basic 
fоr Applicatiоns (VBA). Модуль – це збіркa деклaрaцій, інструкцій і процедур, 
які зберігaються рaзом. Модуль може бути модулем клaсу aбо стaндaртним 
модулем. Модулі клaсу додaються до форм aбо звітів і зaзвичaй містять 
процедури, хaрaктерні для форми чи звіту, до яких вони додaються. 
Стaндaртні модулі містять зaгaльні процедури, не пов’язaні з жодним іншим 
об’єктом. Стaндaртні модулі відобрaжaються в облaсті переходів у розділі 
Модулі, проте модулі клaсу в цьому розділі відсутні [3, с. 80].  

Зa допомогою прогрaми Access можнa: 
-додaвaти нові дaні до бaзи дaних, нaприклaд новий предмет до 

інвентaрного списку; 
-редaгувaти нaявні дaні бaзи дaних, нaприклaд змінювaти поточне 

розтaшувaння предметa; 
-видaляти відомості, якщо, нaприклaд, предмет було продaно aбо 

списaно; 
-впорядковувaти тa переглядaти дaні різними способaми; 
-спільно користувaтися дaними з іншими користувaчaми зa допомогою 

звітів, повідомлень електронної пошти, інтрaмережі aбо Інтернету. 
 Тaким чином, Access дозволяє створювaти реляційні бaзи дaних, в яких 

дaні зберігaються у вигляді тaблиці. Його можнa використовувaти для 
aнaлізу дaних, для створення динaмічних веб-сторінок, в яких aвтомaтично 
відобрaжувaтимуться зміни дaних. З його допомогою можнa створювaти 
додaтки бaз дaних, нaприклaд додaтки клієнт/сервер. 
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ВИКОРИСТAННЯ РЕЛЯЦIЙНИХ СУБД В УПРAВЛIННI 
ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВ 

 
Протягом остaннiх рокiв в сферi економiки тa iнформaцiйних технологiй 

вiдбулись знaчнi змiни. В суспiльствi спостерiгaється знaчне збiльшення 
обсягу  iнформaцiї, що використовується нa пiдприємствaх тa оргaнiзaцiях. 
Дaнa тенденцiя пов’язaнa  iз  зростaнням темпiв розвитку нaуки i технiки, 
появою нових технологiй, швидкою їх змiною, aктивним нaкопиченням 
теоретичних знaнь i  прaктичного досвiду. Тому зaстосувaння реляцiйних 
СУБД нa пiдприємствaх пiд чaс прийняття упрaвлiнських рiшень стaє все 
бiльш  aктуaльним. Aдже, своєчaснa тa вiрнa обробкa  iнформaцiї сприяє 
реaлiзaцiї всiх функцiй упрaвлiння, зокремa: плaнової, оргaнiзaцiйної, 
контрольної, регулюючої, розподiльної. Вaрто зaзнaчити, що вiд  прaвильної 
пiдiбрaної СУБД зaлежить ефективнiсть функцiонувaння системи 
упрaвлiння. 

В сучaснiй Укрaїнi вивченням сучaсних тенденцiй використaння 
реляцiйних СУБД в упрaвлiннi дiяльностi пiдприємств зaймaються тaкi  вченi 
як: Хорозов О.A., Нaумов A.Н., Петренко A.Б., Кривонос Ю.Г. тa iншi. Проте 
дaне питaння в нaуковiй лiтерaтурi не є достaтньо вивченим i потребує  
подaльшого розгляду. 

Метою дaного дослiдження є визнaчення сучaсних тенденцiй 
використaння реляцiйних СУБД в упрaвлiннi дiяльностi пiдприємств. 

Реляцiйнa бaзa дaних це бaзa дaних, побудовaнa нa основi реляцiйної 
моделi, тобто БД, що мaє тaбличний спосiб вистaви дaних, a нa зовнiшньому 
рiвнi, що зaдaється нaбором однорiдних тaблиць. Кожний об'єкт зaписується 
рядком у тaблицi. Рядок нaзивaється зaписом. Зaпис склaдaється з полiв  
рiзного типу [1, с. 57 ]. 

Реляцiйнa бaзa дaних створюється і потiм керується зa допомогою 
спецiaльних зaсобiв - реляцiйних СУБД. 

Рiвень розвитку aпaрaтних i прогрaмних зaсобiв нa сучaсному етaпi 
можливе повсюдне ведення бaз дaних оперaтивної iнформaцiї нa рiзних 
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рiвнях упрaвлiння. Промисловi пiдприємствa у процесi своєї дiяльностi, 
корпорaцiї, вiдомчi структури, оргaни держaвної влaди тa упрaвлiння 
нaкопичили великi обсяги дaних, якi  зберiгaють у собi великi потенцiйнi 
можливостi з видобувaння корисної aнaлiтичної iнформaцiї, нa основi якої 
можнa виявляти приховaнi тенденцiї, будувaти стрaтегiю розвитку, 
знaходити новi рiшення.  

В упрaвлiннi дiяльностi пiдприємством  використовуються рiзнi 
реляцiйнi бaзи дaних. Розглянемо деякi iз них. 

Microsoft SQL Server - це реляцiйнa СУБД, в якiй  дaнi зберiгaються в 
тaблицях. Взaємопов'язaнi дaнi можуть групувaтися в тaблицi, крiм того, 
можуть бути встaновленi тaкож i зв’язки мiж тaблицями. Звiдси i пiшлa нaзвa 
реляцiйнi - вiд aнглiйського словa relational (спорiднений, пов'язaний 
вiдносинaми, взaємозaлежний). Користувaчi отримують доступ до дaних нa 
серверi через прогрaми, a адмiнiстрaтори, виконуючи зaвдaння 
конфiгурувaння, aдмiнiструвaння тa пiдтримку бaзи дaних, виробляють 
безпосереднiй доступ до серверa. SQL Server є мaсштaбною бaзою дaних, це 
ознaчaє, що вонa може зберiгaти знaчнi обсяги дaних i пiдтримувaти роботу 
бaгaтьох користувaчiв, якi здiйснюють одночaсний доступ до бaзи дaних[2, с. 
115]. 

Microsoft SQL Server 6.5 - однa з нaйбiльш потужних СУБД aрхiтектури 
клiєнт-сервер. Ця СУБД дозволяє зaдовольняти тaкi вимоги, що представлені 
до систем розподiленої обробки дaних, як тирaжувaння дaних, пaрaлельнa 
обробкa, пiдтримкa великих бaз дaних нa вiдносно недорогих aпaрaтних 
плaтформaх при збереженнi простоти упрaвлiння i використaння. 

SQL Server можнa зaстосовувaти нa будь-яких Intel-сумiсних 
комп'ютерaх пiд упрaвлiнням Windows 9x, Windows NT, Windows 2000. Є 
тaкож  версiя SQL Server 2000 для Windows CE, признaченa для зaстосувaння 
в мобiльних пристроях (що є нaдзвичaйно зручно, особливо для упрaвлiнцiв 
нa пiдприємствaх).   

Сучaсним пiдприємствaм  i фiрмaм доводиться зaймaтися дослiдженням 
ринку, прогнозувaнням продaжiв, реклaмою i просувaнням товaрiв i бaгaтьмa 
iншими питaннями. Для вирiшення всiх цих зaвдaнь необхiднa обробкa 
величезної кiлькостi iнформaцiї з використaнням як простих, тaк i склaдних 
спецiaльних методiв розрaхунку. Виконaти це вручну i в той же чaс якiсно не 
нaдaється можливим. Тому необхiдно використовувaти вiдповiднi 
комп'ютернi прогрaми, якi у великiй кiлькостi пропонуються нa ринку.  

Будучи свiтовим лiдером в облaстi aвтомaтизaцiї пiдприємств i 
використовуючи свiй бiльш нiж двaдцятирiчний досвiд з розробки 
комплексного прогрaмного зaбезпечення, Oracle пропонує компaнiям i 
оргaнiзaцiям всiх сфер дiяльностi прогрaмнi рiшення - сiмейство модулiв 
Oracle Applications, признaчене для створення корпорaтивних iнформaцiйних 
систем.  

Пaкет бiзнесу-додaткiв Oracle Applications - це пакет, який складається iз 
55 iнтегровaних прогрaмних модулiв, кожний  являє собою повнiстю 
функцiонaльнi рiшення в облaстi упрaвлiння кaдрaми, фiнaнсaми, 
виробництвом, мaтерiaльно-технiчним постaчaнням i збутом.  
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Даний програмний продукт сприяє поліпшенню роботи з постачальниками 
і замовниками на підприємстві. Суть цих полiпшень полягає у розширеннi 
ринкiв збуту зa рaхунок зaлучення нової клiєнтури i полiпшення рiвня 
обслуговувaння вже iснуючих клiєнтiв. Зaмовники можуть прaцювaти з 
Iнтернет-додaткaми Oracle тaк сaмо, як i спiвробiтники компaнiї. Вони 
сaмостiйно можуть вiдвiдувaти Iнтернет-сервер пiдприємствa для отримaння 
свiжої iнформaцiї про цiни нa продукти, що постaвляються, i послуги, про 
доступнiсть номенклaтурних позицiй нa склaдi готової продукцiї, для 
розмiщення зaмовлень нa постaчaння i вiдстеження етaпiв їх проходження. 

Варто зазначити, що клiєнти вибирaють продукт, який вони хочуть, 
вирiшують, чи влaштовує їх поточнa цiнa i вiдрaзу оформляють свої 
зaмовлення нa комп'ютерi. Зaмовлення нaпряму передaється нa склaд aбо 
комерцiйний вiддiл без яких-небудь ручних оперaцiй. Клiєнт отримує повний 
звiт, що мiстить стaтус зaмовлення, який оновлюється в реaльному чaсi в 
мiру того, як товaр перемiщується зi склaду нa вiдвaнтaження.  

Точно тaк сaмо, використовуючи Iнтернет-додaтки Oracle Applications, 
постaчaльники компaнiї можуть отримувaти iнформaцiю про потребу 
пiдроздiлiв пiдприємствa в мaтерiaлaх i послугaх, i вiдповiдно коректувaти 
влaснi плaни постaчaння. Нaприклaд, вони можуть мaти доступ до iнформaцiї 
про виробничi зaпaси компaнiї. Коли кiлькiсть нa склaдi якихось мaтерiaлiв 
вичерпується, постaчaльники можуть зa влaсною схемою оргaнiзувaти їх 
вiдвaнтaження i достaвку. Цей процес дозволяє зробити постaчaльникa 
реaльним членом виробничої групи, скоротити дистaнцiю мiж компaнiями i 
знизити витрaти обох пiдприємств. 

Розподiл бiзнес-процесiв в Iнтернет  з допомогою Oracle Applications, зa 
межi окремого пiдприємствa, перетворює електронну торгiвлю з iнструментa 
мaркетингу в новий ефективний зрaзок ведення бiзнесу [3, с. 57]. 

Нa даному етапi iснує досить широкий спектр продукцiї, що задовольняє  
нaйрiзномaнiтнiшi потреби, як невеликих компaнiй, тaк i компaнiй-гiгaнтiв. 
Цi прогрaмнi продукти повною мiрою охоплюють всi aспекти дiяльностi 
пiдприємств, вiд логiстики, мaркетингу, виробництвa, збуту, до 
бухгaлтерського облiку тa упрaвлiння персонaлом. 

Для вирiшення певних проблем, випробовувaних оргaнiзaцiєю при 
переходi до нової iнформaцiйної системи упрaвлiння aбо введення в 
експлуaтaцiю, вже розробленa методикa подолaння, що дозволяє порiвняно 
легко здiйснювaти впровaдження IТ. Таким чином, реляцiйнa СУБД 
полегшує роботу нa будь-якому пiдприємствi i досить ефективнa у 
використaннi. 
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ВИКОРИСТAННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ  В БІЗНЕСІ 
 

Для вирішення низки вaжливих зaвдaнь в сyчaсних yмовaх ринкової 
економіки в економічній тa фінaнсових сферaх  використовyють різномaнітні 
методи мaтемaтики і стaтистики, які ґрyнтyються нa основних поняттях і 
зaконaх теорії ймовірностей.  

Проблемaтикою зaстосyвaння теорії ймовірностей до розв’язaння 
проблем бізнесy зaймaлись тaкі  вчені як: Роберт Ayмaнн, Томaс Шеліннг, 
Рaйнхaрд Зелтен, Джон Неш, Джон фон Неймaн тa інші. 

Метою дaного дослідження є визнaчення основних aспектів 
зaстосyвaння теорії ймовірностей в економіці, зокремa проблем бізнесy. 

Теорію ймовірностей ввaжaють головною серед мaтемaтичних нayк, якa 
вивчaє зaкони, що керyють випaдковими величинaми. У сyчaсній економіці, 
зокремa в бізнесі приймaти yпрaвлінські рішення знaчно склaдніше стaло, що 
пов'язaно з непередбaчyвaністю нaвколишнього середовищa, інновaційною 
aктивністю фірм-конкyрентів, обмеженістю ресyрсів, різними стрaтегічними 
несподівaнкaми і т. д. Тaкі yмови призводять до того, що методи тa 
методологія трaдиційної теорії прийняття yпрaвлінських рішень не в повній 
мірі відповідaють зaпитaм підприємців.  

Методи теорії ймовірностей допомaгaють приймaти рішення, які 
зводяться до визнaчення знaчення ймовірностей нaстaння певних подій і 
виборy з можливих дій нaйбільш пріоритетної, нaприклaд, виробляти aбо не 
виробляти продyкт A чи В, реоргaнізовyвaти aбо розширювaти виробництво, 
проникaти aбо не проникaти нa ринок тa ін. [2, c. 42]. 

Одним із перших способів облікy невизнaченості бyло винaйдення 
ймовірностей. Особи, які спеціaлізyються нa aзaртних ігрaх, бyли зaцікaвлені 
в оцінці чaстот тих чи інших резyльтaтів випaдaння грaльних кісток aбо 
комбінaцій кaрт, щоб, реaлізyючи серію з достaтнього числa ігор, 
дотримyвaтися певних фіксовaних ігрових стрaтегій зaрaди досягнення 
деякого (нехaй нaвіть невеликого) вигрaшy. При цьомy з сaмого почaткy бyло 
ясно, що дослідженa чaстотa тих чи інших випaдків не є хaрaктеристикa 
одиничної події (однієї гри), a повної їх множини, пізніше нaзвaного 
генерaльною сyкyпністю подій. 

В сyчaсних yмовaх теорія ймовірностей мaє більш трaнсформовaні 
знaчення в різних гaлyзях діяльності сyспільствa, які не збігaються y 
мaтемaтичномy сенсі. Тaк, нaприклaд, влaсники мaлого бізнесy чaсто можyть 
діяти нa здогадах, припyщеннях і інстинктaх, які в зaгaльномy дaють 
ймовірний резyльтaт. Однaк мaтемaтичнa теорія ймовірностей мaє чітко 
встaновлені прaвилa, які необхідно виконyвaти більш дисципліновaно для 
yникнення бaгaтьох помилок тa отримaння вищого відсоткy ймовірних 
резyльтaтів бізнес-плaнy [3, c. 48]. 
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Досягнення певного економічного ефектy в мaйбyтньомy – головнa метa 
yпрaвління фінaнсовими aктивaми. Мaйбyтнє хaрaктеризyється невідомістю, 
і yпрaвління протікaє в yмовaх невизнaченості щодо мaйбyтнього стaнy як 
сaмих фінaнсових aктивів, тaк і їх економічного оточення. Невизнaченість 
породжyє ризик неефективного yпрaвління – тaкого, що нaмічені цілі 
yпрaвління не досягaються. Нaприклaд, рішення про інвестиції, спочaткy 
визнaне економічно обґрyнтовaним, може перестaти бyти тaким внaслідок 
погіршення ринкової кон'юнктyри (зниження фaктичної вирyчки в 
порівнянні з плaновою, aбо зростaння витрaт в порівнянні з плaном, aбо те й 
інше). 

Вaрто зaзнaчити, що економічний ризик – це ймовірність невдaчі, 
критерієм його оцінки є ймовірність того, що отримaний резyльтaт виявиться 
меншого знaчення, що вимaгaється (нaмічaється плaном, прогнозyється): 
         R = Р (Пп – Пф),     
де R   – критерій оцінки ризикy; 
     Р   – ймовірність; 
Пп – зaплaновaне зниження резyльтaтy; 
     Пф – отримaний резyльтaт. 
 Тaким чином, при кількісномy aнaлізі зaвжди присyтня ймовірність як 
кількіснa хaрaктеристикa випaдкових подій. Приймaти нa себе ризик 
підприємця примyшyє, перш зa все, невизнaченість економічної ситyaції, 
тобто невідомість yмов політичних і економічних обстaвин, що оточyють тy 
чи іншy діяльність, тa перспектив змін цих обстaвин. Чим більша 
невизнaченість господaрської ситyaції при прийнятті рішень, тим більший  
стyпінь ризикy. Однaк, при більшій кількості спостережень зa випaдковими 
подіями можнa виявити, що y світі випaдковостей діють певні 
зaкономірності. Мaтемaтичний aпaрaт для вивчення цих зaкономірностей дaє  
теорія ймовірностей. Випaдкові події стaють предметом теорії ймовірностей 
тоді, коли з ними пов'язyють певні чисельні хaрaктеристики – їх ймовірності. 
 Ймовірність ознaчaє можливість отримaння певного резyльтaтy. 
Стосовно економічних зaдaч, методи теорії ймовірностей зводяться до 
визнaчення знaчень ймовірності нaстaння подій тa до виборy із рядy 
можливих тієї події, якій віддaється перевaгa, виходячи з нaйбільшого 
знaчення мaтемaтичного сподівaння [1, с. 36]. 
 Існyють двa методи визнaчення ймовірності нaстaння певної події: 
об'єктивний і сyб'єктивний.  Об'єктивний метод визнaчення ймовірності 
ґрyнтyється нa обчисленні чaстоти, з якою в минyломy відбyлaся подія 
(стaтистичнa ймовірність). Сyмa ймовірностей yсіх можливих резyльтaтів 
зaвжди дорівнює одиниці. Розрaхyнок виконyється нa бaзі фaктичних дaних 
згідно з формyлою: 

                           Р = n / N,     
де Р – ймовірність небaжaного резyльтaтy; 
    n – кількість подій з резyльтaтом, що не зaдовольняє підприємця; 
    N – зaгaльнa кількість aнaлогічних подій як з бaжaними, тaк і  небaжaними 
резyльтaтaми. 
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 При вирішенні прaктичних зaвдaнь, коли ми мaємо спрaвy з 
випaдковими величинaми, требa знaти деяке середнє знaчення випaдкової 
величини. При кількісній оцінці економічних ризиків томy, хто  приймaє 
рішення, необхідно знaти всі можливі нaслідки окремої події тa ймовірності 
цієї події. 
 Стyпінь об'єктивної можливості випaдкової події і називається 
ймовірністю  події. Сaме біля знaчення цієї ймовірності  ґрунтуються частоти 
події. Ймовірність бyдь-якої події коливaється від 0 до 1,0. Якщо ймовірність 
дорівнює нyлю, то подію ввaжaють неможливою. Якщо ймовірність 
дорівнює одиниці, то подію ввaжaють достовірною. Ймовірність дозволяє 
прогнозyвaти випaдкові події. Вонa дaє їм кількіснy і якіснy хaрaктеристики. 
При цьомy невизнaченість і стyпінь ризикy зменшyються. 
 Тaким чином, економічний ризик мaє мaтемaтично вирaженy 
ймовірність нaстaння втрaт, якa може бyти розрaховaнa з достaтнім стyпенем 
точності нa бaзі стaтистичних дaних. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
МОДУЛЯ «ПАРУС – БУХГАЛТЕРІЯ» 

 
На сьогоднішній день бухгалтерський облік характеризується обробкою 

великого обсягу інформації, яка потрібна не тільки для функціонування 
бухгалтерського апарату, а й для ефективного прийняття управлінських 
рішень. Саме тому оперативність надходження облікової інформації та її 
достовірність є одними з головних факторів ефективної діяльності 
підприємства. Удосконалення бухгалтерського обліку має передбачати 
розв’язання, таких завдань, як поліпшення контролю та аналізу одержаних 
даних, забезпечення більш досконалих форм документів, збільшення 
оперативності одержаних даних тощо. Впровадження комп’ютеризації 
дозволяє ефективно вирішити ці завдання [1]. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, електронний облік, інформаційне 
забезпечення облікового процесу, автоматизація обліку, спеціалізовані 
програми. 
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У сучасній українській науковій літературі теоретичним та практичним 
обґрунтуванням проблем інформаційного забезпечення системи 
бухгалтерського обліку, аудиту та внутрішньо- го контролю займаються такі 
науковці, як М.М. Бенько, С.А. Гаркуша, Н.В. Голячук, С.О. Левицька, 
І.С. Несходовський, С.М. Петренко, Л.О. Ходаківська та інші. 

Метою дослідження є опрацювання теоретичних основ і розробка 
практичних рекомендацій щодо формування й удосконалення системи 
облікової інформації на підприємствах в умовах комп’ютеризації. 

Застосування комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку 
значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів, підвищує оперативність 
обробки даних і вірогідність ділової інформації, сприяє прийняттю більш 
об'єктивних фінансових й управлінських рішень. Автоматизація процесу 
обліку дає можливість економити підприємству час та кошти [2]. 

Найбільш відомим українським розробником автоматизованих систем 
управління корпорацією «Парус» створено унікальний програмний комплекс 
для управління фінансово-господарською діяльністю установ. 

Програмний комплекс «Парус – Підприємство» складається з таких 
модулів:  

– «Парус-Адміністратор»;  
– «Парус-Бухгалтерія»;  
– «Парус-Консолідація»;  
– «Парус-Заробітна плата».  
Всі модулі системи можуть працювати як самостійні програми, але 

повною мірою їхні переваги реалізуються в єдиному програмному комплексі 
із загальною базою даних. 

«Парус-Бухгалтерія» – простий, але повнофункціональний програмний 
продукт, який дозволяє автоматизувати бухгалтерський і податковий облік в 
організаціях малого та середнього бізнесу [3]. 

Модуль «Парус-Бухгалтерія» забезпечує ведення всіх облікових 
регістрів згідно вимог законодавства України. Інтеграція з іншими модулями 
системи (Заробітна плата, Торгівля та склад, Персонал, Ресторан та ін.) надає 
можливість головному бухгалтеру організації отримати комплексне 
інформаційне забезпечення. Коротка характеристика модуля «Парус-
Бухгалтерія» наведена в рис. 1. 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Характерні риси системи «Парус –Бухгалтерія» 
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Система «Парус-Бухгалтерія» забезпечує:  
− облік фінансово-господарських операцій;  
− реєстрацію та друк первинних касових та банківських документів;  
− облік залишків у системі;  
− облік готівкових та безготівкових (у т.ч. валютних) операцій, зв'язок з 

клієнт-банком;  
− облік розрахунків з дебіторами/кредиторами, покупцями та 

замовниками;  
− облік договірних документів, створених в різних модулях  

системи;  
− облік контрактів на навчання з використанням графіків платежів;  
− облік розрахунків з підзвітними особами з можливістю підготовки 

посвідчень про відрядження та авансових звітів. 
У модулі передбачено формування ряду звітів, як регламентних 

затвердженої форми, так і звітів, що забезпечують розширені можливості 
користувача аналізу облікових даних. Звіт можна переглянути, відредагувати, 
роздрукувати, передбачено імпорт звітних форм в MS Excel чи в Open 
Office.org Calc. 

Формування звітності [3]:  
− форми бухгалтерської звітності (Баланс ф. № 1, Звіт про фінансові 

результати ф. № 2 та ін.);  
− форми податкової звітності (Реєстр податкових накладних, Податкова 

декларація з ПДВ, Декларація з податку на прибуток та ін.);  
− формування звітності у форматі XML, інтеграція з М.Е.DОС;  
− Головна книга та оборотний баланс;  
− Касова книга;  
− відомості аналітичного обліку та ін.  
Головним недоліком системи «ПАРУС – Бухгалтерія» є те, що при 

веденні бухгалтерського обліку витрат на якість не має можливості 
здійснення аналітичних характеристик бухгалтерського рахунку не 
створюючи зайвих аналітичних рахунків, але даний елемент заміняється 
деталізацією синтетичного рахунку бухгалтерського обліку за допомогою 
аналітичних рахунків. 

Також існує додаткова можливість інтеграції програмного 
продукту "Парус-Бухгалтерія" з інформаційно-аналітичною системою з 
законодавства України "Парус-Консультант". З головного меню будь-якого 
розділу "Парус-Бухгалтерія", можна завантажити список всіх нормативних і 
законодавчих актів, а також консультацій та роз'яснень фахівців, що 
регламентують дії користувача в правовому полі України щодо того 
облікового регістра, з якого була викликана допомога. 

Інформаційні системи ведення бухгалтерського обліку стали 
невід’ємною складовою системи бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Ключову роль автоматизації обліку відіграє зменшення помилок при веденні 
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бухгалтерського обліку та підвищення продуктивності праці бухгалтерів. 
«Парус – Бухгалтерія» – відповідають сучасним вимогам веденню 
бухгалтерського обліку, зокрема касових і банківських операцій. 

Список використаних джерел: 
1. Автоматизація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] – Режим 
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2. Гаркуша С.А. Автоматизація облікових процесів: впровадження та 
переваги роботи системи / С.А. Гаркуша // Вісн. Сумського нац. аграр. ун- ту. 
Серія «Економіка і менеджмент».– 2012. – Вип. 4 (52). – С. 60-65. 
3. Парус – Підприємство 7: система керування для малого та середнього 
бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://parus.ua/files/file/Parus%207.pdf 
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ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ 
УКРАЇНИ 

 
Сьогодні успішна діяльність податкової служби напряму залежить від 

функціонування інформаційних систем. Це є особливо важливим фактором 
для подолання сучасної економічної кризи в України, тому основними 
завданнями податкової системи є широке використання інформаційних 
технологій, інформатизації податкових органів і вдосконалення 
інформаційної системи. 

Для забезпечення своїх функцій кожна держава повинна мати кошти 
накопичені в бюджеті, які  можуть надхотиди у вигляді: власних доходів 
держави, які вона отримує від різних форм своєї діяльності; податків, які 
сплачують фізичні та юридичні особи зі своїх доходів. 

Податкова система України складається з двох елементів: системи 
оподаткування (ефективне функціонування якої можливе лише за умови її 
глибокої модернізації) та податкової служби. 

Податкова служба являє собою сукупність державних органів, які 
організують і контролюють надходження податків, податкових і окремих 
видів неподаткових платежів. Податкова служба складається з Державної 
податкової адміністрації та податкової поліції [1]. 

Важливими завданнями Державної податкової служби України, є: 
створення сучасних технологій обробки даних з можливістю постійного 
віддаленого доступу до Центральної бази даних з Державної податкової 
інспекції районного рівня для оперативного отримання інформації; створення 
центральної бази даних Державної податкової адміністрації України; 
створення на основі сучасних технологій системи інформування населення з 
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метою підвищення податкової грамотності і запобігання численним фактам 
ненавмисного порушення податкового законодавства [2]. 

Під базою даних державної податкової служби розуміють базу  
даних в електронному вигляді, яка створена в органах державної податкової 
служби на основі показників звітних документів платників податків та 
призначена для централізованого накопичення та багаторазового 
використання в інформаційних системах органів Державної податкової 
служби [3].  

Інформаційна база Державної податкової служби поділяється на 
зовнішню (сукупність вхідних і вихідних повідомлень) і внутрішню (бази 
даних, які створюються і підтримуються на районному, обласному і 
державному рівнях податкової служби). В цих базах даних підтримується 
нормативно-довідкова, оперативна та архівна інформація. 

Нормативно-довідкова інформація містить законодавчі і нормативні 
акти, державні класифікатори та локальні довідники.  

Оперативна інформація виникає на основі вхідних повідомлень, які 
надходять на поштовий сервер. Ця інформація накопичується в центральних 
базах даних Державної податкової служби, де компонуються бази даних 
оперативної інформації за напрямами діяльності податкової служби. 

Важливе значення при організації інформаційних баз має визначення 
їхньої архітектури, розподілу доступу до ресурсів баз даних та інтерфейсів, а 
також прав і принципів взаємодії цих компонентів.  

Засоби доступу до даних і самі бази даних розміщуються або на 
потужному Unix-сервері, або на великих мейнфреймах. 

Формат (стандарт)  податкового  документа  в  електронному вигляді  на  
основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), електронні форми 
податкових  документів  та  інша  інформація  про порядок  подання  
податкових  документів  в  електронному  вигляді оприлюднюються на WEB-
сайті Державної податкової адміністріції [4]. 

До професійних баз даних, що використовуються в податкових органах 
можна віднести: 

- бази даних первинних і звітних даних щодо податкових надходжень в 
розрізі розділів та параграфів бюджетної класифікації, бюджетів, територій, 
часових періодів за регламентованими звітними формами; 

- бази оперативних даних щодо податкових надходжень; 
- бази листів, прецедентів, відповідей, пропозицій щодо податкового 

законодавства; 
- бази похідних та інтегрованих даних на основі звітних форм; 
- бази документів зовнішнього використання різного призначення; 
- бази документів внутрішнього користування різного призначення та 

інші. 
Крім того значне місце в інформаційному забезпеченні займають 

інформаційно-довідкові системи, для яких створюються: 
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- бази даних по законодавчих та нормативних актах по  
оподаткуванню; 

- бази даних інструктивних та методичних матеріалів; 
- бази даних по загальноправових питаннях. 
Особливістю вказаних баз даних є те, що вони активно 

використовуються всіма підрозділами податкової служби [5, с. 219]. 
Основним напрямом удосконалення інформаційного забезпечення 

Державної податкової служби є розроблення та запровадження архітектури 
єдиної розподіленої бази даних, яка охоплюватиме сховище даних Державної 
податкової адміністрації України, сховище даних Державної податкової 
адміністрації в областях, оперативні бази даних Державної податкової 
інспекції в районах. Бази даних районного рівня та сховища даних обласного 
і державного рівнів пов'язані між собою єдиним репозитарієм і 
інформаційними потоками.  

Отже, використання баз даних у Державній податковій службі  
України дає змогу: реорганізувати процеси адміністрування податків за 
функціональним принципом при суттєвому зниженні трудовитрат 
 персоналу на виконання рутинних інформаційних процедур, таких як 
підготовка і зведення аналітичних і статистичних звітів; звести до мінімуму, 
а з часом і повністю виключити дублюючі операції з паперовими 
документами, виконання трудомістких обслуговуючих і сервісних 
інформаційних операцій. 

Список використаних джерел: 
1. Становлення та розвиток органів державної податкової  
служби [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://studopedia.com.ua/1_6544_stanovlennya-ta-rozvitok-organiv-derzhavnoi-
podatkovoi-sluzhbi.html 
2. Реферат Інформаційно-аналітична система податкової служби України 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://repetitora.com/nformacjno-
analtichna-sistema-podatkovo-sluzhbi-2 
3. Словник термінів. База даних державної податкової служби [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:http://npa.iplex.com.ua/doc.php?uid=1078.24096.0 
4. Державна податкова адміністрація України. Наказ. [Електронний ресурс] 
Про подання електронної податкової звітності (Інструкція з підготовки і 
подання податкових документів в електронному вигляді засобами 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ 
 

Інформатизація процесів функціонування підприємств та організацій 
створює умови швидкого впровадження сучасних технологій у виробництво, 
прийняття оптимальних рішень, облік, аналіз та контроль господарської 
діяльності з метою ефективного функціонування ринкових і фінансово-
кредитних механізмів та підтримання міжгалузевих зв’язків. 

Інформаційна система (ІС) – це організована та скінченна  
множина взаємопов’язаних елементів, що збирає, обробляє, зберігає та 
передає інформацію користувачам. У якості елементів такої системи 
виступають люди, обладнання, процеси, процедури, данні, операції, тощо.  
В сучасних умовах достатньо обґрунтованим є підхід, коли  
невід’ємними компонентами інформаційної системи пропонують рахувати 
дані, технічне і програмне забезпечення, а також персонал та організаційні 
заходи [1]. 

Можна сказати, що мета ІС полягає не тільки в тому, щоб просто видати 
та обробити деяку інформацію; вона повинна бути орієнтованою на 
користувача, тобто інформація, яку вона обробляє, повинна служити 
потребам тих керівників, що її одержують. 

З поняттям інформаційних систем тісним чином пов’язаний термін 
«інформаційні технології». Будь-яка інформаційна система характеризується 
наявністю технології перетворення вхідних даних у результатну інформацію. 
Такі технології прийнято називати інформаційними [2]. 

Професор Білуха М.Т. зазначає, що інформаційні технології (ІТ) у 
бухгалтерському обліку – це сукупність принципово нових засобів і методів 
обробки обліково-економічної інформації, передавання, зберігання та 
відображення інформаційного продукту(даних) з найменшими витратами 
згідно із закономірностями того економічного середовища, в якому 
розвивається ІТ [3, с.37]. 

В обліковому процесі може використовуватися велика  
кількість різнорідних програмних продуктів та технологій обробки та 
перетворення інформації. Це можна побачити в схемах які представлені на 
рис. 1 [2]. 
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Інформаційні системи, що використовуються в обліку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформаційні технології, що використовуються в обліку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Основні інформаційні системи і технології, що 
використовуються в обліку 

 
Саме впровадження інформаційних систем і технологій в обліку може 

призвести не лише до зниження витрат на здійснення інформаційного обміну 
даними, запобігання втратам від помилок у звітності, а й стати наслідком, що 
вдосконалить організацію обліку. Одним з основних завдань керівника щодо 
обліку є вибір найбільш вигідного варіанту технології бухгалтерського 
обліку. При цьому в результаті застосування певної технології має бути 
отримана оперативна інформація з достатньою деталізацією, направленою на 
виявлення прихованих резервів виробництва[3]. 

• 1С 
• Акцент 
• Парус 
• Галактика 
• Аккорд 
• Бухгалтерія On-Line 
               Інші 

• M.e.Doc IS 
• Арт-звір плюс 
• Соната 
• iFin 
• 1C-Звіт 
• OPZ 
• Єдине вікно подання 
електронної звітності 
• Кабінет платника 
податків 
                               Інші

•Ліга: закон 
•Дінай 
• Інфодіск 
•Парус Інтернет-
консультант 
• НАУ 
• Expertus 
Інші 

Спеціалізовані 
облікові програми 

Системи електронного 
документообігу 

Програми для дистанційного 
банківського  

обслуговування 
Інформаційно-
правові системи 

Інтернет-технології 

• Сервери 
присутності в Internet 
• Інформаційні 
сервери 
• Хмарні обчислення 
• Інтерактивні 
магазини 
• Браузери 
• Поштові програми 
• Технології анті-
вірусного захисту 
                        Інші 

• Карткові технології 
• Біометричні 
технології 
• Технології 
штрихового кодування 
• Технології 
радіочастотної 
ідентифікації  
• Технології мовного 
введення даних 
• Технології 
машинного зору 
                              Інші 

• Супутникові 
системи зв’язку  
• Супутникові 
радіонавігаційні 
системи 
• Диспетчерські 
системи 
комерційного 
управління 
транспортом 
                  Інші 
 

• Конвенціональні 
системи (системи 
зв’язку із закріпленням 
за абонентами каналів 
зв’язку) 
• Транкінгові системи 
(системи зв’язку із 
загальним доступом 
абонентів до загального 
частотного ресурсу) 
• Стільникові системи 
(системи зв’язку з 
просторово-рознесеним 
повторним 
використанням частот) 
                               Інші 

Технології безконтактної 
ідентифікації 

Супутникові 
технології 

Технології наземного 
рухомого радіозв’язку 

Набір та вид 
програмного 
забезпечення 
залежить від 

банківської установи, 
в якій обслуговується 

підприємство 
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Одним з основних завдань керівника є вибір найбільш вигідного 
варіанту технології обліку. При цьому в результаті застосування певної 
технології має бути отримана оперативна інформація з  
достатньою деталізацією, направленою на виявлення прихованих резервів 
виробництва. 

Як бачимо, ІТ дедалі більше сприяють глобалізації економічних 
процесів. Це у свою чергу, позитивно впливає на розвиток обліку як з 
погляду методології, так і з погляду технології. ІТ в обліковому процесі 
сприяють удосконаленню його інтелектуалізації. Окрім того, застосування 
інформаційних технологій посилює функцію аудиту, контролю правильності, 
законності, а іноді й економічної доцільності бухгалтерських операцій. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ В УМОВАХ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

 
На сьогодні облік оплати праці є тією ділянкою обліку, яка насамперед 

автоматизується на підприємствах. Адже вона характеризується значним 
обсягом вхідної інформації і відповідно розрахункових робіт. Тому в 
організації обліку та складання звітності з оплати праці широко 
розповсюджені сучасні інформаційні системи з використанням засобів 
комп’ютерної обчислювальної техніки. Їх особливістю є можливість 
складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову 
інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та 
складання фінансової звітності. 

Метою дослідження є вивчення та аналіз програмних продуктів для 
ведення обліку розрахунків за заробітною платою на предмет задоволення 
потреб всіх рівнів управління працею та її оплатою на підприємстві.  
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Питанню автоматизації обліку розрахунків за заробітною платою 
присвятили свої праці багато вітчизняних вчених-економістів, зокрема: 
М.М. Бенько, С.М. Бичкова, Г.Н. Ісаєв, В.П. Завгородній, В.Д. Ковальова, 
Г.В. Лямова, І.І. Матієнко-Зубенко, Т. Микитенко, В.С. Пономаренка, 
Ю.Ф. Тельнова, Л.О. Терещенко, Г.А. Титоренко В.В. Хісамудинов, 
Д.В. Чістов, Е.Л. Шуремов та ін.  

Найбільш розповсюдженими програмними продуктами з автоматизації 
обліку праці та її оплати на території України є платформи таких розробників 
як «БЕСТ ЗВІТ» ,«1С», «ПАРУС-Підприємство», «Галактика» та інші. 

Дані програмні продукти дозволяють вирішувати наступні завдання: 
- підвищується точність, ясність і прозорість розрахунків з персоналом; 
- впровадження програмних рішень забезпечує своєчасність розрахунків 

з оплати праці, а також формування внутрішніх управлінських звітів (про 
прибуток, недостачі, брак, рентабельність, продуктивність праці тощо), які є 
відправною точкою для формування преміальної складової заробітної плати; 

- автоматизовані системи формують статистичні і динамічні звіти по 
заробітній платі, що підвищує якість прийнятих управлінських рішень і 
вимагає менших затрат часу. 

Для реалізації програмного продукту «1С: Підприємство 8.3» на 
території України фірмою «ABBYY Україна», представником російської 
компанії «1С» було розроблено «1С: Підприємство 8.3 для України», яке 
приймає клієнт-серверне рішення лише на MS SQL-server. Даний програмний 
продукт містить конфігурацію «1С: Зарплата і Управління персоналом 8 для 
України» та «1С: Зарплата і Кадри бюджетних установ»  і забезпечує: 
планування потреби у персоналі; управління атестацією, навчанням та 
фінансовою мотивацією працівників; ефективне планування зайнятості 
персоналу; ведення обліку кадрів і аналіз кадрового складу; ведення 
штатного розпису підприємства; розрахунок заробітної плати персоналу; 
розрахунок регламентованих законодавством податків, утримань із 
заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці; автоматизацію 
розрахунку нарахувань та утримань за будь-якими алгоритмами; формування 
розрахункових листків будь-якого виду; розрахунки як індивідуальних, так і 
групових нарахувань типу бригадних нарядів; формування платіжних 
відомостей з впорядкуванням інформації за різними критеріями шляхом 
розподілу її за категоріями, підрозділами та іншими ознаками; розрахунок 
лікарняних листків, відпусток, оплати по середньому заробітку на основі 
даних за попередні розрахункові періоди; повний розрахунок зарплати як по 
місячному, так і по тижневому циклу; формування стандартних звітів для 
податкової інспекції і позабюджетних фондів; отримання статистичної 
інформації по працівниках підприємства; фіксацію кадрових переміщень 
працівників і їх просуванням по службі із створенням відповідних звітів 
тощо [4]. 

Також популярною є програма інтегрованої системи автоматизації 
управління підприємством «Галактика». При розробці і розвитку системи 
«Галактика» велику увагу було приділено питанням оптимізації управління 
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ресурсами виробничого підприємства.  Сьогодні вона включає більше ніж 50 
модулів, які функціонують на основі архітектури клієнт-сервер. Взаємодія 
модулів системи при наявності єдиної комп’ютерної мережі здійснюється в 
оперативному режимі. Всі модулі використовують єдину базу даних, для 
управління котрої за вибором замовника можуть використовуватись СУБД 
Pervasive SQL, MS SQL-server або Oracle [3], що є перевагою порівняно з 
іншими продуктами. 

Одним із функціональних контурів (функціональних блоків) системи 
«Галактика» є контур «Управління персоналом». Даний контур складається із 
двох модулів «Управління персоналом» і «Заробітна плата», які 
забезпечують автоматизований облік кадрів і виконання розрахункових 
процедур, пов’язаних з оплатою праці персоналу підприємства, формування 
й ведення нормативної та довідкової інформації, розрахункові функції 
системи, формування вихідної документації по розрахунку заробітної плати, 
перехід до нового розрахункового періоду, функції для профілактики бази 
даних. 

Парус-Підприємство – комплексна система управління великим 
підприємством, клієнт-серверне рішення лише на базі СУБД Oracle, яка має 
модульну структуру. З допомогою модуля «Парус-Заробітна плата» 
здійснюється автоматизація нарахування заробітної плати на всіх його 
етапах, модуль «Парус-Персонал» призначений для комплексного вирішення 
завдань управління персоналом на підприємстві і дозволяє формувати такі 
кадрові звіти як штатний розпис в розрізі посад і працівників, звіт із стажу 
роботи, звіт по вакантних посадах та ін. В системі також передбачено 
можливість друку деяких статистичних звітів: 1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ, 10-П1, 9-
ДС. Також є можливість отримати дані по військовозобов’язаним, 
укомплектованості і вакантних посадах на підприємстві, що також є 
важливим і особливим саме для Парус-Підприємство. Система «Парус- 
Персонал» дає можливість отримувати звіти користувачів спискового 
характеру на основі відібраних працівників за тією чи іншою умовою 
відбору. Необхідно відмітити, що поля, які включаються у такий звіт, 
вибираються користувачем самостійно, що робить систему більш гнучкою і 
функціональною. Налаштовані користувачем звіти зберігаються у базі даних 
і при наступному їх виклику достатньо вказати назву звіту для виводу на 
друк [2]. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЗВІТ»  є розробником 
«БЕСТ ЗАРПЛАТА», яка призначена для обліку праці та заробітної плати 
для малих і середніх підприємств. Дана програма здійснює автоматичний 
розрахунок заробітної плати згідно діючого законодавства, перерахунок 
заробітної плати при будь-якому коригуванні даних та сум утримань і 
нарахувань до фондів за попередні періоди у випадку зміни законодавства. 
Програма містить: типовий перелік видів оплат, фондів та їх нарахувань; 
типові комплекти необхідних згідно законодавству України звітів, 
сформованих за вимогами державних структур, до яких подається звітність; 
простий та універсальний механізм імпорту даних для інтеграції з іншими 
обліковими системами та управління підприємством та ін.  
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Простий та універсальний механізм імпорту даних дозволить Вам легко 
інтегрувати програму БЕСТ-ЗАРПЛАТА із системами бухгалтерського 
обліку та управління підприємством, що працює у Вашій установі.  

Програма легко і гармонічно інтегрується із системою 
«1С:Підприємство 8.3», виконуючи як імпорт з указаної системи, так і 
експорт даних до неї. Для цього потрібно при первинному настроюванні 
програми налагодити зв’язок із системою «1С:Підприємство 8.3». 

«БЕСТ ЗАРПЛАТА» автоматично передає  сформовані звітні документи 
в систему формування звітів до державних структур «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» 
[3], що також є особливістю саме цієї системи.  

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки, що досліджувані бухгалтерські програми призначені для 
автоматизація процесу обліку заробітної плати та дають можливість 
економити підприємству свій час та кошти. Кожна програма має свої 
переваги,  недоліки та особливості автоматизації та ведення бухгалтерського 
обліку. Проте у всіх розглянутих нами програмах існує спільна мета – 
спростити роботу бухгалтера шляхом її автоматизації. 

Порівнявши платформи «БЕСТ ЗВІТ» ,«1С», «ПАРУС-Підприємство», 
«Галактика», можна зробити висновки, що «1С: Бухгалтерія» є 
популярнішою та поширенішою серед всіх інших. Оскільки програмний 
продукт «1С: Підприємство» постійно вдосконалює та оновлює облік 
розрахунків за заробітною платою, він є дуже функціональним. Саме за 
рахунок цього на нього найбільший попит на ринку облікових інформаційних 
систем. 
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1911 рр.) і К. Пірсон (1857-1936 рр.) 



841 

Термін кореляція походить від англійського слова correlation – 
співвідношення, відповідність (взаємозв’язок, взаємозалежність) між 
ознаками, що виявляється при масовому спостереженні зміни середньої 
величини однієї ознаки залежно від значення іншої [1]. 

Метою кореляційного аналізу є забезпечення отримання деякої 
інформації про одну змінну за допомогою іншої змінної. 

Основними вимогами до застосування кореляційного аналізу є  
достатня кількість спостережень, сукупності факторних і результативних 
показників, а також їх кількісний вимір і відображення в інформаційних 
джерелах [1]. 

Застосування кореляційного аналізу тісно пов'язане з регресійним 
аналізом, тому його часто називають кореляційно-регресійним. Головними 
завданнями кореляційного аналізу є: 

– визначення форми зв'язку; 
– вимірювання щільності (сили) зв'язку; 
– виявлення впливу факторів на результативну ознаку. 
Правильне застосування дає змогу зрозуміти глибинну сутність процесів 

взаємозв’язків. Кореляційні зв’язки виявляються не в кожному окремому 
випадку, а в середньому для багатьох випадків. У цих зв’язках між причиною 
і наслідком немає повної відповідності, а спостерігається лише певне 
співвідношення. Особливості кореляційних зв’язків породжують у теорії 
кореляції два завдання визначити теоретичну форму зв’язку (регресійний 
аналіз) і виміряти щільність зв’язку (кореляційний аналіз). Перше полягає в 
тому, щоб знайти форму функціонального зв’язку, яка найбільшою мірою 
відповідає суті кореляційної залежності. Друге – виміряти за допомогою 
спеціальних показників, якою мірою кореляційний зв’язок наближається до 
зв’язку функціонального [3]. 

Здійснення кореляційного аналізу передбачає такі послідовні  
етапи: 

1) встановлення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними 
ознаками (виявлення факторів та вибір серед них тих, які найбільше 
впливають на результативний показник); 

2) формування кореляційно-регресійної моделі (інформаційне 
забезпечення аналізу, вибір типу і форми зв'язку, складання моделі); 

3) визначення кореляційних характеристик (показників зв'язку); 
4) статистична оцінка параметрів зв'язку (економічна інтерпретація, 

оцінка значимості коефіцієнтів кореляції (наскільки відібрані фактори 
пояснюють варіацію результативного показника) та використання їх для 
вирішення практичних завдань, наприклад прийняття рішень, 
прогнозування, планування, нормування тощо [2]. 

На рис. 1, ми можемо побачити які є типи зв’язку в кореляційному 
аналізі. 
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Рис. 1. Типи зв’язків 
 
Розглядаючи за характером залежності, необхідно виділити перш за все 

два типи зв’язків: функціональний та кореляційний. 
Функціональний – характеризується повною відповідністю між зміною 

факторної ознаки і зміною результативної величини: кожному значенню 
ознаки-фактора відповідають певні значення результативної ознаки. Цей тип 
зв’язку виражається у вигляді формульної залежності. Функціональна 
залежність може зв’язувати результативну ознаку з однією або кількома 
факторними ознаками. 

Кореляційний – між зміною двох ознак немає повної відповідності, 
вплив окремих факторів проявляється лише в середньому, при масовому 
спостереженні фактичних даних. Одночасний вплив на ознаку, що 
виявляється, великої кількості різних факторів призводить до того, що 
одному і тому ж значенню ознаки-фактора відповідає ціла множена значень 
результативної ознаки, оскільки в кожному конкретному випадку інші 
факторні ознаки можуть змінювати силу і направленість свого впливу [2]. 

За формою або аналітичним вираженням розрізняють зв'язки 
прямолінійні (або просто лінійні) і нелінійні (або криволінійні). Якщо зв'язок 
між ознаками виражається рівнянням прямої лінії, то його називають 
лінійним зв'язком, якщо ж він виражається рівнянням будь-якої кривої 
(параболи, гіперболи, показникової, степеневої і т. д.), то такий зв'язок 
називають нелінійним або криволінійним [2]. 

Отже, велике значення відводиться кореляційному аналізу в дослідженні 
кореляційних зв'язків на виробництві, зокрема між рівнем продуктивності 
праці та озброєністю її основними засобами, між урожайністю і кількістю 
внесених добрив, між собівартістю і випуском продукції та ін. Завдяки 
кореляційному аналізу є можливість глибше дослідити взаємозв'язки 

Типи зв’язків 

За характером 
залежності 

За напрямом За аналітичним  
вирзом 

Функціональний 

Кореляційний 

Прямий Прямолінійний 

Криволінійний Обернений 



843 

економічних явищ і процесів, виявити вплив факторів на результати 
господарської діяльності, виявити і підрахувати резерви підвищення 
ефективності виробництва. Все це позитивно позначається на здійсненні 
управлінської, маркетингової та інших видів діяльності, прийнятті 
економічно обґрунтованих господарських рішень. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ЗАЙНЯТОСТІ 

 
Якісне інформаційне забезпечення процесів Державної служби 

зайнятості виступає важливою умовою забезпечення ефективності 
управління макроекономічними явищами і процесами. Це зумовлене тим, що 
зміни, які відбуваються на ринку праці, є визначальним індикатором 
соціально-економічного розвитку окремого регіону та держави в цілому. 

Дослідженню питань інформаційного забезпечення соціальних служб в 
умовах використання сучасних інформаційних технологій присвячено роботи 
Г. Аніловської, А. Бегун, А. Беляєва, Г. Гриджук, В. Домарева, І. Конєва, 
О. Сороківської, О. Юдина та ін. 

Метою дослідження є аналіз особливостей використання ЄІАС(.NET) та 
переваг її впровадження в діяльність центрів зайнятості.  

Державна служба зайнятості, як одна із прогресивних служб, понад 10 
років тому запровадила Єдину інформаційно-аналітичну систему (ЄІАС) 
служби зайнятості України як інструмент обслуговування незайнятого 
населення. ЄІАС(.NET) – це єдина інформаційно-аналітична система служби 
зайнятості України, яка базується на сучасних Internet-Intranet технологіях. 
ЄІАС побудована на таких основних принципах [1]:  

- інтегрованість (єдина база даних); 
- гнучкість (адміністрування, система доступів); 
- спадкоємність (імпорт бази даних з інших програм); 
- технологічність (використання Internet-сервісу забезпечує підключення 

будь-яких користувачів, розширення кількості функцій, спрощення 
адміністрування системи); 

- відкритість (система відкрита для адаптації, змін та розвитку); 
- модульність (система є набором взаємопов`язаних, але достатньо 

незалежних підсистем); 
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- надійність (надійність визначається обладнанням, яке 
використовується, каналами підключення та електропостачання); 

- захищеність (розподілений доступ до бази даних); 
- супровід (оновлення версій програми та корегування помилок у 

програмі).  
Впровадження ЄІАС на всій території нашої держави дає можливість 

значно підвищити рівень, ефективність і якість соціальних послуг, які надає 
служба зайнятості населенню і роботодавцям. Вона об'єднує всі центри 
зайнятості, розподіливши функції між ними за ієрархією. Частина функцій з 
місцевого рівня перейде на обласний, ще вище — на державний, що дозволяє 
вивільнити працівників базових центрів для безпосередньої роботи з 
населенням. 

Так, на базовому рівні здійснюється: надання послуг клієнтам та їх 
реєстрація, формування оперативної бази даних про вакансії, про клієнтів та 
надані послуги; контроль за надходженням коштів до Державного фонду 
зайнятості населення та формування бази даних про платників обов’язкового 
збору на соціальне страхування від безробіття. 

На регіональному рівні формується статистична звітність та 
здійснюється аналіз ринку праці, нарахування та виплати допомоги 
безробітним; укладаються угоди з роботодавцями стосовно питань постійної 
та тимчасової зайнятості та навчальними закладами з питань профнавчання 
безробітних; створюється єдина регіональна база даних про клієнтів, вакансії, 
можливості профнавчання та ін. 

На державному рівні проводяться роботи з: формування статистичної 
звітності та аналізу ринку праці в цілому по державі та по її регіонах; 
створюється єдина база даних про вакансії, осіб, які звернулися за сприянням 
до служби зайнятості; формується бюджет служби зайнятості на прогнозний 
рік; розподіляються кошти бюджету по регіонах. 

ЄІАС відзначається зручним інтерфейсом користувача. Однією з переваг 
є різноманітність клавіатурних комбінацій, що по різному використовуються 
в різних діалогових вікнах. Наявність чітко виражених формулювань та 
термінів, використання "гарячих" клавіш для найбільш вживаних команд та 
наявність єдиної системи команд при роботі з діалоговими вікнамисприяє 
полегшеному вивченню користувачами роботу програми. 

Запроваджені Державною службою зайнятості новітні технології 
обслуговування незайнятого населення та роботодавців створили умови 
вільного доступу громадян та роботодавців до оперативної та актуальної 
інформації про попит та пропозицію робочої сили. У межах Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості здійснюється 
автоматизований підбір роботи, в тому числі у нічний час за відсутності 
безробітного та співробітників служби. Створена єдина база даних вільних 
робочих місць та претендентів на роботу по всій державі та забезпечена 
реальна допомога у підборі роботи у різних регіонах України засобами 
віддаленого пошуку вакансій [2]. 
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ЄІАС відіграє також роль своєрідної «антивірусної програми» у боротьбі 
з надмірною бюрократизацією роботи спеціалістів базових центрів 
зайнятості, створює умови для звільнення персоналу від рутинної технічної  
роботи. За рахунок автоматизації значної частини процедур і операцій 
збільшено обсяги охоплення безробітних як традиційними заходами 
(інформаційні семінари, профконсультації, профнавчання, громадські 
роботи, сприяння розвитку підприємницької діяльності), так і новими 
формами активної підтримки, а саме: навчання шукачів роботи основам 
комп’ютерної грамотності, пошук роботи через Інтернет, організація 
індивідуального профнавчання на робочих місцях за програмами, 
узгодженими з роботодавцями. 

У 2012 році в ДСЗУ впроваджена удосконалена Єдина технологія 
надання соціальних послуг (ЄТНаСП), що означає розповсюдження 
технології єдиною технології обслуговування незайнятого населеннята ЄІАС 
на обслуговування і пенсіонерів, інвалідів та інших верств населення. 

Щодо характеристик технології ЄТНаСП та системи ЄІАС(.NET) як 
технології та системи, які мають забезпечити надання соціальних послуг в 
режимі реального часу, то характеристика щодо забезпечення роботи в 
режимі реального часу залишається однією з основних характеристик 
ЄТНаСП та ЄІАС(.NET) і умовою, яка має входити до переліку вимог 
технічного завдання та проектування програмного забезпечення ЄІАС(.NET). 

Вимоги населення і роботодавців щодо якості та результативності 
послуг постійно зростають, а це вимагає покращення якості бази даних ЄІАС 
та збільшення швидкості обробки інформації. У свою чергу завантаженість 
серверного обладнання та локальних і глобальних мереж, що підтримують 
обробку даних у єдиному інформаційному середовищі попиту та пропозиції 
робочої сили, зростає й спричиняє збої синхронізації даних з базового на 
регіональний та державний рівень. 

На сьогоднішній день, в умовах активної євроінтеграційної політики 
уряду України, служба зайнятості перебуває на етапі реформування. Є 
актуальні проблеми, що стосуються запровадження прогнозування ринку 
праці, перенавчання персоналу, модернізації документообігу та застосування 
ІТ-проектів. 

Шведська модель організації та регулювання ринку праці відома як одна 
з найбільш передових у Європі [3]. Щоб перейняти іноземний досвід, 16 
лютого 2015 року був започаткований шведсько-український проект 
«Модернізація системи управління ринку праці України в умовах 
євроінтеграції». 

Таким чином, ЄІАС надає широкі можливості її використання. На даний 
час, вона функціонує більш ніж у 650 центрах зайнятості районного, 
регіонального та державного рівнів та забезпечує реалізацію поставлених 
завдань.  

Враховуючи особливості, принципи побудови, можна сказати, що 
впровадження ЄІАС на всій території нашої держави, значно підвищує 
рівень, ефективність і якість соціальних послуг, які надає служба зайнятості 
населенню і роботодавцям. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  БАЗАМИ ДАНИХ 
 

Нині інформація набула широкого використання у господарській 
діяльності. Завдяки інформаційним технологіям відбувається прогрес у  
перетворенні  відносин і технологічних основ діяльності у сфері економіки. 
Інформатизація розвивається завдяки єдності трьох взаємозв'язаних процесів 
- комп'ютеризації, вдосконалення технологій збору, накопичення і 
використання інформації та інтелектуалізації. Використання комп'ютерної 
техніки, вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток 
людського капіталу стають одними з найважливіших завдань управління. 
Тому тема використання інформаційних систем у нашому житті на сьогодні є 
досить актуальною. 

Під  інформаційними технологіями розуміють  сукупність засобів і 
методів збирання, обробки, зберігання, передачі та використання інформації,  
в тому числі, із застосуванням обчислювальної техніки [1, с.209]. 

Слід зазначити, що останнім часом під інформаційними технологіями 
найчастіше розуміють комп'ютерні технології, які вимагають складної 
підготовки, наукомісткої техніки і великих початкових витрат. База даних - 
це організована структура, що  призначена для зберігання інформації: даних і 
методів, за допомогою яких відбувається взаємодія з іншими програмно - 
апаратними комплексами, для забезпечення інформаційних потреб 
користувача. Системою управління базами даних (СУБД) - називається 
сукупність  програмних і мовних засобів, призначених для створення, 
управління і сумісного використання БД багатьма користувачами 
(програмами) [1, с.212]. 

Історія розвитку СУБД налічує більше 50 років. У 1968 році була 
введена у використання перша промислова СУБД система IMS фірми IBM. У 
1975 році виник  перший стандарт асоціації по мовах систем обробки даних  - 
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Conferencе of Data System Languages (CODASYL), який сформував  ряд 
фундаментальних понять в теорії систем баз даних, які і до сьогодні є 
основоположним  для мережевої моделі даних. Завдяки значному внеску  
американського математика Э.Ф. Коддома, відбувся подальший розвиток баз 
даних. В 1970 р. він опублікував статтю, яка містила опис простої моделі 
даних, відповідно до якої БД складалась з таблиць, та  у 1981 році отримав  
престижну премію Тюрінга Американської асоціації по обчислювальній 
техніці за створену ним  реляційну модель БД [3]. 

Загалом можна виділити чотири етапи в розвитку СУБД, які дозволять 
конкретніше  підкреслити  особливості   та охарактеризувати   стадії розвитку 
технології баз даних. 

Перший етап розвитку  пов'язують  з організацією баз даних на великих 
машинах типу IBM 360/370, ЄС-ЕОМ і МІНІ-ЕОМ типу PDP11 (фірми Digital 
Equipment Corporation — DEC), різних моделях HP (фірми Hewlett Packard). 
Всі СУБД базувалися  на могутніх мультипрограмних операційних системах 
(MVS, SVM, RTE, OSRV, RSX, UNIX), а тому робота  підтримувалася в 
режимі розподіленого доступу[3]. У цей період відбулися серйозні зміни у 
роботі по обґрунтуванню та формалізації реляційної моделі даних. Також,  
була створена перша система (System R), що реалізувала  ідеологію 
реляційної моделі даних, з’явилася перша мова  високого рівня для 
функціонування  реляційної  моделі даних. 

Наступним етапом розвитку є епоха персональних 
комп'ютерів.Більшість СУБД набули зручний для користувача інтерфейс.У 
всіх настільних СУБД підтримувався тільки зовнішній рівень представлення 
реляційної моделі, що являв собою табличний вигляд структур 
даних.Позитивна особливість цього етапу - це порівняно скромні вимоги до 
апаратного забезпечення з боку настільних СУБД.  Цілком працездатні 
застосування, розроблені, наприклад, на Clipper, працювали на РС 286. В 
принципі, їх навіть важко назвати повноцінними СУБД. Яскраві 
представники цього сімейства - СУБД Dbase (DbaseIII+, DBASEIV), що 
широко використовувалися до недавнього часу, FoxPro, Clipper, Paradox [2, 
с.13]. 

Далі епоху персональних комп'ютерів замінили розподілені бази даних. 
На цьому етапі відбулося  збільшення  кількість локальних мереж. Все 
більше інформації передавалося між комп'ютерами, з’явилося поняття 
узгодженості даних, що зберігалися і оброблялися в різних місцях, але 
логічно один з одним зв'язані.Саме до цього етапу можна віднести початок 
робіт, пов'язаних з концепцією об'єктно-орієнтованих БД. [2, с.23]. 

Особливість останнього етапу розвитку СУБД полягає в тому, що саме у 
цей період з'являється Інтернет. Основною відмінністю є те, що відпала 
необхідність використання спеціалізованого клієнтського програмного 
забезпечення. У 1960-ті рр.  була  розроблена перша БД CODASYL  - 
мережева модель даних та одночасно незалежна розробка ієрархічної БД 
фірмою North American Rockwell, яка пізніше взята за основу IMS - власної 
розробки IBM. А у 2000 - му  році головним нововведенням була  підтримка 
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та застосування XML у БД. Розробники комерційних БД,  які панували на 
ринку у 1990-их рр., отримали  все більшу конкуренцію зі сторони руху 
відкритого програмного забезпечення. І в результаті з’явилася безкоштовна  
версія  комерційних БД [1, с.147]. 

Інформаційні технології посідають вважливе місце в нашому житті. Роль 
СУБД в економіці дуже велика, адже  технологія роботи з інформацію, 
зокрема її обробки, в різних сферах економіки України останніми роками 
істотно змінилася. Комп’ютерна  техніка та новітні  інформаційні  технологій  
набули  широкого використання  у щоденній практиці фінансових і 
кредитних установ та у різних сферах економічної діяльності. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЇ КОМПЛЕСНИХ ЧИСЕЛ 

 
У  сфері  управління  широко  використовуються  математичні  методи  і  

моделі. Вони  дозволяють  прискорити  проведення  економічного  аналізу,  
підвищують точність обчислень,  найбільш повно  враховують  вплив  
факторів на результати діяльності  підприємства.   

Розробка  економіко–математичних  моделей  з використанням  теорії  
комплексних  чисел  є  перспективним  напрямком  для розширення  та  
вдосконалення  математичних  моделей  в  економіці.  Теорія комплексних  
чисел  може  бути  застосована  в  багатьох  розділах  економіко–
математичного  моделювання. 

Дослідження  можливості  використання комплексних  змінних  в  
економіко–математичному  моделюванні  було розпочато  у  2004  році.  
Дослідженнями  у  даній  сфері  займаються  такі вчені,  як             
Светуньков С.Г.[5,7],  Светуньков І.С.[3-4],  Корецька Т.В.[3] та інші.  

Метою  роботи  є  проведення  аналізу  існуючих  економіко–
математичних моделей, що розроблені з використанням теорії функцій 
комплексних чисел, а також обґрунтування перспектив розробки таких 
моделей. 

Уявні числа зобов'язані своїм народженням цілком реальному 
завданню - завданню розв'язання рівнянь третьогостепеня. Ще до ХVІ 
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століття математики, розв'язуючи квадратні рівняння, іноді зустрічалися з 
квадратним коренем з від'ємних чисел. Основна теорема алгебри стверджує, 
що рівняння п-го степеня має п коренів, тобто степінь рівняння показує на 
кількість коренів [6]. 

Теорія  функцій комплексного  змінного  дійшла  до  наших  днів  майже  
в  тому  вигляді,  в якому  залишив  нам  її  засновник  Огюстен  Коші.  
Алгебра  комплексних чисел  відповідає  класичним  операціям  над  
дійсними  числами.  Поле комплексних  чисел  отримано  з  поля  дійсних  
чисел  приєднанням  лише одного кореня квадратного рівняння, що не має 
рішення на дійсній осі [1]. Комплексні  числа  не  є  числами  в  
загальноприйнятому  значенні цього  слова,  що  застосовуються  при  
підрахунках  і  вимірюваннях,  а  є математичними об'єктами. Комплексне 
число це число виду а + bі. 

Використання  елементів  теорії  комплексних  чисел  в  економіко–
математичному моделюванні дозволить представити пари економічних 
показників, які є відображенням якого–небудь економічного об’єкта або 
явища,  у  вигляді  комплексної  змінної.  При  формуванні  комплексної 
змінної з пари економічних показників, вона буде розглядатися як єдина 
змінна.  Ця  змінна  буде  нести  в  собі  інформацію  про  дві  її  складові 
величини  та  відображатиме  функціональний  вплив  цих  складових  на 
деякий результат [4].  

Для  того  щоб  дві  економічні  змінні  могли  бути об’єднані в одну 
комплексну, повинні виконуватися дві умови:   

−  ці  дві  економічні  змінні  повинні  виступати  різними 
характеристиками одного і того ж економічного об'єкта чи явища;  

−  ці дві економічні змінні повинні бути однієї розмірності або бути 
безрозмірними [4]. 

Скориставшись  теорією  комплексних  чисел,  можна  пов’язати 
функціональною  залежністю  будь–яку  пару  дійсних  чисел.  Ситуації, коли 
в економіці можна поставити в функціональне відповідність один одному  
пару  значень,  зустрічаються  досить  часто.  Так  наприклад, результатами  
будь–якої  виробничої  діяльності  можуть  виступати  такі показники, як 
сумарні витрати на виробництво С і валовий прибуток G.  

Тоді  комплексну  змінну  виробничих  результатів  можна  представити  
в такому вигляді: G+iC. Виробничі ресурси, використовувані на реальних 
господарюючих  суб'єктах,  різноманітні.  Однак  все  їхнє  різноманіття  в 
теорії виробничих функцій зводиться до двох ресурсам: капітальним K і 
трудовим L, які також можна представити в якості однієї комплексної 
змінної: K+iL [7].  

За  допомогою  уявної  одиниці  ми  маємо  можливість  об’єднати  в 
одне комплексне число два економічних показника. Саме таке уявлення 
економічних  показників  виробництва  дозволяє  говорити  про  те,  що 
модель, котра  зв’язує  виробничі ресурси з виробничими результатами, може 
мати вид функції комплексних змінних:  

                                                   G+iC=f(K+iL)                                         (2) 
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Будь–яка модель, яка генерується залежністю (2), буде описувати за тим  
або  іншим ступенем  точності  реальний  виробничий  процес.  Крім цих  пар 
значень в економіці  можна  виділити і інші пари економічних показників, 
пов’язуючи які воєдино мнимої одиницею, ми  отримаємо комплексні 
економічні змінні, математичні дії з якими нам дадуть інші результати, ніж ті, 
які мають економісти сьогодні,  використовуючи моделі дійсних змінних [7].  

Корецькою Т. В. було розглянуто можливість використання теорії 
комплексних  чисел  для  аналізу  фондових  ринків.  Для  якісної  оцінки 
стану  ринку  цінних  паперів  і  кількісної  оцінки  його  динаміки 
використовують  одновимірний  параметр,  званий  індексом  фондового 
ринку.  Формули  розрахунків  індексів  практично  збігаються,  а  саме: 
обов'язкова  присутність  поточного  значення  індексу  в  період  часу  t, 
значення індексу на базисну дату, капіталізація підприємства i в період часу 
t, капіталізація підприємства i в базисному періоді. Тим не менше, 
відмінності в розрахунках все ж існують [2]. 

Светуньков  І.С.  у  своїх  наукових  працях  на  прикладі  теорії 
виробничих  функцій  довів,  що  використання  комплексних  змінних 
значно  розширює  інструментальну  базу  економічного  аналізу виробничих  
процесів;  розглянув  різні  види  виробничих  функцій комплексних  змінних  
і  те,  як  вони  можуть  бути  використані  в економіко–математичному  
моделюванні.  У  роботі  з  дослідження виробничих  функцій комплексних 
змінних на  даний  момент  найкраще досліджені  ступені  виробничі  функції  
комплексних  змінних.  У загальному вигляді вони можуть бути записані 
таким чином [3]: 

                               G+iC=(a0+ia1)(K+iL)b
0
+ib

1                                (5) 
тут  C  −  витрати  виробництва,  а  G  −  валовий  прибуток  від 

виробництва.  Виробничі  ресурси  представлені  витратами  трудових 
ресурсів  L  і  витратами  капітальних  ресурсів  K.  Очевидно,  що  всі 
складові  комплексних  змінних  витрат  і  результату  (5)  повинні  бути 
приведені  до  одних  і  тих  же  одиниць  виміру.  У  цій  функції  a0+ia1− 
комплексний  коефіцієнт  пропорційності,  а  b0+ib1   −  комплексний 
показник ступеня [3].  

Проведене  дослідження  виявило  особливості  та  умови побудови  
економіко–математичних  моделей  з  використанням  теорії комплексних 
чисел. Це дозволить спростити модель шляхом поєднання пари економічних 
показників в одну комплексну. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Автоматизація –  один з напрямів науково-технічного прогресу, 
спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, 
економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину 
від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання 
енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи 
трудомісткість виконуваних операцій. 

Метою даної роботи є узагальнення та обґрунтування необхідності 
автоматизації фінансового контролю; аналіз стану ринку програмного 
забезпечення на наявність автоматизованих систем, що використовуються 
при здійсненні фінансового контролю, та їх відповідність вимогам діючого 
законодавства і вимогам підприємств. 

Є автори, які вирішують проблему автоматизації контролю, розглядаючи 
побудову, функціонування автоматизованої системи контролю, інформаційне 
забезпечення, систему кодування інформації. Прикладом є роботи  
М. Т. Білухи, але таких питань, як характеристика функціональних задач 
системи, конкретні приклади обробки інформації при рішенні конкретних 
задач контролю, він не торкається. Деякі аспекти автоматизації контролю 
розглядають і такі фахівці, як Є. В. Калюга, В. В. Сопко та ін. 

Необхідність використання автоматизованих систем і інформаційних 
технологій для підвищення ефективності здійснення внутрішнього контролю 
на підприємстві обумовлена наступними чинниками: 

- трудомісткістю контрольних процедур, які вимагають здійснення 
- великої кількості арифметичних розрахунків, різних видів аналізу; 
- значними обсягами інформації підприємства, які необхідно обробити, і 

на основі одержаних результатів розробити рекомендації щодо запобігання в 
майбутньому помилок, зловживань, невідповідностей діючому 
законодавству; 

- вимогами до швидкості проведення обчислень, перевірок, 
забезпеченням їх високої якості; 



852 

- специфікою і різноманіттям об'єктів контролю; 
- циклічністю технологічного процесу внутрішнього контролю [4]. 
У автоматизації внутрішнього фінансового контролю повинні бути 

зацікавлені, перш за все, керівники підприємств, які і повинні безпосередньо 
займатися пошуком інформації про сучасні системи автоматизації, нові 
технологічні розробки і програмні продукти. Проте, як свідчить практика, 
даному питання приділяється неналежна кількість уваги, що і є одним із 
головних факторів, які стримують процес автоматизації контрольних 
процедур на підприємствах. 

Програмні продукти для автоматизації внутрішнього контролю 
представлені на ринку зарубіжних країн, проте  для вітчизняних підприємств 
вони є недоступними оскільки: 

- мають значну вартість, яка інколи сягає сотень тисяч доларів; 
- їх супроводження та налагодження  вимагає доопрацювання 

спеціалістами відповідно до діючого законодавства, що в свою чергу також 
вимагає високої оплати праці; 

- необхідність тривалого періоду впровадження, який зазвичай триває 
понад 6 місяців; 

- існує складність адаптації програмних продуктів до особливостей 
ведення господарської діяльності  та облікового процесу [2]. 

Приклади існуючого програмного забезпечення для фінансового 
контролю наведені на рисунку 1, де зібрано не тільки програмні продукти 
фінансового контролю, але й те програмне забезпечення, яке можна 
використовувати в процесі контролю. 

 
 

Рис. 1 Приклади сучасних програмних продуктів для фінансового 
контролю [3] 

 

Приклади програмних продуктів для фінансового контролю 

 

Програмні засоби 
загального 
призначення 

 
Інтегровані системи 

 
Спеціальні програмні 

засоби ФК 

«Excel», «Word», 
«Ліга-закон», 

«1С», «Парус» та 
ін. 

«ИАИС»,  
«Монолит SQL», 
«ERA Financials», 

«ERP» та ін 

«ФинИК»,«КИП», 
«Frango Controller» 

та ін. 
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Таким чином, процес автоматизації фінансового контролю на 
підприємствах України є досить важливим для усіх господарюючих 
суб’єктів, які працюють з великою кількістю інформаційних ресурсів. На 
жаль, залучення найновіших програмних продуктів на вітчизняних 
підприємствах практично неможливе, оскільки українські виробники не 
можуть запропонувати нічого конкурентоспроможного, а іноземні аналоги 
коштують значну суму коштів і, відповідно, не можуть змінювати свої 
конфігурації у відповідності до чинного законодавства. Тому, перш за все, 
вирішення цього питання повинно бути покладене на державу, яка має 
стимулювати вітчизняних виробників до створення таких продуктів, які б не 
відставали від світових новинок і змогли в повній мірі задовольняти наявні 
бажання користувачів. У цьому випадку, потенційний користувач, а саме 
мудрий керівник, буде безпосереднього залучений до процесу створення 
таких програмних засобів, які, в майбутньому зможуть стати надійним 
помічником при здійсненні внутрішнього фінансового контролю на 
підприємствах.   

Відповідно, пропонуємо звернути детальнішу увагу на наступні  
аспекти розвитку інформаційних систем фінансового контролю,  
які полягають у: 

- здійсненні детального аналізу програмних продуктів, призначених для 
здійснення контролю, з метою створення вітчизняної ІС з порівняно меншою 
собівартістю;  

- детальному обґрунтуванні та опрацюванні процесу здійснення 
фінансового контролю з метою якомога більшої автоматизації всіх його 
етапів;  

- забезпеченні можливості підключення новоствореної інформаційної 
системи безпосереднього до ІС, що перевіряється, з метою пришвидшення 
обробки інформації і виявлення порушень;  

- спрощені управління ІС і забезпеченні швидкого її оновлення і, 
відповідно, захисту від можливих зазіхань.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В ЗАДАЧАХ 

ЕКОНОМІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Інтеграл виник з практичних потреб людства. Найбільший внесок у 

становленні інтегрального числення зробив Архімед. Воно набуло широкого 

вжитку у всіх галузях народного господарства, є  незамінним засобом  

моделювання й дослідження економічних процесів та явищ. Проникнення 

математичних методів у різні сфери людської діяльності дало поштовх 

розвитку як суміжних з математикою наук, так і самій математиці. Це в свою 

чергу зумовило розгляд найбільш важливих понять i методів та виклад їх 

мовою сучасної математики. 

Знак інтеграла (∫), вперше був використаний Лейбніцом в 

кінці 17 століття. Цей символ утворився з букви s («довга s») — скорочення 

слова summa (сума). Назву для інтеграла запропонував у 17 ст. учень 

великого Лейбніца В. Бернуллі. 

Визначений інтеграл — це інтегралфункції з вказаною областю 

інтегрування. В економіці за допомогою інтегралу можна визначити кількість 

капіталу, обсяг випущеної продукції, зростання загальних витрат, швидкість 

зміни доходу та витрат і інше [1, с. 152]. 

Для прикладу, розглянемо задачу про знаходження капіталу (основних 

фондів) за відомими чистими інвестиціями. Під чистими інвестиціями 

розуміють загальні інвестиції, здійснювані в економіці протягом певного 

проміжку часу, без інвестицій, які йдуть на заміщення основних фондів 

(капіталу). Таким чином, за одиницю часу капітал збільшується на величину 

чистих інвестицій. 

Якщо позначити капітал, який залежить від часу t, через К(t), а чисті 

інвестиції – через I(t), то описане вище можна записати у вигляді . 

Часто виникає необхідність знайти приріст капіталу за період часу від t1 

до t2, тобто . Якщо скористатись означенням визначеного 

інтеграла, то дану величину можна подати у вигляді  [1]. 

Аналогічним чином визначається загальний обсяг випущеної продукції. 

Нехай деяка фірма випускає один вид продукції, використовуючи один 

ресурс. Виробнича функція фірми має вигляд q=q(x), де x - затрати ресурсу, а 

q - обсяг випуску. Затрати ресурсу x є функцією від часу t, наприклад, x = 

x(t). 

Тоді загальний обсяг продукції Q за час від T0 до T1 обчислюється за 

допомогою визначеного інтегралу .   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D1%96%D1%86_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII
https://uk.wikipedia.org/wiki/S_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Зростання загальних витрат виробництва визначається, як інтеграл від 

похідної функції маргінальних витрат, де  функція загальних витрат на 

виробництво х одиниць продукції,  – функція маргінальних витрат (1).  

                      (1) 

Отже, зміна виробничих витрат при зростанні виробленої продукції від a 

до bодиниць дорівнює площі криволінійної трапеції, обмеженої графіком 

функції маргінальних витрат , відрізком  та прямими 

. 

Однією з найпоширеніших економічних задач є задача знаходження 

швидкості зміни доходів та витрат, якщо відомі функції витрат та доходу 

підприємства. Саме засобами інтегрального числення можна визначити, як 

довго підприємство було прибутковим та знайти загальний прибуток, який 

було одержано за цей час. 

Інколи буває так, що самостійно важко обчислити інтеграл, а для 

економістів важливий саме результат, кінцеве число, а не хід розв‘язку. У 

такому випадку доцільно використовувати існуючі інформаційні технології, 

що допомагають легко і швидко обчислити шуканий інтеграл. Однією з таких 

програм є онлайн калькулятор. Таких онлайн-калькуляторів є багато, але 

кожен визначає зручність будь-якого з них сам. Тому розглянемо три онлайн-

калькулятори, і порівняємо їх: http://portalsmart.ucoz.ua/ [2], 

http://ua.kalkulilo.net/ [3], http://ua.onlinemschool.com/ [4]. 

Для того, щоб користуватись такими калькуляторами, потрібно знати 

стандартні операції, або скористатись поясненням цих операцій, вони 

присутні в [2] та [3] калькуляторах. Ще одним важливим елементом для тих, 

хто вперше користується цими програмами є присутність інструкцій [3], [4]. 

Після того, як введено і запущено розв‘язання інтеграла, з‘являється такий 

результат: розв‘язання визначеного інтеграла (число), графік, що відповідає 

інтегралу, та розв‘язання цього інтеграла, але без меж (функція). 

Окрім цього, для мобільних телефонів, смартфонів також існують 

програми обчислення інтегралів: Integral Step-By-Step, Integral calculator, 

Науково Графічний Калькулятор тощо. При завантаженні, більшість цих 

програм потребують з‘єднання з Інтернетом, але їх перевагою є те, що 

калькулятор не потрібно довго шукати, адже при завантаженні, клавіша 

швидкого доступу додається на екран. 

Отже, ми з‘ясували, що визначений інтеграл застосовується у багатьох 

сферах науки, у тому числі й в задачах економіки. Приклади, наведені вище 

довели це. Але є й інші задачі економіки в яких можуть застосовуватись 

інтеграли. А інформаційно-комунікаційні технології значно полегшують 

роботу економістів. 

Список використаних джерел: 
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доступу: http://portalsmart.ucoz.ua/ 
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ЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АРХІТЕКТУРИ 
 

Архітектура - найдавніша сфера людської діяльності і її результат. 
Головний сенс поняття архітектура полягає в тому, що це сукупність 
будівель і споруд різного призначення, це простір, створене людиною і 
необхідне для його життя і діяльності.Архітектура народжується разом з 
людством, супроводжує його в історичному розвитку. У ній відображаються 
світогляд, цінності, знання людей, що жили в різні історичні епохи. 
Архітектурні пам'ятки, що дійшли до нас з глибини століть, допомагають нам 
зрозуміти цілі, погляди, думки, традиції і звички, уявлення про красу, рівень 
знань людей, які колись жили на Землі. 

Тісний зв'язок архітектури і математики відомий давно. Люди, зводячи 
свої житла, думали, в першу чергу, про їхню міцність. Самою міцною 
архітектурною спорудою вважається єгипетська піраміда. Як відомо, вона 
має форму правильної чотирикутної піраміди. Саме ця геометрична форма 
забезпечує найбільшу стійкість за рахунок великої площі основи [1]. 

Наступним етапом розвитку архітектурних конструкцій стала каркасна 
система. Аркбутани були каркасом, що оточував спорудження і брав на себе 
основні навантаження. Арочна конструкція слугувала прототипом каркасної 
конструкції, яка сьогодні використовується як основа при зведенні сучасних 
споруд з металу, скла і бетону. Досить згадати конструкції відомих веж: 
Ейфелевої вежі в Парижі і телевежі на Шаболовці [2]. 

Іншою цікавою геометричною поверхнею являється гіперболічний 
параболоїд. Це поверхня, яка в перерізі має параболи і гіперболу і поява 
нових будівельних матеріалів з цієї геометричної фігури, робить можливим 
створення тонкого залізобетонного каркасу і стін зі скла. 

Архітектурні творіння є частиною простору, у вигляді певних 
геометричних форм. Крім того, вони складаються з окремих деталей, кожна з 
яких також будується на базі певного геометричного тіла. Часто геометричні 
форми є комбінаціями різних геометричних тіл. Геометрична форма споруди 
настільки важлива, що бувають випадки, коли за будівлею закріплюється 
назва даної фігури.  

Так, будівля військового відомства у США носить назву Пентагон, що 
означає п'ятикутник. Пов'язано це з тим, що, якщо подивитися на цю будівлю 
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з висоти, то воно дійсно буде мати вигляд п'ятикутника. Насправді тільки 
контури цієї будівлі представляють п'ятикутник. Саме ж воно має форму 
багатогранника. 

У основі Спаської башти Московського кремля можна побачити прямий 
паралелепіпед, що переходить в фігуру, та наближається до циліндра, а 
завершується ж вона пірамідою. При більш детальному розгляді та вивченні 
можна побачити: кола - циферблати курантів; куля - підставка для кріплення 
рубінової зірки; півкола - арки одного з рядів бійниць на фасаді вежі і т.д. [1]. 

Важливе місце в архітектурі відіграє геометрична симетрія, тобто 
симетрія форми як співрозмірність частин цілого. Помічено, що при 
виконанні певних перетворень над геометричними фігурами, їх  
частини, перемістившись в нове положення, знову будуть набувати 
початкової форми.  

Зокрема, симетрія застосовувалась при спорудженні культових і 
побутових споруд та прикрас до них в Стародавньому Єгипті. Але найбільш 
яскраво симетрія проявляється в античних спорудах Стародавньої Греції, у 
предметах розкоші і в орнаментах, що прикрашали їх. 

Поряд із симетрією в архітектурі мають місце антисиметрія і дисиметрія. 
Антисиметрія - це протилежність симетрії, її відсутність. Дисиметрія - це 
часткова відсутність симетрії, розлад симетрії, виражене в наявності одних 
симетричних властивостей і відсутності інших. 

Зокрема, прикладом антисиметрії є Собор Василя Блаженного в Москві, 
в спорудженні якого симетрія відсутня повністю. Однак, дивно, що окремі 
частини цього собору симетричні і це створює його гармонію.  

Яскравим прикладом дисиметрії є архітектура Катеринського палацу у 
Царському селі під Санкт-Петербургом. В ньому практично повністю 
витримані всі властивості симетрії, за винятком однієї деталі.  

Як бачимо, математика пропонує архітектурі ряд так званих загальних 
правил організації частин в ціле, які допомагають: розташувати ці частини в 
просторі, так, що в них проявляється порядок; встановити певне 
співвідношення між розмірами частин і поставити для зміни розмірів 
(зменшення або збільшення) певну єдину закономірність, що забезпечує 
сприйняття цілісності і уявлення про порядок; виділити певне місце в 
просторі, де буде розміщуватися спорудження, описати його певною 
математичною формою, яка також дозволить виділити його з інших споруд і 
внести в їх склад, створивши нову композицію, новий архітектурний 
ансамбль [3]. 

Список використаних джерел: 
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доступу: http://festival.1september.ru/articles/575866/ 
2. Симметрия у природі й архітектурі [Електронний ресурс] – Режим 
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3. Математика в архитектуре, Р.Т. Маликова [Електронний русурс] - Режим 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ 
УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Під соціально-економічною системою розуміють складну імовірнісну 
динамічну систему, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу і 
споживання матеріальних та інших благ [1]. 

Основним методом дослідження систем є метод моделювання, тобто 
спосіб теоретичного аналізу та практичного дії, спрямований на  
розробку і використання моделей. При цьому під моделлю будемо розуміти 
образ реального об'єкта (процесу) в матеріальній або ідеальній формі  
(тобто описаний знаковими засобами на якій-небудь мові), що відображає 
істотні властивості модельованого об'єкта (процесу) й заміщує його   
в ході дослідження та управління. Метод моделювання грунтується на 
принципі аналогії, тобто можливості вивчення реального об'єкта не 
безпосередньо, а через розгляд подібного йому і більш доступного об'єкта, 
його моделі.  

Слід, однак, мати на увазі, що далеко не у всіх випадках дані, отримані в 
результаті економіко-математичного моделювання, можуть 
використовуватися безпосередньо як готові управлінські рішення. Вони 
швидше можуть бути розглянуті як ті "консультують" кошти. 

Прийняття управлінських рішень залишається за людиною. Таким 
чином, економіко-математичне моделювання є лише одним з компонентів 
(нехай дуже важливим) у людино-машинних системах планування та 
управління економічними системами. 

Важливим поняттям при економіко-математичному моделюванні, є 
поняття адекватності моделі, тобто відповідності моделі  об'єкту  
або процесу.  

Адекватність моделі - в якійсь мірі умовне поняття, оскільки повної 
відповідності моделі реальному об'єкту бути не може, що характерно і для 
економіко-математичного моделювання. При моделюванні мається на увазі 
не просто адекватність, але відповідність моделі тим властивостям, які 
вважаються суттєвими для дослідження. Перевірка адекватності економіко-
математичних моделей є досить серйозною проблемою, тим більше що 
ускладнює її складність вимірювання економічних величин. Проте без такої 
перевірки застосування результатів моделювання в управлінських рішеннях 
може не тільки виявитися мало корисним, але і принести істотну шкоду. 

Динамічний науково-технічний прогрес сучасності та високі вимоги 
прияють  швидкому впровадженню в усі сфери соціально-економічного 
життя суспільства останніх досягнень в області інформаційних технологій.  
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Зростаюча популярність й актуальність застосування інформаційних 
технологій в управлінні соціально-економічними системами зумовлена 
певними їх властивостями. Назвемо деякі з цих властивостей: сприяють 
подоланню прірви між економікою та математикою; є найефективнішими 
носіями сучасних методів вирішення економічних завдань; сприяють 
узгодженню економічних процедур з міжнародними вимогами; підключають 
до єдиного інформаційного простору – економічного й освітнього [3]. 

Актуальність застосування інформаційних технологій у всіх сферах 
суспільно-економічного життя цілком очевидна. Внесення порядку в хаос 
ринку та систематизація величезних об’ємів даних – перша й поки не до 
кінця усвідомлена необхідність суб’єктів господарської діяльності. 
Комп’ютерні технології стають незамінними, оскільки вони надають 
можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінську функцію за рахунок 
застосування новітніх засобів та методів збору, передачі, зберігання та 
перетворення інформації.  

Прикладом управління соціально-економічними системи з 
використанням інформаційних технологій є Customer Relationships 
Management (CRM)-системи управління відносинами з клієнтами.  

CRM — поняття, що охоплює концепції, котрі використовуються 
компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, 
включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, 
постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносини з ними. 

CRM – цілісний підхід до залучення та утримання клієнтів. Для 
досягнення подібних цілей системі необхідні можливості для постійного 
стратегічного контролю за діяльністю підприємства, його ринків, також 
необхідними є потужні засоби управління даними та каналами, що їх 
з’єднують. 

Актуальність CRM-систем підтверджується великою кількістю 
надрукованих книг, численними публікаціями, як у друкованих виданнях, так 
і у мережі Інтернет.  

Сучасна CRM направлена на вивчення ринку і конкретних потреб 
клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги і таким 
чином компанія досягає поставлених цілей і покращує свій фінансовий 
показник. 

Існує три CRM-підходи, кожен з яких може бути реалізованим окремо 
від інших: 

- Оперативний — автоматизація споживчих бізнес-процесів,  
що допомагає персоналу працювати  з клієнтами виконувати свої  
функції. 

- Співробітницький — програма взаємодіє зі споживачами без участі 
персоналу з роботи із клієнтами. 

- Аналітичний — аналіз інформації про споживачів із різноманітними 
цілями. 

- Принципи CRM — систем: 
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- наявність єдиного сховища інформації, звідки в будь-який момент 
доступні усі відомості про усі випадки взаємодії з клієнтом; 

- синхронізація управління множинними каналами взаємодії; 
- постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів та прийняття 

відповідних організаційних рішень — наприклад, «сортування» клієнтів на 
основі їхньої значимості для компанії. 

Можливості  які надають CRM-системи: 
- Швидкий доступ до актуальної інформації про клієнтів; 
- Оперативність обслуговування клієнтів та проведення операцій;  
- Формалізація схем взаємодії з клієнтами, автоматизація 

документообігу;  
- Швидке отримання всіх необхідних звітних даних та аналітичної 

інформації;  
- Зниження операційних витрат менеджерів; 
- Контроль роботи менеджерів;  
- Узгоджена взаємодія між співробітниками і підрозділами. 
CRM-система – це корпоративна інформаційна система, що допомагає 

компаніям реалізовувати клієнтоорієнтовану стратегію. Це відбувається за 
рахунок об’єднання всієї інформації про клієнтів, автоматизації пов’язаних з 
клієнтами бізнес-процесів та надання інструментів для аналізу клієнтських 
даних, включаючи маркетинг, продажі та обслуговування. 

Цілями побудови клієнтоорієнтованої стратегії та впровадження CRM-
системи можуть бути: завоювання ринку, збільшення прибутковості, 
зменшення витрат на залучення та утримання клієнта, зменшення вартості 
продажу та післяпродажного обслуговування, скорочення рівня відтоку 
клієнтів, підвищення роботи персоналу, скорочення операційних витрат та ін.  

Безперечним є факт, що без використання тих чи інших інформаційних 
технологій в управлінні соціально-економічними системами втрачається 
можлива конкурентна перевага. 

У найближчому майбутньому використання інформаційних систем, 
наприклад CRM, стануть не просто конкурентною перевагою, а життєвою 
необхідністю. 
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СТЕГАНОГРАФІЯ – СУЧАСНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

На сьогоднішній день отримання об’єктивної та своєчасної інформації є 
важливим фактором виробництва. Її вважають одним з основних ресурсів 
суспільного розвитку. Сучасні інформаційні системи та технології є засобом 
підвищення продуктивності та ефективності роботи працівників.  

В Україні та усьому світі швидкими темпами впроваджуються новітні 
досягнення комп’ютерних і телекомунікаційнихтехнологій, проте глобальна 
комп’ютеризація у багатьох сферах управління та виробництва 
супроводжується появою принципово нових загроз інтересам особистості, 
підприємства, суспільства, держави. У зв’язку з цим збільшився відсоток 
несанкціонованоговикористання даних та інформації [1]. Тому в усьому світі 
назрілим є питання розробки методів (заходів) захисту інформації 
організаційного, методологічного і технічного характеру, серед них – методи 
стеганографії і криптографії. 

Криптографічний захист – це система зміни інформації з метою зробити 
її незрозумілою для непосвячених, приховання змісту повідомлень за 
рахунок їх шифрування. Не знімає проблему захисту інформації повністю, 
оскільки наявність шифрованого повідомлення сама по собі привертає увагу, 
і зловмисник, заволодівши захищеним криптографічно файлом, відразу 
розуміє про розміщення в ньому секретної інформації, і всю потужність своєї 
комп’ютерної мережі переводить на дешифрування даних. 

Приховування ж самого факту існування секретних даних при їх 
передачі, зберіганні чи обробці є задачею стеганографії [2, с. 3]. 

Поняття стеганографії має кілька тлумачень. Зокрема, стеганографія –
наука, яка вивчає способи і методи приховання конфіденційних відомостей. 
Також, це поняття може розглядатись як «тайнопис, при якому повідомлення, 
закодоване таким чином, що не виглядає як повідомлення — на відміну від 
криптографії». Завдяки цьому непосвячена людина принципово не може 
розшифрувати повідомлення — бо не знає про факт його існування.  

Перший запис про використання стеганографії зустрічається в трактаті 
Геродота «Історія», що відноситься до 440 року до н. е. В кінці 90-х років 
виділилося кілька напрямків стеганографії: 

- класична стеганографія;  
- комп’ютерна стеганографія; 
- цифрова стеганографія;  
- мережна стеганографія. 
Класична стеганографія – це всі «некомп’ютерні методи». Одним з 

найпоширеніших методів класичної стеганографії є використання 
симпатичних чорнил (невидимих). Зазвичай процес запису здійснюється 
наступним чином: перший шар – наноситься важливий запис невидимим 
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чорнилом, другий шар – запис видимими чорнилом, що нічого не значить. 
Текст, записаний такими чорнилом, проявляється лише за певних умов 
(нагрівання, освітлення, хімічний проявник і т. д.) [3]. 

Стеганографування здійснюється найрізноманітнішими способами. 
Загальною ж рисою цих способів є те, що приховуване повідомлення 
вбудовується в деякий не приваблюючий увагу об’єкт, який згодом відкрито 
транспортується (пересилається) адресату. 

Історично напрямок стеганографічного приховування інформації був 
першим, але згодом у багато чому був витіснений криптографією. Інтерес до 
стеганографії відродився в останнє десятиріччя і був викликаний широким 
розповсюдженням технологій мультимедіа (що є цілком закономірним, з 
огляду на зазначені вище проблеми, пов’язані із захистом інформації). Не 
менш важливою стала поява нових типів каналів передачі інформації, що 
надало нового імпульсу розвиткові та удосконаленню стеганографії, сприяло 
виникненню нових стеганографічних методів, в основу яких було закладено 
особливості представлення інформації в комп'ютерних файлах, 
обчислювальних мережах і т.д. Це, в свою чергу, дає можливість казати про 
становлення нового напрямку в галузі захисту інформації – комп'ютерної 
стеганографії [2, с.4]. 

Комп’ютерна стеганографія – напрям класичної стеганографії, 
заснований на особливостях комп’ютерної платформи. Наприклад 
стеганографічна файлова система StegFS для Linux, приховування даних в 
невикористовуваних областях форматів файлів, підміна символів в назвах 
файлів, текстова стеганографія і т. д. [4, с.16]. 

Методи стеганографії дозволяють не лише приховано передавати дані 
(класична стеганографія), але й успішно вирішувати задачі завадостійкої 
аутентифікації, захисту інформації від несанкціонованого копіювання, 
відстеження поширення інформації мережами зв'язку, пошуку інформації в 
мультимедійних базах даних тощо. Ці обставини дозволяють в межах 
традиційно існуючих інформаційних потоків чи інформаційного середовища 
вирішувати деякі важливі питання захисту інформації низки прикладних 
галузей. 

Існують два ключових напрямки використання комп'ютерної 
стеганографії: пов'язаний з цифровою обробкою сигналів і не пов'язаний. У 
першому випадку секретні повідомлення вбудовуються у цифрові дані, які, 
як правило, мають аналогову природу (мова, зображення, аудіо- і відео-
записи). У другому — конфіденційна інформація розміщується в заголовках 
файлів чи пакетів даних. Але цей напрямок не знайшов широкого 
застосування через відносну легкість розкриття і/або знищення прихованої 
інформації. Переважна більшість поточних досліджень в галузі стеганографії 
так або інакше пов'язана саме з цифровою обробкою сигналів. Що дозволяє 
говорити про цифрову стеганографію [2, с.5]. 

Цифрова стеганографія – напрям класичної стеганографії, заснований на 
захованні або впровадженні додаткової інформації в цифрові об'єкти, 
викликаючи при цьому деякі спотворення цих об'єктів. Але, як правило, дані 
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об'єкти є мультимедіа-об'єктами (зображення, відео, аудіо, текстури 3D-
об'єктів) та внесення спотворень, які знаходяться нижче межі чутливості 
середньостатистичної людини, не призводить до помітних змін цих об'єктів 
[4, с.17]. 

Найчастіше стеганографія використовується для створення цифрових 
водяних знаків. Цифровий водяний знак (ЦВЗ) – технологія, створена для 
захисту авторських прав мультимедійних файлів та інтелектуальної власності 
контейнера (Intellectual Property). Зазвичай цифрові водяні знаки невидимі. 
Стеганографія застосовує ЦВЗ, коли сторони обмінюються секретними 
повідомленнями, впровадженими в цифровий сигнал. Їх можна нанести і 
відшукати тільки за допомогою спеціального програмного забезпечення – 
цифрові водяні знаки записуються як псевдовипадкові послідовності 
шумових сигналів, згенерованих на основі секретних ключів [3].  

Такі знаки можуть забезпечити автентичність або недоторканість 
документа, ідентифікувати автора або власника, перевірити права 
дистриб’ютора або користувача, навіть якщо файл був оброблений або 
спотворений. Використовується як засіб захисту документів з 
фотографіями – паспортів, водійських посвідчень, кредитних карт з 
фотографіями. Коментарі до цифрових фотографій з описовою 
інформацією – ще один приклад невидимих ЦВЗ. 

ЦВЗ відрізняється від звичайного приховування інформації наявністю 
активного противника. Тобто, якщо ЦВЗ використовується для захисту 
авторського права, активний противник намагатиметься видалити чи змінити 
вбудовані ЦВЗ. Тому стійкість вбудованих даних до атак є основною 
вимогою. Таємність не є настільки важливою, як у прихованій комунікації. 

Можна виділити щонайменше дві причини популярності в наш час 
досліджень у галузі стеганографії: обмеження на використання 
криптографічних засобів у низці країн світу і поява проблеми захисту прав 
власності на інформацію, представлену у цифровому форматі. 

Беручи до уваги вищесказане, можна зробити висновок, що на сьогодні 
існує достатньо стеганографічних програм як початкового, так і 
професійного рівня (S-Tools, Steganos Security Suite, bmpPacker та ін.), які 
варто застосовувати для надійного захисту інформації. 
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