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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту КНЕУ 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ: СУЧАСНА 

ПАРАДИГМА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»  

 

 

Нині основною рушійною силою сталого розвитку держави є цифрова 

трансформація суспільства. Університети відіграють ключову роль у формуванні 

інтелектуального капіталу, взаємодіючи з державою та бізнесом, забезпечуючи 

підготовку кадрів у відповідь на сучасні запити ринку праці. Особливим 

викликом сьогодення стала необхідність проведення надшвидкої цифрової 

трансформації для підтримання стабільної діяльності у різних сферах економіки 

в умовах пандемії. На жаль, навіть високо розвинуті країни наразі не мають 

ефективних рішень щодо зниження загроз та швидкого подолання наслідків 

зупинки різних галузей економіки. У зв’язку з цим університети, що мають 

високий кадровий потенціал та наукові традиції, можуть стати осередком 

вирішення відповідних наукових і практичних проблем. 

Цифрова трансформація, відповідно до концепції її незворотності, 

обумовлює подальший розвиток економіки, що впливає на процеси 

діджиталізації обліку, аналізу та аудиту. У цьому контексті результати роботи 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», що цього року 

присвячена 20-й річниці створення кафедри аудиту КНЕУ, сприятимуть 

формуванню нових підходів у відповідь на виклики сталого розвитку в професії 

бухгалтера та аудитора. 

У роботі конференції поряд з провідними ученими та викладачами нашого 

університету беруть участь наші колеги – представники закладів вищої освіти 

Молдови, Польщі, Республіки Білорусь, Румунії, України, професійних 

організацій – Аудиторської палати України, Федерації професійних бухгалтерів 

і аудиторів України, ВПГО «Спілка аудиторів України», ГО «Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб», СІМА та АССА в Україні, Міністерства фінансів України 

та Державної податкової служби України, а також аудиторських фірм та 

компаній, що реалізують інновації у діджитал-сфері, зокрема, ТОВ «IS-PRO», 

«CaseWare Ukraine», ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ». Широке представництво 

наукових кіл, професійної спільноти та бізнесу свідчить про неабиякий інтерес, 

що викликають підняті питання. 

Особливо слід відзначити, що у ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 

створена і постійно укріплюється новими здобутками одна з найпотужніших 

наукових шкіл бухгалтерського обліку в Україні. У її розвиток вагомий внесок 

зробила кафедра аудиту, 20-ту річницю створення якої ми відзначаємо цього 

року, започаткувавши новий напрям наукових досліджень у сфері аудиторської 

діяльності, забезпечуючи підготовку фахівців із високим рівнем компетентності 

для здійснення незалежного, державного та внутрішнього аудиту, надання 

аудиторських послуг, виконання судово-бухгалтерської експертизи. Викладачі 
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кафедри аудиту та загалом факультету обліку та податкового менеджменту 

(донедавна обліково-економічного) стояли у витоків аудиторської діяльності в 

Україні. Професори А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко, В. І. Єфіменко (який і 

донині доносить свій досвід студентам) стали одними з авторів першого в 

Україні Закону «Про аудиторську діяльність» та були членами Аудиторської 

палати України багатьох скликань, долучилися до створення Спілки аудиторів 

України, формування нормативних засад аудиту, сертифікації перших аудиторів 

нашої держави. Визнавали важливість та підтримували розвиток аудиторського 

напряму академік М. Г. Чумаченко та професори В. П. Завгородній, 

М. В. Кужельний, В. Г. Линник, В. І. Самборський, В. Я. Савченко. Гідними 

продовжувачами справи стали їх учні – М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, 

Ю. А. Кузьмінський, О. А. Петрик та інші знані в Україні та поза її межами 

науковці університету. 

Розробки та результати досліджень колективу кафедри аудиту та інших 

викладачів ФОПМ у сфері аудиторської діяльності та процесів диджиталізації 

професії бухгалтера та аудитора знайшли своє визнання і застосування  в КНЕУ, 

інших вузах України, професійних організаціях (Аудиторської палати України, 

Спілки аудиторів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів 

України тощо), ОСНАД, аудиторських фірмах, державних структурах 

(Рахунковій палаті України, Міністерстві фінансів України, Державній 

аудиторській службі України, Державній податковій службі України тощо) та 

інших інституціях національного та міжнародного рівнів. Наявний потужний 

потенціал нашої наукової школи і надалі сприятиме досягненню нового рівня 

розвитку професії аудитора та бухгалтера. 

Переконаний, що висновки конференції стануть суттєвим внеском у 

вирішення складних та актуальних проблем економічної науки сучасної України. 

Всім численним учасникам конференції зичу плідної праці, успіхів у 

вирішенні поставлених завдань, приємного спілкування та обміну думками. 

 

 

 

 

З повагою, ректор 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 

доктор економічних наук, професор  

 

 

 

              Д.Г. Лук’яненко 
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Шановні учасники VІ Міжнародної науково-практичної конференції! 

Шановні організатори та спікери! 

Шановні колеги! 
 

 

Цьогорічна конференція присвячена ювілейній даті – 20-й річниці 

створення кафедри аудиту, яка вже багато років є провідною науковою школою 

України саме в підготовці кваліфікованих аудиторських кадрів. 

Вже зі студентської лави майбутні аудитори освоюють ази професії, 

отримують необхідні практичні навички, працюючи у великих аудиторських 

компаніях. 

З кожним роком вимоги до аудиторів збільшуються. Нині вже недостатньо 

знати основи бухгалтерського обліку, податкове законодавство та міжнародні 

стандарти фінансової звітності. Сучасні аудитори – це фахівці найвищого рівня 

досвіду і компетентності. Вони тестують, аналізують, об'єктивно оцінюють 

діяльність компаній, від них вимагається стовідсотково обґрунтувати своє 

професійне судження, відповідаючи за власну думку та якість виконання 

аудиторських завдань. Звичним для них стають такі поняття, як блокчейн, 

штучний інтелект, кібербезпека, диджиталізація. 

Тому приємно констатувати, що навчальні програми Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з підготовки 

бухгалтерів та аудиторів відповідають сучасним викликам та акредитовані 

провідними міжнародними професійними організаціями АССА та СІМА. 

Сподіваємось, що КНЕУ також стане флагманом з організації нового атестаційного 

процесу аудиторів України. Переконані, що це буде сприяти подоланню великого 

кадрового голоду та насиченню аудиторських компаній професійними фахівцями. 

Аудиторська палата України щиро вітає всіх викладачів КНЕУ, викладачів 

кафедри аудиту, особисто завідуючу кафедри, докторку економічних наук, 

професорку і членкиню АПУ Петрик Олену Анатоліївну з ювілеєм кафедри. 

Бажаємо усім вам міцного здоров'я, наснаги та оптимізму! 

Впевнені у тому, що які б нові виклики не поставали перед усіма нами, 

спільне прагнення до розвитку і вдосконалення дозволять вам ще довгі роки 

готувати висококваліфікованих майбутніх аудиторів та зміцнювати довіру 

суспільства до нашої професії. 

Дякуємо вам і бажаємо плідної роботи! 

 

 

Рада Аудиторської палати України, 

Голова Аудиторської палати України, 

доктор економічних наук, доцент 

 

 

 

Т.О. Каменська 
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Шановні учасники конференції! 

 

 

Від імені Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка 

аудиторів України» та від себе особисто вітаю вас – представників економічної, 

наукової та освітянської сфери України – на VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах 

сталого розвитку», присвяченій 20-й річниці створення кафедри аудиту 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Кафедра аудиту є незмінною кузнею висококваліфікованих кадрів для 

аудиторської спільноти, адже навчальний заклад зібрав команду високих 

професіоналів викладацької діяльності, зарекомендував себе як надійний та 

стабільний університет, який знають і поважають колеги та партнери, цінують і 

люблять студенти та випускники. КНЕУ посів належне місце не тільки в українському 

освітньому просторі, але й є визнаним серед іноземних партнерів та колег. 

Упевнений, що цей науковий форум є чудовою нагодою для спеціалістів і 

науковців не тільки обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, 

відкриттями, а й визначити та обґрунтувати сучасні напрями розвитку обліку, 

аналізу, аудиту й оподаткування в умовах реалізації концепції сталого розвитку. 

Глибоко переконаний, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть 

новий імпульс подальшому розвитку важливої для України економічної галузі та 

підвищення якості надання аудиторських послуг. Сподіваюся, що зусиллями 

учасників конференції буде створена можливість не тільки розвинути усталені 

наукові підходи у сфері аудиту, а й почути нові погляди, розкрити відповідні 

категорії, поняття, дефініції тощо. А це, у свою чергу, дозволить звернути увагу 

на нові напрямки наукових досліджень та визначити коло завдань із 

забезпечення нашої практичної діяльності. 

Дозвольте побажати вашому навчальному закладу процвітання та успіхів на 

освітній ниві, підкорення нових вершин та освоєння нових революційних 

методів та технік в аудиті та освіті загалом, а організаторам та учасникам 

конференції – міцного здоров’я, невичерпної енергії, успіхів у всіх починаннях 

та втілення найсміливіших планів і мрій. 

Маю надію, що плідна та конструктивна робота конференції залишить 

тільки позитивні враження і надасть поштовх до подальших наукових 

досліджень і нових наукових здобутків. 

 

З повагою, 

Президент ВПГО «Спілка аудиторів України»  

доктор економічних наук, професор, 

 

 

 

В.П. Бондар 
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Шановні організатори та учасники конференції! 

 

 

Від імені колективу Головного управління ДПС у м. Києві та від мене 

особисто прийміть вітання з початком Міжнародної науково-практичної 

конференції «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах 

сталого розвитку». 

Вдячна колегам з Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана за запрошення взяти участь у заході в якості 

співорганізатора. 

Як керівник столичної податкової служби та роботодавець, хочу відзначити, 

що КНЕУ є не лише сучасним та потужним навчальним закладом. У стінах ВУЗу 

виховуються найкращі спеціалісти економічного профілю і серед працівників 

Головного управління ДПС у м. Києві є багато випускників столичного 

економічного університету. Заклад є одним з найбільших постачальників кадрів 

для нашої служби. 

Цьогоріч співпраця між ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» та Головним управлінням ДПС у м. Києві 

була закріплена меморандумом, що передбачає співробітництво з можливістю 

залучення студентів КНЕУ до участі у проекті «Дуальна освіта: нова форма 

підготовки кадрів для органів ДПС». 

Таке партнерство має на меті задіяти компетентну та мотивовану молодь у 

роботі нової податкової. Студенти матимуть можливість отримувати практичні 

навички та поєднувати навчання в університеті. Фактично, ми впроваджуємо 

освітній пілотний проект, що відповідає вимогам сучасності. З огляду на те, що 

столична податкова перебуває на порозі змін, для молоді зараз найкращий час, 

аби долучитися до команди професіоналів, які змінюють публічний сектор. 

Глобально, завдання Державної податкової служби полягає в ефективному 

адмініструванні податків, що покличе за собою покращення соціально-

економічної складової. 

Втім, досягнення високої ефективності економічних показників можливе 

лише за умови комплексного підходу та впровадження основних принципів 

відповідності податкового регулювання вимогам сучасності, із врахуванням усіх 

мікроекономічних та макроекономічних особливостей країни. 

Розвиток соціально-економічного середовища актуалізує необхідність 

розробки нових підходів у роботі і без глибоких теоретичних знань, практичне 

впровадження нових рішень може ускладнюватися невірним трактуванням 

проблематики. 

Тож, вважаю, що науково-практична конференція є чудовою нагодою для 

обміну досвідом та поглядами, демонстрації багатовекторності досліджень та 
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авторських позицій щодо оцінки соціально-економічних явищ, які у перспективі 

можуть лягти в основу якісних зрушень. 

Сподіваюся, що плідна робота конференції залишить тільки позитивні 

враження і дасть поштовх до подальших наукових досліджень. Традиція 

проводити подібні заходи буде продовжуватися і вже наступного року ми 

зустрінемося у режимі офлайн. Бажаю всім нам корисної та цікавої праці! 

 

 

 

З повагою, Начальник  

Головного управління ДПС у м. Києві 

 

 

 

Злата Лагутіна 
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Шановні колеги! 

 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України вітає учасників 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз, аудит та 

оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», присвяченої  

20-й річниці створення кафедри аудиту КНЕУ! 

Вітаємо професорсько-викладацький склад та студенство кафедри аудиту 

КНЕУ з 20-ю річницею створення кафедри! Бажаємо вам, шановні колеги, 

творчих здобутків, нових звершень та завжди бути на рівні сучасних вимог! 

Тема конференції є сучасною та актуальною, особливо в той час, коли перед 

бухгалтерською професією постає широкий спектр викликів – економічна криза, 

пандемія, соціальна відповідальність, новітні Інтернет-технології тощо. 

Традиційна фінансова звітність відходить у минуле. Крім того, існують 

припущення, що в майбутньому звітність буде складатись з фінансових 

показників (35%) та нефінансової інформації – інтегрованої звітності (65%).  

Інтегрована звітність підприємств, ще відома як «звітність сталого 

розвитку», складається з екологічної, соціальної звітності та звітності з 

корпоративного управління та є мовою «стійкого» підприємства та способом 

надання користувачеві інформації про те, як відбувається створення вартості 

підприємства. Така звітність містить прогнози щодо короткострокового, 

середньострокового та довгострокового періоду діяльності підприємства. 

Принциповими користувачами відповідної інформації, насамперед, є інвестори, 

котрі приймають рішення про інвестиції. По суті, інтегрована звітність є 

наступним етапом еволюції фінансової звітності, заснованій на фінансовій й 

нефінансовій інформації, яка потребує від професійних бухгалтерів і аудиторів 

наявності різного набору навичок та компетенцій. 

Впевнений, що учасники конференції, як представники бухгалтерської та 

аудиторської професій, мають єдину мету – підвищення якості як звітності, так і 

підтвердження достовірності інформації, що робить послуги актуальними та 

корисними для прийняття подальших рішень. Взаємодія із зацікавленими 

сторонами в структурованій і конструктивній манері допоможе нам отримати 

краще розуміння впливу наших послуг на розвиток ринкової економіки. 

Дозвольте побажати організаторам та учасникам конференції досягти мети 

в дискусіях, а також побажати успіхів у професійній діяльності, яка ґрунтується 

на наданні послуг високої якості в інтересах суспільства! 

 

 

З повагою, 

Президент Федерації 

професійних бухгалтерів України 

 

 

П.М. Кричун 
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РОЗДІЛ 1. ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ДІЇ 

КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Dr. hab. Agnieszka Kister 

Marketing Department 

Faculty of Economics 

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland 
 

Zrównoważony rozwój jako kierunek rozwoju rachunkowości w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kierunku rozwoju 

rachunkowości i jej roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem w aspekcie przemian 

środowiskowych i społecznych. Jako metodę zastosowano analizę literatury oraz 

metodę dedukcji. Sformułowano wniosek, że istnieje potrzeba wypracowania 

stanowiska w zakresie jednolitych zasad m.in. wyceny składników materialnych i 

niematerialnych w raportach odzwierciedlających podejmowanie wysiłków przez 

przedsiębiorstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Wprowadzenie 

Zmiany zachodzące w gospodarce mają wpływ na prowadzenie działalności 

przedsiębiorstw w sposób zrównoważony i, ale także narzucają konieczność 

ukierunkowania rachunkowości, by m.in. odzwierciedlała efekty tych działań. 

Rachunkowość zrównoważona jako system informacyjny przedsiębiorstwa  

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa współzależny od 

otoczenia jest nierozerwalnie związana z działalnością organizacji. W obliczu zmian, 

przed którymi stoją przedsiębiorstwa takimi jak: rosnąca konkurencja, globalizacja,  

dążenie do zrównoważonego rozwoju, zmienia się także rachunkowość w kontekście 

teorii, które kreuje, gdyż jest nauką stosowaną1  i dostarcza potrzebnych informacji 

interesariuszom. Potwierdzeniem tego jest stwierdzenie, że „sformułowane przez 

rachunkowość teorie, paradygmaty, zasady są ściśle związane z praktyką”2. 

Działalność współczesnych przedsiębiorstw jest ukierunkowana na zrównoważony 

rozwój. Pojęcie rozwoju zrównoważonego jest różnie interpretowane i jest kategorią 

interdyscyplinarną.3 Rachunkowość jest pomocna w dążeniu przedsiębiorstwa do 

stworzenia ładu zintegrowanego jako stanu docelowych zmian rozwojowych. Ład  ten 

„jest układem docelowym rozwoju zrównoważonego, punktem orientacyjnym 

(benchmarkiem) dla zmian rozwojowych charakteryzujących się cechą 

zrównoważenia”4. Zrównoważony rozwój rachunkowości oznacza wypracowanie 

przez tę naukę takich zasad i rozwiązań, by system rachunkowości w pełni dostarczał 

                                                 
1 M. Dobija, 2016, Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych, „Zeszyty 

Teoretyczne Rachunkowości”, t. 89 (145), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa. 
2 M. Bąk, T. Orzeszko, (2017), Zrównoważony rozwój rachunkowości – analiza zjawiska i determinanty kreujące, „Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 479, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego 

rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość, s. 9-22. 
3 J. Adamczyk, (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty 

Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, s. 145, T. Borys, 2011, Zrównoważony 

rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy ekorozwoju, s. 75-81. 
4 T. Borys, op. cit. 



21 

 

informacji o realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu5. Rozwój ten 

idzie w parze z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa, w 

której na etapie budowania strategii dobrowolnie bierze się pod uwagę interesy 

społeczne, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami6. Tak więc system 

rachunkowości powinien wyrażać efekty dążenia przedsiębiorstwa do rozwoju w 

sposób zrównoważony i jednocześnie znaleźć potwierdzenie u interesariuszy. Zakres 

informacji nie zawsze jednak satysfakcjonuje odbiorców informacji. Można zauważyć 

pewną lukę, która powinna zostać wypełniona poprzez rozwój teorii w odniesieniu do 

m.in. stosowania wartości godziwej do wyceny, wyceny i ujawniania aktywów 

niematerialnych a zwłaszcza kapitału intelektualnego, czy w odniesieniu do 

harmonizacji i standaryzacji. Mimo istnienia pewnych kwestii do rozwiązania w 

obszarze rachunkowości można stwierdzić, że rola rachunkowości wzrasta. Obserwuje 

się coraz wyższą jakość informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, 

zwiększa się też zakres tych informacji7. 15 października 2020 r. ogłoszono w Polsce 

wyniki najlepszych raportów obrazujących dane niefinansowe przedsiębiorstw za rok 

2019. Laureatami nagród głównych zostały: przedsiębiorstwo LPP S.A. w kategorii za 

raport zintegrowany oraz Santander Bank Polska w kategorii za najlepszy raport 

społeczny8. W ten sposób pragnie się zachęcić przedsiębiorstwa do wykazywania 

swoich dokonań w raportach. O niejednolitości raportów świadczy fakt, że istnieje 

szereg organizacji i inicjatyw, które, odpowiednio działają i są podejmowane, na rzecz 

wspierania rachunkowości zrównoważonej po to, by jak najlepiej powiązać wyniki 

finansowe z celami społecznymi i środowiskowymi9.  

Podsumowanie 

Rachunkowość zrównoważona jest narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem w 

kierunku rozwoju zrównoważonego, zapewnienia odpowiedzialności biznesu i 

dostarczania odpowiednich informacji interesariuszom. Dla uzyskania efektu 

porównywalności danych wskazuje się na dalsze potrzeby standaryzacji i harmonizacji 

rachunkowości. 
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FEATURES OF STOCK ACCOUNTING AT RESTAURANT BUSINESS 

ENTERPRISES IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Restaurant business by its specification (taking into account, in particular, the 

method and purpose of calculation) is the retail sale of food, both purchased and home-
cooked meals, providing the customer with the opportunity to consume on the spot. 
The activity of restaurants can be considered as an independent industry only 
conditionally. 

Inventory accounting in restaurants has its own characteristics, despite the fact 
that it is conducted in accordance with Regulation (standard) of accounting 9 
«Inventories» [1]. There it is stated that inventories include such types of assets as: 1) 
assets held for resale; 2) assets that are in the process of production for the purpose of 
further sale of the product of production; 3) assets held for consumption during 
production, works and services, as well as enterprise management. 

Let's consider the peculiarities and differences of keeping records of stocks in 
restaurants, because the stocks of restaurants are: 1) in the chamber of the restaurant; 
2) in the kitchen of the restaurant; 3) in the trading hall of the restaurant. 

Inventory accounting in the restaurant chamber. Only sub-account 281 is used for 
the accounting of raw materials in restaurant chambers. 

When all products (i.e. purchased goods and raw materials) arrive at the 
restaurant's chamber, they are valued at cost. This follows from paragraph 8 Regulation 
(standard) of accounting 9 [1], according to which the purchased (received) stocks are 
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credited to the balance sheet of the enterprise at cost. And the initial cost of inventories 
purchased for a fee is the cost of inventories, which consists of such actual costs as the 
amount paid to the supplier (minus indirect taxes); transport and procurement costs, 
etc. (paragraph 9 Regulation (standard) of accounting 9). 

During the transfer of food raw materials from the restaurant chamber to the 
kitchen, the raw materials are valued at cost. According to item 16 Regulation 
(standard) of accounting 9 [1], during the release of stocks in production their 
estimation by one of such methods is carried out: the identified prime cost of the 
corresponding unit of stocks; weighted average cost; the cost of the first time of receipt 
of stocks (FIFO); regulatory costs; selling prices. However, for all units of inventory 
accounting that have the same purpose and the same terms of use, only one of the 
following methods is used. Given the wide range of raw materials in the chamber and 
the frequent change in the prices of suppliers for raw materials of each type, in our 
opinion, it would be appropriate to account for the weighted average cost. 

Thus, the receipts from the suppliers of stocks to the chamber are reflected by 
carrying out D-t 281 C-t 631 (minus VAT) at the cost of acquisition. The transfer of 
stocks from the chamber to the kitchen is accounted for by carrying out D-t 23 C-t 281, 
and to the trading hall - D-t 282 C-t 281 at the weighted average cost. 

Stock in the kitchen of the restaurant. According to Instruction № 291 [2], account 
23 «Production» is intended to summarize information on the costs of production 
(works, services). In particular, this account is used to account for separate sub-
accounts of costs: industrial enterprises for production; catering companies to produce 
their own products. 

Therefore, the inflow of stocks to the kitchen from the chamber is reflected by the 
conduct of D-t 23 C-t 281 at the same weighted average cost of accounting in the 
pantry. 

The estimated cost of dishes prepared in the kitchen is also the cost, namely the 
production cost. In practice, its definition comes down to calculating the cost of kitchen 
products of the restaurant. 

Regulation (standard) of accounting 16 item 11 [3] testifies that the list and 
structure of articles of calculation of production prime cost of production is established 
by the enterprise. Thus, the calculation of the cost of kitchen products includes only 
the cost of raw materials used in accordance with the technological standards of its 
establishment per dish or per batch of products. Then the required level of trade margin 
is added to the restaurant. 

Regarding the transfer of kitchen products from the kitchen to the trading floor, 
according to the Instruction № 291 [2], the credit of account 23 reflects the value of 
the actual production cost of finished products (to the debit of accounts 26, 27). 
Concerning D-t 26 C-t 23, it does not correspond to the essence of the restaurant 
business (since it refers to the transfer of prepared dishes to the trading hall, where it is 
used for accounting, as in retail sales, subaccount 282). According to the same 
Instruction № 291, according to which account 26 «Finished products» is intended to 
summarize information about the availability and movement of finished products of 
the enterprise. In this case, the finished product includes the product, the processing of 
which is completed and which has been tested, accepted, completed in accordance with 
the terms of contracts with customers and meets the technical standards. It is obvious 
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that this definition applies to ready-made products of industrial enterprises, but not to 
dishes from the restaurant's kitchen. Therefore, when transferring kitchen products 
from the kitchen to the trading hall of the restaurant (bar), we believe that it is necessary 
to carry out the conduct of  D-t 282 C-t 23 (at cost). 

Stock in the trading hall of the restaurant. According to Instruction № 291 [2], 
sub-account 282 «Goods in trade» records the movement and availability of goods 
available at retail enterprises (shops, kiosks, cafeterias, etc.). It is obvious that this 
refers to all the assets that are sold at retail in the restaurant bar. In the bar all the stocks 
received are goods (both bought and prepared both in the kitchen and in the bar itself). 

Goods are written off from the chamber to the bar at the weighted average cost, 
and kitchen products are written off from the kitchen to the bar at the cost of cooking. 
At the same time, the bar already has a bargain for both goods from the pantry and 
cooked meals from the kitchen. Therefore, of the above methods of estimating the 
movement of stocks (paragraph 16 Regulation (standard) of accounting 9), the method 
of «selling prices» is suitable for accounting in the bar's trading floor, because only in 
the bar the goods and kitchen products are really ready for sale. This corresponds to 
both the substance of the case and paragraph 22 Regulation (standard) of accounting 9 
[1], according to which the valuation at selling prices is based on the use by retail 
enterprises of the average percentage of the trade margin of goods. This method can be 
used (in case other methods of estimating the disposal of inventories are not justified) 
by companies that have a significant and variable range of goods with approximately 
the same level of trade margin. 

Further, according to the Instruction № 291 [2] on sub-account 285 «Trade 
margin» retailers during the accounting of goods at selling prices reflect trade margins 
on goods, i.e. the difference between the purchase and sale (retail) value of goods. 
Credit 285 shows an increase in the amount of trade margins, debit 285 - their decrease 
(write-off). Thus, two wires carry out the arrival of goods from the chamber to the bar: 
D-t 282 C-t 281 (at cost) and D-t 282 C-t 285 (for the amount of the trade margin). 
Two entries for the account of receipt of production from kitchen to a bar are the 
following: D-t 282 C-t 23 (at cost) and D-t 282 C-t 285 (for the sum of the trade 
margin). 

Writing off of sold goods (both purchased and kitchen products) from the trading 
hall of the restaurant (bar) in the case of using the method of «selling price» is carried 
out in accordance with paragraph 22 Regulation (standard) of accounting 9 [1]. The 
cost of goods sold is defined as the difference between the selling (retail) value of 
goods sold and the amount of trade margin on these goods. In this case, the amount of 
the mark-up on sold goods is defined as the product of the selling (retail) value of sold 
goods and the average percentage of the trade mark-up. And the average percentage of 
trading margin is calculated by dividing the balance of trading margins at the beginning 
of reported month and trading margins for the amount of selling (retail) value of goods 
at the beginning of the reporting month and the selling (retail) value of the goods 
received in the reporting month.  

Thus, in our study, we disclosed the peculiarities of inventory accounting in the 
restaurant business, in particular in the pantry, in the kitchen of the restaurant and in 
the trading hall of the restaurant. 

 



25 

 

Reference  
1. Regulation (standard) of accounting 9 «Inventories» (with the following changes and 

additions): Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 20.10.1999 № 246. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0751-99 (access date 25.04.2020) 

2. Instruction on application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, 
liabilities and business operations of enterprises and organizations (with the following changes and 
additions): Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 30.11.1999 № 291. URL: http: // 
zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (access date 27.04.2020) 

3. Regulation (standard) of accounting 16 «Expenses» (with the following changes and 
additions): Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.12.1999 № 318. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (access date 27.04.2020) 

 

 

 

UDC 657 

Dr Jurij Renkas,  

Adiunkt Katedry Rachunkowości,  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  

Numer ORCID: 0000-0001-7139-5458  

 

TEORIA RACHUNKOWOŚCI W GRONIE NAUK NATURALNYCH 
 

Przyjmuje się powszechnie, że nauki naturalne (przyrodnicze) starają się 

wyjaśnić, jak działa świat i wszechświat wokół nas. Istnieje pięć głównych rodzajów: 

fizyka, chemia, astronomia, nauki o Ziemi i biologia. Natomiast nie jest całkiem 

oczywiste, że do tego ważnego grona nauk może należeć dyscyplina ekonomiczna 

zwana rachunkowością. Dlatego potrzeba uchwycić główne niezbywalne cechy nauk 

naturalnych, aby posłużyły jako kryteria do rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Jest to 

bardzo ważne, jako że rozstrzygnięcie pozytywne spowoduje, że myślenie 

ekonomiczne może zostać pozytywnie zdominowane wzorcami nauki rachunkowości.  

W poszukiwaniu charakterystyk nauk naturalnych pomocną jest wypowiedź 

M. Gleisera [2008, s.124]. Ten znany fizyk używa celnej metafory przedstawiając 

badania naukowe i oczekiwania uczonych. Uznaje, że uczeni  tworzą po prostu opisy 

zjawisk świata, przy czym są trzy cechy charakterystyczne ich utworów. W tych 

opisach występują: (a) stałe fizyczne, (b) prawa fundamentalne i (c) abstrakcyjne 

kategorie ujmowane przy zastosowaniu odpowiedniej metody naukowej. Autor 

stwierdza, że stałe fizyczne to litery alfabetu w tych opisach, a fundamentalne prawa 

natury odpowiadają regułom gramatycznym. Konstruując te opisy uczeni kierują się 

dobrze znaną metodą naukową. M. Gleiser wskazuje także na potrzebę umiarkowania, 

co do możliwości kompletnego i finalnego opisu rzeczywistości i jej zjawisk, co jest 

naturalne i zgodne z wymaganiami metody naukowej określonej przez epistemologię 

Karla Poppera i Imre Lakatosa. 

Czy w rozważaniach ekonomicznych mogą pojawiać się stałe na wzór nauk 

naturalnych? Do pewnego stopnia sygnalizuje to fizjokratyzm odwołujący się do sił 

natury. Jak wykazują w swoich badaniach T. Lincoln [2002] oraz K. Miyamoto [1997], 

w procesie zamiany energii światła na energię wiązań chemicznych węglowodanów 

tylko część ze 100% docierającej do roślin energii słonecznej jest w pełni 
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wykorzystywana. Światło musi być wysokoenergetyczne (długość fali od 400 do 700 

nanometrów), lecz są także inne warunki ograniczające. Sumarycznie osiągalna 

wydajność konwersji promieniowania słonecznego w energię zmagazynowanej 

biomasy, jak potwierdzają to także badania [Zhu, Long & Ort, 2008], wynosi 

maksymalnie do 8% całkowitego promieniowania słonecznego. Ten poziom 

wydajności procesu fotosyntezy jest prawdopodobnie naturalnym ogranicznikiem 

rozmiaru stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu kapitału i przyrostu wartości 

dodanej w gospodarce. 

W chwili obecnej przeprowadzono już wiele badań weryfikujących istnienie i 

rozmiar tej stałej. Kwantyfikuje ona wpływy natury, w szczególności procesu 

fotosyntezy. Stała ekonomiczna przejawia się w takich dziedzinach, jak: okresowe 

zyski [Kurek, 2012], godziwe płace [Kozioł, 2011], oprocentowanie pożyczek [Dobija, 

2015] i oczekiwania płacowe [Renkas, 2013, 2016b]. Zatem można powiedzieć, że w 

wyniku wielu badań, zapoczątkowanych estymacją finansowej premii za ryzyko, 

doszło do identyfikacji i określenia stałej ekonomicznej w rozmiarze  p = 0,08 [1/rok]. 

Stała ta umożliwia kształtowanie godziwych wynagrodzeń prowadzących do 

zachowania kapitału ludzkiego. Jest to więc przykład stałej, której zastosowania 

okazują się niezbędne w teorii kapitału i pomiaru kapitału ludzkiego. Jej respektowanie 

w teorii rachunkowości prowadzi do użytecznych praktycznych rezultatów i zbliżenia 

z naukami naturalnymi. Ta wielkość kontroluje godziwe wymiary płac, cen, stopy 

zysku, jest wielkością referencyjną dla stóp dyskontowych i procentowych.  

Drugi wyróżnik nauk naturalnych to odkrywanie i respektowanie zasad 

fundamentalnych, czyli praw Natury. Są to zasady, którym podlegają naturalne 

zjawiska naszego świata [Schwartz, 2013]. Te prawa są fundamentalne, co oznacza, 

że są odkrywane, lecz nie podlegają dowodzeniu, natomiast bez ich uwzględnienia nic 

nie zostanie poprawnie wyjaśnione. Fundamentalne zasady w kontekście 

ekonomicznym zostały określone w artykule [Kurek, Dobija, 2013], wraz z 

wyjaśnieniem kategorii kapitału, pracy i podstaw ich pomiaru. Głębsze teoretyczne 

podstawy wiedzy o zasadach fundamentalnych zawierają dzieła P. Atkinsa [2005, 

2007].  Na szczególną uwagę zasługują pierwsza i druga zasada termodynamiki oraz 

zasada minimalnego działania i ich rola w wyjaśnianiu różnorakich zjawisk.  

Różne badania pokazały, że już pierwotne określenie drugiej zasady dokonane 

przez Sir Kelvina ma bezpośrednie zastosowanie w rozwiązywaniu ważnych 

problemów ekonomicznych. Jak wiadomo, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki 

silnik cieplny nie może działać bez chłodnicy. Rzecz w tym, że organizm ludzki także 

funkcjonuje przetwarzając żywność na energię według zasad działania silnika 

cieplnego. Oznacza to, że człowiek żyjąc i pracując, rozprasza część energii do 

otoczenia, które spełnia rolę chłodnicy. W tym stanie rzeczy naturalnie pojawia się 

hipoteza, że godziwe wynagrodzenie powinno równoważyć to rozproszenie, dzięki 

czemu organizm zachowa istniejące zasoby nie doświadczając ich deprecjacji. Warto 

także zwrócić uwagę na teorię systemów autonomicznych M. Mazura [1976] i jej 

wielorakie zastosowania. System autonomiczny, jak organizm ludzki, utrzymuje 

równowagę dzięki równoważeniu ubytku zdolności do wykonywania pracy 

powiększaniem liczby biologicznych generatorów, faktycznie różnorakich tkanek. Ta 

niezwykle ważna teoria ma także za podstawę drugą zasadę termodynamiki.  
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Zastosowanie sformułowania drugiej zasady termodynamiki, że silnik cieplny nie 

może pracować bez chłodnicy, stosuje się bezpośrednio do osoby ludzkiej. W 

przypadku człowieka źródłem energii jest pożywienie, lecz aby je spożywać potrzebne 

jest odpowiednio wyposażone mieszkanie. Aby wszystko co potrzebne pozyskać dla 

siebie i potomstwa musimy pracować, więc druga zasada termodynamiki wymusza 

procesy pracy, w których pojawia się naturalnie problematyka godziwego 

wynagradzania. Badania w tym zakresie [Renkas, 2016a] doprowadziły do 

zastosowania wspomnianej stałej, zatem tak fundamentalna zasada, jak i wielkość 

stała, są nieodłączne w rachunku kapitału ludzkiego. 

Z kolei zasada dualizmu, podstawowa tożsamość rachunkowości, ma wyraźne 

związki z zasadami termodynamiki. Z jej konsekwentnego stosowania wynika 

potrzeba zapisu podwójnego, który z kolei wymusza, że ani kapitał, ani aktywa nie 

powstają z niczego, a to jest właściwość pierwszego prawa termodynamiki. Jeśli 

zasadę dualizmu napiszemy w formie bez uwzględniania praw własności, czyli 

pozbawionej kapitału obcego (A0 = C0, A i C oznaczają wartość aktywów i kapitału), 

to ta postać skłania do pytania o naturę kapitału. Jak to wyjaśniono w pracy [Dobija, 

2016], kapitał stanowi abstrakcyjną, potencjalną kategorię zdolności do wykonywania 

pracy. Zgodnie zatem z drugą zasadą termodynamiki kapitał ucieleśniony w aktywach 

podlega spontanicznej, losowej dyspersji, którą można estymować. Z kolei 

zdefiniowanie kapitału prowadzi do naturalnego określenia pracy jako transferu 

kapitału ze źródeł pracy żywej lub zakrzepłej (aktywa) do wytwarzanych obiektów lub 

usług. Z kolei koncentracja kapitału w obiektach stanowi o ich wartości. W 

rachunkowości stosuje się różne miary wartości (wartość wymienna, wartość 

kosztowa, teraźniejsza wartość strumienia wpływów, i inne), przy czym miara wartości 

jest liczbą rzeczywistą i dodatnią spełniającą postulaty miary. 

Dla fizyki, jak i teorii rachunkowości ogromną rolę pełni także zasada 

minimalnego działania. Ta fundamentalna zasada głosi, że zmiany w naturze zachodzą 

przy minimalnym  działaniu, czyli przy minimalnym nakładzie energii i czasu, więc 

tego rodzaju postawa stanowi fundamentalny imperatyw zarządzania i kontroli. W 

odniesieniu do kwestii ekonomicznych działanie określa iloczyn kapitału i czasu. Już 

samo określenie kosztów uwzględniające celowe nakłady zgodne z określonym 

normatywem, a ponad normatywne zużycie środków ekonomicznych kwalifikuje jako 

straty, wskazuje na imperatyw minimalnego działania. Algorytmy rachunkowości 

zarządczej prowadzą do maksymalizacji zysku przy minimalnych nakładach aktywów 

i pracy żywej. Można powiedzieć, że cała rachunkowość, nawet jednostek 

budżetowych jest ukierunkowana na respektowanie tej zasady, czyli osiąganiu 

największych efektów przy minimalnych nakładach.  

Dołączając do zbioru wyszczególnionych zasad prawo popytu i podaży, które 

kształtuje wartość wymienną otrzymujemy zestaw zasad fundamentalnych 

stanowiących podstawę teorii rachunkowości. Istnieje zatem mocna przesłanka do 

twierdzenia, że teoria rachunkowości należy do grona nauk naturalnych. Jej teoria w 

pełni uwzględnia fundamentalne prawa natury, w tym zasady termodynamiki i zasadę 

minimalnego działania. Na dodatek rachunkowość rozwija się systematycznie jako 

progresywny naukowy program badawczy w odpowiedzi na potrzeby rozwoju 

cywilizacji. Zauważmy jeszcze, że nauki przyrodnicze cechuje także szerokie 
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zastosowanie matematyki w jej konstruktywnym wyrazie. Wiąże się to z abstrakcyjną 

naturą kategorii występujących w tych naukach, dlatego ich dyskursywne ujęcie 

wymaga abstrakcyjnych pojęć matematyki. Teoria rachunkowości, na wzór nauk 

naturalnych, także stwarza potrzebę i warunki stosowania konstruktywnego 

matematycznego opisu. 
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Wiarygodność i przejrzystość raportowania niefinansowego zakładów 

ubezpieczeń na przykładzie PZU 

 

Zakłady ubezpieczeń, jako instytucje finansowe, ponoszą wysokie ryzyko 

związane z prowadzeniem swojej działalności. Wpływ na to ma wiele czynników, do 

których  

w szczególności należy zaliczyć czynniki (Ronka-Chmielowiec, 2000; 2017):  

 zewnętrzne wynikające z otoczenia, w którym funkcjonują te instytucje, 

np. uregulowania prawne, koniunktura na rynku finansowym, zachowania 

ubezpieczających i ubezpieczonych, 

 wewnętrzne związane z samym ich funkcjonowaniem, np. działalność 

techniczno-ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, kondycja finansowa ubezpieczyciela, 

decyzje zarządcze, kadra pracownicza i umiejętność zarządzania nią.   

Co więcej, jak stwierdza Lament (2017, s. 69) zakłady ubezpieczeń są 

instytucjami zaufania publicznego, które mają zapewnić na określonych zasadach 

ochronę osobom ubezpieczonym. Oznacza to konieczność prowadzenia działalności w 

taki sposób, aby dbać nie tylko o własne interesy (w tym osiąganie wysokiego zysku), 

ale również o interesy beneficjentów umów ubezpieczenia. Źródłem informacji do 

oceny funkcjonowania tych instytucji finansowych przez interesariuszy zewnętrznych 

są opublikowane sprawozdania finansowe, sprawozdania o wypłacalności oraz raporty 

niefinansowe.  

Pierwsza z wymienionych grup sprawozdań, tj. sprawozdawczość finansowa jest 

sporządzana na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, tj. ustawy o 

rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Dostarcza ona informacji na temat dokonań i wyników jednostki niezbędnych do oceny 

rentowności oraz sprawności działania zakładów ubezpieczeń.  

Publikowanie sprawozdań o wypłacalności zakładów ubezpieczeń wynika z 

wprowadzonej w życie dyrektywy Wypłacalność II. Zgodnie z tą regulacją ujawniane 

informacje powinny umożliwić ocenę systemu zarządzania obowiązującego w danym 

zakładzie ubezpieczeń, w tym:  

 zasady wyceny wykorzystywane do celów ustalenia wypłacalności,  

 ryzyka i systemy zarządzania ryzykiem związane z działalnością danego 

zakładu, 

 strukturę kapitałową z uwzględnieniem zapotrzebowania na kapitał, jak i 

zarządzanie tym kapitałem. 
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Ostatnia grupa publikowanych sprawozdań, tj. sprawozdawczość niefinansowa 

jest obowiązkowa dla dużych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) 

zatrudniających powyżej pięciuset pracowników. Wynika to z wprowadzonej w życie 

Dyrektywy 2014/UE, która obowiązuje w polskim ustawodawstwie od roku 

sprawozdawczego 2017. Natomiast pozostali ubezpieczyciele nie spełniający 

kryteriów zaliczenia do JZP publikują tego typu raporty na zasadzie dobrowolności. 

Informacje niefinansowe stanowią tło do zrozumienia prowadzonej w podmiotach 

działalności. Powinny one posiadać takie same atrybuty jakościowe jak informacje 

zawarte w sprawozdaniach finansowych i o wypłacalności, do których należy zaliczyć: 

kompletność, porównywalność, spójność, istotność i wiarygodność. Ważne jest też, 

aby w raportach niefinansowych informacje podane były w sposób stosunkowo łatwy 

do zrozumienia, językiem pozbawionym branżowego żargonu i z podaniem 

dostatecznego kontekstu (FEE, 2015, s. 25). Jednakże instytucje prowadzące 

działalność ubezpieczeniową wykorzystują często raportowanie niefinansowe w 

celach marketingowych do tworzenia przyjaznego dla otoczenia wizerunku. Przede 

wszystkim omawiane są zagadnienia  o małym znaczeniu dla funkcjonowania tych 

jednostek, bądź o pozytywnej konotacji tak aby przedstawić swoje działania w jak 

najkorzystniejszym świetle. Biorąc powyższe pod uwagę celem artykułu jest 

odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jaka jest wiarygodność informacji prezentowanych w raportach niefinansowych 

zakładów ubezpieczeń? 

2. Czy informacje publikowane w raportach niefinansowych zakładów 

ubezpieczeń są podane w sposób zrozumiały dla użytkowników zewnętrznych? 

Analizą objęto raporty niefinansowe największego zakładu ubezpieczeń w Polsce 

PZU obejmujące dwa okresy sprawozdawcze, tj. 2018 r. i 2019 r. W badaniach 

wykorzystano następujące metody badawcze: 

 analizę zawartości (content analysis) do sprawdzenia wiarygodności 

informacji niefinansowych; 

 indeks FOG (Gunning FOG Index) do ustalenia czytelności 

prezentowanego w raportach niefinansowych tekstu; do obliczenia indeksów 

wykorzystano program „Jasnospis” umożliwiający pomiar trudności tekstu polskiego. 
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ЗМІНА В ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Ще донедавна вважалось, що всі зміни в бухгалтерському обліку були 

зумовлені глобалізаційними процесами, підвищенню уваги до питань 

екологічної безпеки та соціальної відповідальності. Проте ХХІ сторіччя 

поставило нові виклики, як перед Україною (через наявність гібридної війни), 

так і перед усім світом (через пандемію, спричинену корона вірусом (COVID-

19). І якщо, окремі аспекти посилились у зв'язку з вищезгаданими подіями, то 

інші – або втратили свою актуальність, або почали набувати зовсім нових форм. 

Однозначно можна сказати, що пандемія знову вивела бухгалтерський облік на 

перший план в діяльності підприємства, зобов’язуючи бухгалтерів вирішувати 

нестандартні питання. Перш за все, це вплинуло на відображення у фінансовій 

звітності показників серед багатьох компаній у всьому світі, починаючи з 

першого кварталу 2020 р. 

Рекомендації Міжнародної аудиторської фірми PwC наданій для бізнесу 

щодо особливостей ведення обліку в часи поширення коронавірусної інфекції, 

містять висновки, що послідовне поширення вірусу та його ідентифікація як 

нового захворювання сьогодні не є додатковим доказом щодо зміни ситуації, яка 

існувала до 31 грудня 2019 року і є некоригуючою подією. Вчені ж зазначають, 

компанії зобов’язані розкривати інформацію про наявність суттєвого впливу 

відповідно до МСБО 10, що стався з кінця фінансового року на публікацію 

фінансової звітності, а він є, якщо «на компанію вплинули запобіжні заходи та 

поширення вірусу корона» [1, с. 158]. Так, Bunget O.-C. and etc. (2020) 

зазначають, що компанії з видобутку нафти зобов’язані показати у звітності 

необхідні коригування для знецінення товарних запасів» [2, с. 13]. 

Який же вплив на фінансову звітність принесли нові економічні реалії? 

Перше, з чим зіштовхнувся світ, це – невизначеність: нестабільність цін, 

обмінних курсів та процентних ставок. Вона є настільки суттєвою, що 

підприємство має суттєві потенційні ризики, а багато з них опинились на межі 

банкрутства. Міжнародні та національні установи розробляють «показники для 

швидкої оцінки поточної економічної ситуації та прогнозування її змін на 

наступні квартали» [3, c. 59]. Змінюється інтервали для принципу періодичності. 

Якщо раніше період визначався як рік, то виникла необхідність прийняття 

щомісячної періодичності. Все це обмежує довгострокове планування і аналіз, 

які в умовах невизначеності, є неефективними, внаслідок неможливості 

прогнозування ситуації. 

Висновок однозначний: дотримання принципу безперервності діяльності 

ставиться під сумнів. Він, в свою чергу, вимагає нових підходів до оцінки 
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багатьох статей, зокрема, пов’язаних із заборгованостями. Так, на нашу думку, в 

нових реаліях неможливо правильно оцінити довгострокові статті зобов’язань за 

справедливою вартістю. Під сумнів ставиться і можливість стягнення 

довгострокової дебіторської заборгованості. Бухгалтерський облік постає перед 

проблемою відходу класичного та сучасного вимірювання і зміни підходів до 

оцінки методами історичної вартості та справедливої вартості. Якщо цього не 

зробити, на нашу думку, постраждає якість фінансової звітності і 

бухгалтерського обліку в цілому. В цьому контексті, вплив відбувається і на 

аудиторів, які повинні переглянути процес аудиту фінансової звітності у зв’язку 

тими економічними ризиками, що виниклі, зосередити увагу аудитора до 

отримання розумних гарантій щодо безперервності бізнесу його клієнта. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В 

БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

У сучасних умовах господарювання в будівельних організаціях набуває 

актуальності питання щодо розподілу загальновиробничих витрат між об’єктами 

обліку будівництва, оскільки справедливий їх розподіл забезпечує формування 

інформації про собівартість будівельної продукції (робіт, послуг) та 

ефективність здійснення будівництва. 

Дослідженнями встановлено, що на порядок розподілу загальновиробничих 

витрат в будівництві впливають такі особливості як специфічний галузевий 

склад таких витрат, а також взаємовідносини між зовнішніми контрагентами та 
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внутрішніми структурними підрозділами (забудовником або підрядником, 

генпідрядником або субпідрядником). 

Нормативно-правове регулювання обліку загальновиробничих витрат в 

будівельних організаціях є регламентованим в Україні. Якщо будівельна 

організація є забудовником, тоді для обліку витрат, зокрема 

загальновиробничих, необхідно використовувати положення, що передбачені 

П(С)БО 16 «Витрати» [1], якщо будівельна організація є підрядником (тобто 

стороною будівельного контракту, яка виконує будівельно-монтажні роботи), 

тоді використовують положення що передбачені П(С)БО 18 «Будівельні 

контракти» [2]. Положення, що передбачені в П(С)БО носять обов’язковий 

характер. Крім того, будівельні організації використовують Методичні 

рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт №573 [3], 

які мають рекомендаційний характер. 

Згідно із П(С)БО 18 «Будівельні контракти» до загальновиробничих витрат 

в будівництві відносять передбачені П(С)БО 16 «Витрати» затрати на 

управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва, тобто 

зазначені положення щодо складу загальновиробничих витрат містять однакові 

норми. При цьому Методичними рекомендаціями №573 крім вищевказаних 

витрат рекомендовано до складу загальновиробничих витрат відносити такі, що 

мають прив’язку до будівельної галузі, зокрема витрати на організацію робіт на 

будівельних майданчиках і вдосконалення технології, а також витрати на 

здійснення заходів з охорони праці на будівельних майданчиках. Саме через 

витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках, зокрема витрат на 

утримання і експлуатацію будівельної техніки, в науковій літературі виникають 

дискусії [4, 5], а склад загальновиробничих витрат є елементом облікової 

політики будівельного підприємства (забудовника, підрядника, генпідрядника, 

субпідрядника). 

Класифікація і розподіл загальновиробничих витрат залежить від того 

забудовником чи підрядником виступає будівельна організація. Якщо будівельна 

організація є забудовником, тоді треба користуватися нормами П(С)БО 

16 «Витрати» згідно з яким загальновиробничі витрати поділяють на змінні і 

постійні. Змінні – це витрати на обслуговування і управління виробництвом, що 

змінюють прямо (або майже прямо) пропорційна до зміни обсягу діяльності; 

розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу 

виходячи з фактичної потужності звітного періоду (Дебет 23 «Виробництво»  

Кредит 91 «ЗВВ змінні»): годин праці; заробітної плати, обсягу діяльності; 

прямих витрат тощо. Постійні – витрати на обслуговування і управління 

виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні 

обсягу діяльності, як поділяють на розподілені – розподіляються на кожен об’єкт 

витрат при нормальній потужності (Дебет 23 «Виробництво» Кредит 91 «ЗВВ 

постійні розподілені») з використанням бази розподілу: години праці, заробітної 

плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) та нерозподілені – включаються 

до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх 

виникнення. (Дебет 79 «Фінансові результати» Кредит 906 «ЗВВ постійні 

нерозподілені»). 
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Якщо будівельна організація є підрядником, тоді треба використовувати 

норми П(С)БО 18 «Будівельні контракти» згідно з яким загальновиробничі 

витрати включаються до витрат за будівельним контрактом у повному обсязі (як 

змінні, так і постійні) і підлягають розподілу між об’єктами будівництва при 

нормальній потужності. При цьому для будівельних підрядників Методичними 

рекомендаціями №573 передбачено поділ загальновиробничих витрат на змінні 

і постійні розподілені і нерозподілені, тобто положення Методичних 

рекомендацій №573 рекомендують такі самі, що передбачені в П(С)БО 16 

«Витрати», але  враховуючи специфіку виконання будівельно-монтажних робіт 

яка стосується бази розподілу таких видів витрат. Так, для розподілу змінних 

загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат рекомендується 

застосовувати такі галузеві бази розподілу як сума усіх прямих витрат на 

виконання будівельно-монтажних робіт; сума прямих витрат на оплату праці на 

виконання будівельно-монтажних робіт; трудовитрати на виконання будівельно-

монтажних робіт (нормативні або фактичні); відпрацьований на будівництві 

об'єкта будівельними машинами і механізмами час тощо. Для розподілу 

розподілених постійних загальновиробничих витрат рекомендовано 

застосовувати такі ж самі галузеві бази розподілу як і для змінних 

загальновиробничих витрат. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати 

визначаються як різниця між загальною сумою постійних загальновиробничих 

витрат за нормальною потужністю будівельної організації та сумою 

розподілених постійних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю 

будівельної організації і включаються до складу собівартості будівельно-

монтажних робіт у періоді їх виникнення. Як для забудовника, так і для 

підрядника склад, класифікація і порядок розподілу загальновиробничих витрат 

є елементом їх облікової політики. 

Як показує практика особливістю будівельної галузі є те, що субпідрядні 

організації можуть виконувати будівельно-монтажні роботи за контрактом із 

генеральним підрядником і використовувати тимчасові споруди генпідрядника 

для побутових потреб своїх будівельних працівників. Відповідно до укладеного 

контракту за використання тимчасових споруд субпідрядники сплачують 

генпідряднику до 2% вартості виконаних робіт. При цьому генеральні 

підрядники щомісяця зменшують величину окремих статей загальновиробничих 

витрат на суму витрат на обслуговування субпідрядників відповідно до 

договорів між ними, що є елементом облікової політики генпідрядника щодо 

обліку таких витрат. Дослідження показало, що саме неврегульованість на 

законодавчому рівні відображення зменшення загальновиробничих витрат на 

рахунках бухгалтерського обліку генпідрядника призвело до дискусійності 

даного питання серед науковців [5, 6], проте сама дискусія має несуттєвий 

характер, а варіанти вирішення даного питання мають однаковий вплив на 

кінцевий фінансовий результат генпідрядника. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В МІЖНАРОДНІЙ 

І ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Одним з головних питань, яке потребує вирішення, в бухгалтерському 

обліку для суб’єктів господарювання в сучасних економічних умовах – є 

отримання високого та позитивного фінансового результату їх діяльності. 

Оскільки, саме фінансові результати є головним підсумковим показником, а 

метою діяльності будь якого підприємства є пошук шляхів збільшення 

фінансових результатів. 

Визначення поняття «фінансових результатів» є однією з надважливою 

проблемою, оскільки науковці висувають різні підходи. Поняття «фінансових 

результатів» в законодавстві України безпосередньо не розглядається. Проте, 

Національне Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» дає визначення таким термінам, як «прибуток» та 

«збиток»[1]. Саме тому, важливо розглянути різні підходи до визначення 

економічної сутності поняття «фінансових результатів». 
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Розвиток економічних відносин підприємств є неможливим без повного та 

єдиного визначення терміну «фінансових результатів». Проте, серед науковців 

як України, так і в інших країнах немає єдиного підходу до визначення сутності 

поняття «фінансових результатів». 

Питання визначення економічної сутності фінансових результатів в Україні 

вивчали, такі провідні економісти як Вороніна О.О, Білик Т.О, Скалюк Р.В, 

Ткаченко Н.М., Гринавцева О.В., Червінська C.Л., Труфіна Ж.С. Вони підходили 

до визначення сутності фінансових результатів з точки зору облікового та 

економічного аспекту. 

Вороніна О.О. розглядає економічний характер фінансових результатів як 

якісну характеристику фінансово-господарської діяльності підприємства, яка в 

цілому характеризує результат економічних відносин підприємства. Зокрема, 

відображає важливість і стійкість розвитку підприємства, розкриває вплив на 

фінансово-господарську діяльність підприємства чинників зовнішнього 

середовища, і кількісно підбиває підсумки у вигляді прибутків або збитків, а 

також зміни власного капіталу, його окремих складових частин [2]. 

Білик Т.О. говорить про те, що фінансові результати – це прибуток або 

збиток підприємства, який розраховується, як різниця між всіма сукупними 

доходами та витратами, і за умови позитивного результату являється додатковою 

вартістю[3]. Саме ці кошти в майбутньому можуть бути використані для 

наступної діяльності підприємства. 

Скалюк Р.В. визначає, що результатом діяльності суб’єкта господарювання 

є фінансові результати, які визнаються економічними вигодами, які уже існують 

або будуть отримані підприємством в майбутньому. Тому, фінансові результати 

розраховуються, як сума доходу за вирахування всіх відповідних витрат. 

Ткаченко Н.М. вважає, що фінансові результати формуються на основі 

різниці доходів діяльності за мінусом витрат діяльності підприємства. 

Труфіна Ж.С. сходиться в думці з Гринавцевою О.В., щодо поняття сутності 

«фінансових результатів», тому можна зробити підсумок спираючись на їх 

висловлювання, що валовий дохід, який підприємство отримує від звичайної та 

надзвичайної діяльності, за вирахуванням витрат на податки, зокрема, податку 

на прибуток, а також витрат, які безпосередньо утворюються з господарської 

діяльності господарюючого суб’єкта – є фінансовим результатом. 

Далі розглянемо, як визначають суть фінансових результатів в зарубіжних 

країнах такі науковці, як А. Сміт, Д. Рікардо, Л. Вальрас та Дж. Б. Кларк, 

П.Й. Атамаса. 

А. Сміт. будучи представником класичної економічної школи, вважав, що 

першим джерелом  прибутку є заробітна плата, доходи та рента плата. А. Сміт 

зазначав, що праця визначає не лише величину ціни, а й прибутку та ренти. 

Д. Рікардо продовжив теорії А. Сміта, стверджуючи, що складовими вартості є 

прибуток і заробітна плата, і що вони не є її джерелами, а тому вартість 

створюється за рахунок праці Д. Рікардо знаходить зв’язок між прибутком та 

заробітною платою, стверджуючи, що її зростання веде до зменшення прибутку 

і навпаки. 
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Спираючись на досягнення класичної школи, неокласична теорія прибутку, 

що склалася під впливом теорії граничної корисності і у концепції трудового 

капіталу, мала подвійне тлумачення. Розглянувши дослідження Л. Вальрас та 

Дж. Б. Кларк можна зробити висновок, що вчені визначали прибуток як 

винагороду, ціну одного виробничого фактору – капіталу, при цьому вони не 

приймали  такі важливі фактори, як земля та праця. 

Зовсім інше трактування прибутку дається класичною школою. Воно 

полягає у розгляді прибутку, як комплексного доходу усіх задіяних виробничих 

факторів. 

Не менш цікаві погляди П.Я. Атамас [4] на теорію трудових доходів, 

відстоювану економістом ХХ століття. А. Маршаллом. Теорія яку висловив 

А. Маршал посилається на існування певної групи працюючих поряд з 

робітниками. Основна функція підприємців – організаційна, а прибуток 

визначається як компенсація, яку підприємці отримують разом із заробітною 

платою співробітників. Отриманий прибуток є джерелом оплати підприємницької 

функції. 

Відомий німецький вчений К. Маркс вніс значний внесок у відкриття 

концепції додаткової вартості. Вартість створюється працею найманих 

працівників понад вартість робочої сили, а джерелом прибутку, є додатковий 

продукт, який є створений у процесі виробництва.  

Виходячи з вищезазначених підходів до пояснення значення фінансових 

результатів, можна зробити висновок, що єдиного визначення серед економістів 

не існує, але кожен з них вкладає в це поняття єдине значення. 

Отже, результатом діяльності підприємства є фінансові результати, що 

розраховуються, як різниця між загально сумою доходів та витрат суб’єкта 

господарювання і є абсолютним показником прибутку або збитку. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ В АТП, 

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 

Дослідження облікових процесів на автотранспортних підприємствах, що 

здійснюють пасажирські перевезення показали, що вони до цього часу 

користуються морально застарілою парадигмою обліку, яка не відповідає ряду 

сучасних вимог і втратила свою актуальність, тому що не надається повної та 

всебічної інформації, необхідної для ведення управлінського обліку та складання 

інтегрованої фінансової звітності. Важливим чинником є те, що на сьогодні в 

Україні облік ведеться із врахуванням як національних, так і міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку. Враховуючи цей факт, проф. М.М. Шигун 

зауважила, що на рівні країн світу формується нова сучасна парадигма 

інтернаціонального бухгалтерського обліку [4], яка буде сприяти 

запровадженню управлінського обліку та проведенню комплексного 

економічного аналізу фінансового стану і результатів діяльності підприємств. Це 

також позитивно, на наш погляд, вплине і на підвищення ефективності роботи 

АТП.  

В умовах сталого розвитку також постає питання доцільності формування 

нової парадигми обліку. Так, проф. Н.М. Малюга у процесі розвитку обліку 

виділяє п’ять парадигм: 1) проста натуральна бухгалтерія, 2) камеральна 

бухгалтерія, 3) проста монетарна бухгалтерія, 4) подвійна статична бухгалтерія, 

5) подвійна динамічна бухгалтерія [2]. Провівши аналіз їх змісту, ми вважаємо, 

що облік на АТП комунальної форми власності ведеться відповідно до змісту 

другої парадигми: камеральної бухгалтерії. Основним завданням такого обліку є 

облік доходів і витрат підприємства, ведення кошторису підприємства, облік 

державних асигнувань. Великим недоліком такого обліку є відсутність акценту 

на інформаційно-аналітичне забезпечення, яке зараз є пріоритетним для 

підприємств всіх форм власності.  

На даний час облік на АТП має ряд проблем, однією з яких є відображення в 

обліку доходів з одночасним їх перекриттям сумами недоотриманих асигнувань та 

грошових компенсацій, що призводить до збільшення витрат діяльності 

підприємства і, як наслідок, збитковості. Такий недолік, на нашу думку, зумовлений 

тим, що інформаційне забезпечення підприємства повинно складатися не лише з 

облікових даних, а й даних управлінського обліку за центрами відповідальності, які 

б надавали інформацію для прийняття управлінських рішень.  

Важливу роль також відіграє формування інформації для потреб 

економічного аналізу, де значне місце відводиться плануванню очікуваних 

доходів та реальної суми асигнувань і грошових компенсацій, оскільки 
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заплановані надходження у більшості випадків не відповідають фактичним. Через 

це, якою б не була за рівнем ефективності робота автогосподарств, завжди 

потрібно передбачати систему покриття витрат доходами від перевезень.  

У зв’язку з впровадженням на підприємствах інтегрованої фінансової 

звітності необхідно удосконалювати облікові процеси в АТП не лише з точки 

зору прибутковості, а й для вирішення таких завдань: 

- запровадження спеціальної звітності для співставлення фінансових даних 

щодо покриття збитків від перевезень пільгових категорій пасажирів; 

- визначення основних ризиків діяльності автопідприємства з метою їх 

зменшення або ж уникнення; 

- створення схеми покриття вимушених виробничих простоїв або 

вимушеного зменшення пасажирських перевезень, зумовлених надзвичайними 

ситуаціями; 

- спрямування необхідних заходів, спрямованих на підвищення 

комфортабельності та екологічності рухомого складу; 

- обов’язковий перегляд облікової політики підприємства з врахуванням 

змін в інформаційних потребах. 

Інформаційні зміни, зумовлені запровадженням єдиного електронного 

квитка та встановленням на автобусах GPS-трекерів, вимагають запровадження 

електронних внутрішньогосподарських форм звітності. У зв’язку з науковими 

досягненнями людства у багатьох галузях, зокрема розвитком IT-технологій, 

змінюється і процес подачі інформації на її опрацювання. Так, проф. 

М. С. Пушкар зазначав, що внаслідок таких змін, кардинально змінилося 

внутрішнє і зовнішнє середовище, в якому функціонують підприємства, що 

призвело до зміни в системі обліку [3], з чим ми повністю погоджуємося і що ще 

раз доводить про необхідність створення нової парадигми обліку. Про 

важливість функціонування інформаційної системи в умовах дії сталого 

розвитку зазначають також і Є.К. Ковальчук та В.М. Панасюк, наголошуючи, що 

якість інформаційних ресурсів, а також ступінь їхнього використання належить 

до основних ознак адаптації підприємств до умов ринкової конкуренції [1]. 

Важливе значення також має обов’язкове впровадження внутрішньої 

управлінської звітності, як необхідного інструменту для формування 

інформаційної бази і проведення аналізу діяльності в аналітичному розрізі.  
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РОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА 

ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність вимагає чіткої побудови системи обліково-

аналітичного забезпечення її здійснення, зокрема, контролю за правильністю 

укладення зовнішньоекономічних договорів, організації документального 

оформлення здійснення таких операцій, організування розрахункових операцій, 

правильності нарахування та сплати податків, зборів, мита та інших 

обов’язкових платежів, ведення чіткого та структурованого синтетичного та 

аналітичного обліку тощо. 

Одним із чинників, що впливають на побудову системи обліково-

аналітичного забезпечення взаємовідносин із резидентами є податкові 

взаємовідносини між державами, які базуються на міжнародних угодах та 

конвенціях про уникнення подвійного оподаткування. Станом на 01.01.2020р. 

Україна має підписані договори про усунення подвійного оподаткування з більш, 

ніж 70-ма країнами світу. У таких договорах, зокрема, передбачені знижені 

ставки оподаткування за певними видами виплат або їх усунення.  

За даними Міністерства фінансів України за 9 місяців 2020р. нерезиденти 

сплатили податку на прибуток у сумі 5 412 111 575 грн., що складає 7,3% усіх 

надходжень цього податку до бюджету [1]. 

Важливими завданнями обліково-аналітичного забезпечення є правильність 

та своєчасне оформлення господарських операцій із нерезидентами, чіткість та 

своєчасність здійснення операцій із постачання товарів, робіт чи послуг та 

проведення розрахунків за ними, нарахування та сплата обов’язкових податків, 

зборів та інших платежів, відповідність синтетичного та аналітичного обліку 

таких операцій вимогам, що встановлені обліковою політикою. 

Однієї зі складових податку на прибуток є оподаткування певних видів 

доходів нерезидентів, які отримані в Україні. Відповідно до Податкового кодексу 

– це специфічні види доходів нерезидентів, які торкаються окремих сфер 

господарської діяльності. Тобто, звичайні операції купівлі матеріалів, товарів, 

окремих видів робіт чи послуг із зарубіжними контрагентами додаткового 

оподаткування не спричиняють. Для українських підприємств та підприємців 

такі операції відображаються як кредиторська заборгованість та, в більшості 

випадків, як витрати. Для обліку таких операцій призначені декілька рахунків.  

У більшості видів оподатковуваних операцій з нерезидентами зменшується 
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сума заборгованості перед ними на суму податкового зобов’язання з податку на 

прибуток. Така операція відображається проведеннями: Дт 632, 684, 377, 671 

Кт 641. Винятком є плата нерезиденту за рекламу. Замовляючи таку послугу, 

резидент не лише сплачує суму передбачену за договором, а й суму податку на 

доходи з такої операції за власні кошти. 

Враховуючи усталену професійну термінологію, законодавче закріплення 

терміну «нерезиденти» у Податковому Кодексі України [2, ст. 14.1.122], 

пропонуємо внести зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [3] 

змінивши назву рахунку 632 «Розрахунки із іноземними постачальниками» на 

632 «Розрахунки із нерезидентами». 

Враховуючи різні ставки оподаткування податком на прибуток для різних 

видів операцій із нерезидентами доцільно виокремити їх в обліку, зокрема 

передбачити їхні різновиди у Наказі про облікову політику та робочому плані 

рахунків підприємства. Отже, основним рахунком на якому ведеться облік 

розрахунків з нерезидентами є 632. До нього доцільно відкрити субрахунки у 

залежності від ставок оподаткування податком на прибуток:  

– 6321 «Розрахунки із нерезидентами, що не підлягають додатковому 

оподаткуванню» (щодо операцій з купівлі товарів чи робіт);  

– 6322 «Розрахунки із нерезидентами, що оподатковуються за ставкою 6%»;  

– 6323 «Розрахунки із нерезидентами, які оподатковуються за рахунок 

власних коштів резидентів»; 

– 6324 «Розрахунки із нерезидентами, що оподатковуються за ставкою 

15%». 

Для обліку заборгованості за нарахованими відсотками, як з резидентами, 

так і з нерезидентами, використовується субрахунок 684. Доцільно у Наказі про 

облікову політику підприємства та робочому плані рахунків підприємств, які 

здійснюють такі операції, що стосуються фінансової діяльності використовувати 

такі субрахунки до рахунку 684:  

– 6841 «Розрахунки за нарахованими відсотками резидентам»; 

– 6842 «Розрахунки за нарахованими відсотками нерезидентам, що 

оподатковуються за ставкою 15%»; 

– 6843 «Розрахунки за нарахованими відсотками нерезидентам, що 

оподатковуються за ставкою 5%». 

Виплати за результатами спільної діяльності як українських підприємств, 

так і нерезидентів обліковуються на 377 субрахунку. Додаткового розмежування 

за такими розрахунками проводити недоцільно, оскільки для оподаткування 

доходів нерезидентів є лише одна ставка оподаткування (15%), а резиденти 

розраховують і сплачують податок самостійно. 

Виплата дивідендів засновникам також спричиняє необхідність проведення 

розрахунків з бюджетом в частині оподаткування податком на прибуток. Для 

засновників – українських юридичних осіб – це авансовий внесок з податку на 

прибуток при умові, що розмір дивідендів є більшим за розмір оподатковуваного 

прибутку звітного періоду. Проте, надалі такий авансовий внесок зменшує 

сплату податку за підсумками звітного періоду. Для нерезидентів – 
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оподаткування дивідендів податком на прибуток здійснюється у розмірі 15%, яке 

сплачується додатково. Враховуючи, що кількість засновників юридичних осіб, 

як правило, є невеликою додаткового розмежування на субрахунках рахунку 671 

«Розрахунки із учасниками» проводити недоцільно. 

Необхідність формування додаткових субрахунків пов’язана з тим, що дата 

отримання послуг, нарахування зобов’язань за відсотками не завжди співпадає з 

датою їх оплати. Наявність таких субрахунків дасть змогу контролювати 

своєчасність нарахування та сплати податкових зобов’язань із податку на 

прибуток та коректного їх відображення у податковій звітності.  

При розрахунку зобов’язань перед бюджетом також необхідно враховувати 

вплив змін валютних курсів, адже такий вплив визнається на дату зміни 

зобов’язань за монетарними статтями, якими і є розрахунки по 632, 671, 684 та 

377 рахунках. Таким чином, остаточна сума зобов’язань перед бюджетом з 

податку на прибуток буде залежати від офіційного курсу на дату оплати 

заборгованості. Відповідно, зростання валютного курсу призведе до збільшення 

зобов’язання з податку на прибуток з виплачених доходів нерезидентам, а 

зменшення – навпаки. Однак, відображення в обліку зміни валютного курсу 

також має вплив на формування прибутку, який підлягає оподаткуванню вже у 

резидентів протилежно до оподаткування доходів нерезидентів – зростання 

курсу за кредиторською заборгованістю призведе до визнання операційних 

витрат, а зменшення курсу – до визнання операційних доходів. 

Специфіка нарахування доходів нерезидентів відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, зобов’язання на утримання і сплату яких 

покладені на резидентів, потребує належного відображення в обліку резидентів 

і, зокрема, в Наказі про облікову політику та робочому плані рахунків. Додаткова 

структуризація зазначених рахунків не збільшить навантаження на облікових 

працівників, адже їх можна додати до вже існуючих рахунків в комп’ютерних 

програмах для ведення обліку і, узагальнення здійснюватиметься автоматично.  

Запропонована методика та структуризація рахунків обліку розрахунків із 

нерезидентами покращить обліково-аналітичне забезпечення, що дозволить 

швидко та якісно готувати звітність підприємства, й, зокрема, декларацію про 

оподаткування прибутку підприємства. 
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ОБЛІК ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

В національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна», наведено 

результати адаптації 17 глобальних Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були 

затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році та надано бачення 

орієнтирів їх досягнення Україною до 2030 року з урахуванням специфіки 

національного розвитку. Досягнення ЦСР в Україні потребує глибоких 

соціально-економічних перетворень. Національні ЦСР слугуватимуть основою 

для інтеграції зусиль, спрямованих на забезпечення економічного зростання, 

соціальної справедливості та раціонального природокористування [1]. 

Досягнення цілей сталого розвитку базується на встановлених основних 

напрямах, базових показниках, формуванні нормативно-законодавчої бази та 

розробці методів передачі інформації для визначення досягнутих результатів. 

Дані орієнтири було встановлено на підставі розрахунково-прогнозної роботи з 

використанням сценарних підходів до визначення напрямів розвитку країни на 

довгострокову перспективу.  

Реалізація кінцевої мети сталого розвитку забезпечується ефективною 

системою управління, шляхом виконання нею головних функцій, а саме: 

планування, організації, мотивації, контролю. На виконання зазначених функцій 

у досягненні ЦСР суттєво впливає система бухгалтерського обліку. Проте, як 

показує вітчизняна практика, у процесі управління малодослідженими є питання 

методології та методики обліку та звітності, як засобу комунікативних зв’язків 

для розробки ефективних критеріїв, стратегічних показників та оцінки 

результатів для досягнення ЦСР. Обліково-аналітичні інструменти в умовах 

сталого розвитку, в основному, відображають параметри сталості та їх 

використовують для виміру потенціалу росту, що недостатньо для прийнятті 

рішень щодо досягнення цілей сталого розвитку та здійснення контролю за їх 

виконанням.  

Комунікативні зв'язки – це взаємодія між суб'єктами шляхом обміну певною 

інформацією. Відповідно такі зв'язки виникають і в процесі розробки та 

досягнення ЦСР. Підґрунтям реалізації ЦСР є розбудова на всіх рівнях відкритої 

спільноти, інституційно спроможної до ефективних дій. Таке управління 

передбачає наявність та використання відповідної інформації. На сьогодні 

управління комунікаціями носить хаотичний характер. Інформація в кожній цілі 

сталого розвитку не завжди систематизована та достовірна. В зв'язку з цим не 

враховуються комунікаційні і довгострокові потреби в інформації про здатність 

виконання усіх завдань, для досягнення поставлених цілей. Важливість облікової 

інформації для забезпечення комунікативних зв’язків для досягнення ЦСР 
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полягає в тому, що використання методів обліку надає можливість отримати 

своєчасну, підтверджену документально, достовірну інформацію, що потрібна як 

для планування та прийняття управлінських рішень, так і контролю їх виконання 

в кожній цілі. 

В системі облікового забезпечення управління сталого розвитку 

формуються різні види фінансової та нефінансової інформації, які є основними 

джерелами даних, що використовуються під час прийняття управлінських 

рішень стратегічного характеру. Виникає потреба розмежування такого 

інформаційного забезпечення на мікро-, мезо- та макрорівнях [2]. Відповідно, 

потреби інформаційного забезпечення цілей сталого розвитку для суб'єктів 

господарської діяльності – це показники забезпечення платоспроможності, 

фінансової стійкості та рентабельності, а для вищих рівнів управління – це 

підвищення рівня конкурентоспроможності галузі, макроекономічні показники 

та індикатори стратегії за джерелами фінансування, витратами, наявним і 

реальним потенціалом з метою прийняття управлінських рішень щодо 

удосконалення виробництва, зниження витрат і підвищення ефективності 

використання природних, людських, енергетичних ресурсів.  

Враховуючи ключові завдання обліку, для цілісного розуміння сутності 

сталого розвитку, можна підтримати пропозиції [3] щодо виокремлення у 

понятійно-термінологічному апараті теорії бухгалтерського обліку нового 

поняття «облік сталого розвитку», що потребує нормативної й організаційної 

націленості на побудову такого обліку.  

Якщо порушуються інформаційні потоки, то виконання цілей сталого 

розвитку стане неможливим. Слід також зазначити, що для виконання завдань 

кожної ЦСР виникає потреба також в специфічній інформації, яка належним 

чином перетворюється і обробляється, тобто коли виникають комунікативні 

зв’язки, забезпечується існування і ефективна діяльність управління для 

досягнення запланованих цілей. 

Таким чином, облікова інформація відіграє одну з ключових ролей у 

функціонуванні системи управління, забезпечує виконання довгострокових ЦСР 

та вирішення довгострокових завдань на основі активізації наявного потенціалу 

розвитку та врахування впливу зовнішнього мінливого середовища.  
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ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу 

забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав 

широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації цілей сталого розвитку з 

урахуванням національних особливостей країни. Незважаючи на те, що значна 

увага з боку науковців приділяється питанням сталого розвитку суспільства, 

визначення ролі персоналу в економічній та соціальній сферах, залишаються 

недостатньо дослідженими. Актуальним залишається вивчення ролі обліку 

персоналу для досягнення цілей сталого розвитку. 

Впроваджуючи нові інструменти ринкового регулювання соціально-

економічних процесів, Україна потребувала чітко визначеної та допустимої для 

суспільства країни стратегії досягнення цілей сталого розвитку. В процесі 

досягнення кожної цілі сталого розвитку, де має місце низька ефективність 

виконання того чи іншого завдання, існують проблеми та недоліки в управлінні: 

суперечності в організації відповідних адміністрацій, надлишкове різноманіття 

суб’єктів в одній сфері діяльності, брак координації тощо [1].  

Досвід ефективного господарювання підтверджує винятково важливу роль 

кадрової складової потенціалу підприємства, від кількісної та якісної 

збалансованості та рівня використання якої значною мірою залежать не тільки 

високі кінцеві показники господарської діяльності, досягнуті конкурентні 

переваги у виробничій сфері, організації та управлінні, а й можливості 

забезпечення сталого та конкурентоспроможного розвитку [2]. З усіх елементів 

соціально-економічної системи підприємства тільки персонал володіє знатністю 

активно і самостійно реагувати на динамічні зміни господарського середовища, 

поєднуючи у часі й просторі усі інші компоненти.  

Відповідно, можна зробити висновки, що провідна роль у досягненні всіх 

без винятку цілей сталого розвитку належить управлінню персоналом, що 

передбачає професійну компетентність кадрів, гідну оплату праці відповідно до 

займаної посади та виконаної роботи, спрощення адміністративних структур. 

Відповідно, питання належного управління персоналом, оплати праці й участі 

персоналу у прийнятті рішень та їх виконанні і механізмах забезпечення 

підзвітності мають враховуватися при плануванні та реалізації завдань та 

досягненні цілей сталого розвитку. 

Реалізація першої цілі має на меті покінчити з бідністю та голодом в усіх їх 

формах та проявах, а також забезпечити, щоб усі люди могли реалізувати свій 

потенціал в умовах гідності й рівності та у здоровому навколишньому 

середовищі. Україна, одна з країн що має найнижчий рівень заробітної плати і 

високий рівень бідності населення. Тому одним із шляхів вирішити ці проблеми 
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і досягти успіху в реалізації даної цілі є впровадження ефективного управління 

персоналом.  

Для здійснення підбору кадрів та ефективного управління персоналом 

керівництво потребує певну неупереджену облікову інформацію. Фінансовий та 

статистичний облік надає інформацію про кількість штатних працівників, які 

забезпечують фінансово-господарську діяльність, їх посадові оклади, ставки, 

розцінки [3]. Але цієї інформації керівництву недостатньо для того щоб впливати 

на виконання запланованих цілей сталого розвитку. Незважаючи на важливість 

даних фінансового обліку, вони не являються достатніми для прийняття рішень 

на довгострокову перспективу. Довгострокові конкурентні переваги слабшають 

по мірі збільшення об'єму і швидкості інформаційних потоків. Для отримання 

такої аналітичної інформації і досягнення успіху в реалізації цілей сталого 

розвитку виникає необхідність в організації ефективної системи управлінського 

обліку поряд з діючою системою фінансового обліку. 

Ефективний управлінський облік оптимізує процес прийняття рішень: 

відповідні фахівці надають керівництву необхідну фактичну і аналітичну 

інформацію з врахуванням соціальної і екологічної відповідальності.  

Необхідність впровадження у життя концепції соціальної відповідальності 

зумовлена тим, що суспільство довіряє значну частину своїх ресурсів суб'єктам 

господарювання, зокрема, природні та трудові, а тому вони, повинні відповідати 

перед ним за їх використання. Суспільство оцінює не тільки виробничі та 

фінансові показники діяльності суб’єктів підприємництва, але і культуру 

ведення бізнесу, турботу про працівників, відношення до партнерів, вплив на 

довкілля. Соціальна відповідальність стає однією із складових корпоративної 

стратегії у досягненні цілей сталого розвитку. Вона сприяє не лише вирішенню 

суспільних проблем, але й безпосередньо впливає на зміцнення позицій в усіх 

сферах взаємовідносин. Одним із джерел інформації щодо оцінювання 

соціальної відповідальності є облікові дані. 

Отже, можна зробити висновки, що управління персоналом відіграє 

визначальну роль в досягненні цілей сталого розвитку, а облікова інформація 

оптимізує процес прийняття рішень, сприяє інтегрованому мисленню, що 

дозволяє враховувати повний спектр даних, необхідних для прийняття рішень. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК НОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Новий підйом науково-технічної революції з кінця ХХ століття викликав 

необхідність в щоденному новому оперативно-обліковому механізмі управління 

сучасним підприємством – бухгалтерського інжинірингу, який забезпечує 

оперативний контроль технологічних бізнес-процесів у виробничій діяльності та 

грошових у фінансовій діяльності. Тобто, в основі бухгалтерського інжинірингу 

лежить поглиблена деталізація про використання трудових, матеріальних і 

грошових ресурсів  на рівні бізнес-процесів. 

Так, у виробничій діяльності механізм бухгалтерського інжинірингу 

представляє собою комбінований (комплексний) об’єкт обліку, який 

створюється на основі поєднання інженерних методів, способів та прийомів з 

бюджетуванням та нормативними методами обліку за системою «стандарт-кост» 

або «дірект-кост». 

Бухгалтерський інжиніринг, таким чином, представляє собою обліково-

інженерну модель в якості комбінованого (комплексного) об’єкта і базується на 

поєднанні таких методологічних інструментів, як планування, оперативний 

облік, аналіз, контроль та регулювання бізнес-процесів в потрібному напрямку, 

з метою ефективного використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів, 

як у виробничій сфері при управлінні собівартістю виготовлюваної продукції, 

так і в фінансовій сфері, яка завершує діяльність кожного підприємства і 

пов’язана з ризиками при використанні виручених від реалізації грошових 

коштів. Обов’язковою умовою обліково-аналітичного забезпечення управління 

бізнес-процесами є: 

У виробничій сфері: 

A. бюджетування, без якого обліково-аналітичний механізм, як і вся 

система бухгалтерського інжинірингу функціонувати не зможе; 

B. система оперативних, щоденних спеціалізованих обліково-аналітичних 

регістрів. Під останніми розуміється виділення аналітичних рахунків за кожним 

видом виготовлюваної продукції в спеціалізованому «Звіті з виконання 

бюджетів за бізнес-процесами «центрів відповідальності» (цехів, дільниць, видів 

обладнання)». Це здійснюється за такими бізнес-процесами, як: «Налагодження 

обладнання»; «Заготівля (доставка, подавання) в цех сировини»; «Виробниче 

споживання трудових, матеріальних, грошових ресурсів, а також послуг зі 

сторони»; «Монтаж (упаковка) виробів». 

У фінансовій сфері відкриваються аналітичні рахунки за «Центрами 

фінансових ситуацій» за видами ризиків. Це здійснюється в моніторинговому 
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«Похідному балансовому звіті про чисті активи», як індикатори рівня ризикової 

діяльності підприємства.  

За даними вищезазначених щоденних звітів менеджери здійснюють 

оперативний операційно-вартісний аналіз обліковуваних бізнес-процесів, як 

технологічних за видами виготовлюваної продукції у виробничі  сфері так і, «За 

центрами фінансових ситуацій», «За видами ризиків».  

Звичайно, система бухгалтерського інжинірингу базується на використанні 

сучасних комп’ютерних технологій. 

Запропоновані напрями впровадження і використання механізму і 

інструментів бухгалтерського інжинірингу, як показує їх апробація на 

українських підприємствах, забезпечує поглиблений на рівні бізнес-процесів і 

щоденний контроль за рівнем і доцільним використанням ресурсів, чого не 

забезпечує діюча облікова аналітична система. 

З метою пошуку резервів підприємства в ефективнішому використанні 

матеріальних, трудових і грошових ресурсів, доцільно сформувати і 

рекомендувати до застосування системи гнучких методів, механізм яких полягає 

у частині:  

а) основних засобів – у виборі найбільш економічно доцільного методу для 

формування амортизаційного фонду на їх відновлення;  

б) запасів – у виборі методу їх оцінки для певного року, який не надто 

завищує й не надто занижує собівартість, а отже, і прибуток;  

в) дебіторів – надання переваги методу, який найкраще формує резерв під 

сумнівну заборгованість;  

г) грошових коштів – у регулюванні термінів виплат і надходжень згідно з 

плановим балансом руху готівки, який втілюється фактичним відображенням в 

обліку;  

д) зобов’язань – як завчасна диверсифікація у договорах термінів 

фактичних, авансових, і в остаточний розрахунок платежів;  

е) оцінювання фінансових ризиків, ліквідності, платоспроможності та інших 

фінансових ситуацій – на підставі варіантів моніторингових похідних 

(трансформаційних) балансових звітів прогнозувати необхідні показники 

фінансового стану підприємства. 

Використання механізмів та інструментів бухгалтерського інжинірингу в 

системі управління бізнес-процесами сучасного підприємства нерозривно 

пов’язане з удосконаленням інструментарію обліково-аналітичного 

забезпечення. Таке удосконалення базується на комплексі обліково-аналітичних 

інструментів, до яких належать: вибір оптимальної організації документування 

бізнес-процесів; спрощення бізнес-процесів: виключення надлишкових, 

скорочення часу їх здійснення, виявлення доданої цінності (вартісної, якісної, 

рейтингової, конкурентоспроможної); ідеалізація; бенчмаркінг (порівняння); 

реінжиніринг – перетворення діючих бізнес-процесів на більш ефективні. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КЛАСТЕРІ 
 

Глобалізаційні процеси зумовили становлення і розвиток нових форм 

інтеграційних структур – кластерів як добровільних об'єднань підприємств, які 

співпрацюють із науковими (освітніми) установами, комерційними 

організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції і сприяння економічному розвитку 

регіону. Формування кластерів вважається перспективним напрямом зростання 

конкурентоспроможності промисловості регіонів і економіки України в цілому. 

Варто зазначити, що кластер не має законодавчо закріпленого статусу, 

об'єднує групу підприємств різної організаційно-правової форми 

господарювання, форми власності або частки участі в статутному капіталі. Така 

різноплановість включених в кластер груп підприємств, об'єднаних здебільшого 

за галузевою і географічною ознаками, зумовлюють певні вимоги до системи 

управління, зокрема до обліку як її інформаційного забезпечення.  

Кластер повинен функціонувати як цілісна єдина система, здатна 

забезпечити компроміс індивідуальних (кожного учасника) та загальних 

корпоративних економічних інтересів. На нашу думку, саме корпоративні 

відносини визначають особливості формування облікової політики в кластері. 

Відповідно до широкого тлумачення, корпоративні відносини виникають з 

приводу створення нового тіла (corpus) юридичної особи та функціонування 

останньої – між засновником (засновниками) та створеною організацією. У 

вузькому розумінні, що склалося пізніше, з появою корпорацій (організацій 

корпоративного типу, що створюються і діють у складі кількох або багатьох осіб) 

корпоративні відносини розглядаються як такі, що складаються всередині 

корпорації – між її учасниками та організацією в особі її органів та їх посадових 

осіб, а також між зазначеними особами у різних комбінаціях (між органами 

товариства, між посадовими особами цих органів, між учасниками) [1, С. 223]. 

Облікова політика кластеру повинна являти собою систему стратегічних 

рішень, що охоплює діяльність комплексного управління. Питання формування 

облікової політики має дворівневий характер: облікова політика підприємств-
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учасників кластера як окремих суб’єктів господарювання та корпоративна 

облікова політика кластеру. Під корпоративною обліковою політикою кластеру 

розуміємо сукупність методичних прийомів, способів і процедур організації та 

ведення бухгалтерського обліку, які обираються з числа загальноприйнятих чи 

розробляються самостійно для забезпечення захисту прав та інтересів учасників. 

Для формування корпоративної облікової політики в кластері не потрібно 

враховувати вимоги, коли кожна організація, що входить в структуру 

взаємопов'язаних груп, в обліковій політиці зобов'язана дотримуватися 

технології ведення бухгалтерського обліку та відображати інформацію за 

окремими суб'єктам групи компаній і формувати консолідовані відомості. Це 

пояснюється тим, що у кластері не відбувається формування зведеної 

(консолідованої) звітності, відповідно до вимог НП(С)БО 2 «Консолідована 

фінансова звітність». 

У науковій літературі існують декілька підходів до формування облікової 

політики кластеру. На переконання Левіної М.В. кластерна облікова політика 

має будуватися за традиційною структурою і включати три розділи: 

організаційний (структура обліково-аналітичної служби, рівень централізації 

облікових робіт, форма організації управлінського обліку, перелік центрів 

відповідальності, перелік центрів витрат), технічний (робочий план рахунків, 

форма бухгалтерського обліку, система облікових регістрів, форми первинних 

документів, графік документообігу, порядок проведення інвентаризації) та 

методичний (спосіб оцінки (переоцінки) об’єктів бухгалтерського обліку, методи 

оцінки вибуття запасів, порядок створення резервів, механізм калькуляції 

собівартості послуг, визначення суттєвості даних, які підлягають розкриттю у 

фінансовій звітності) [2, с. 290-291]. 

Конева О.В. запропонувала модель формування облікової політики для 

кластерних структур, яка носить комплексний характер та включає два блоки: 

1 – загальні положення фінансової і облікової політики для організацій кластера 

в цілому, 2 – облікову політику окремої організації-учасника кластера. … Велике 

значення у формуванні фінансових показників мають ключові методичні 

положення загальної фінансової політики кластера. Ці положення визначають 

методичну основу індивідуальної облікової політики організацій – учасників 

кластера. Таких положень автором виділено три: визначення потреби в джерелах 

фінансування інноваційної та інвестиційної діяльності організацій кластера; 

розподіл трансакційних витрат кластера між організаціями-учасниками 

кластера; трансфертні ціни і порядок їх застосування у спільній діяльності 

організацій-учасників кластера [3, с. 1119-1123]. 

При формуванні облікової політики бухгалтеру слід виходити з того, що в 

ній, повинні знайти відображення способи ведення бухгалтерського обліку, що 

застосовуються в кластері, та питання, за яким законодавство передбачає кілька 

можливих варіантів ведення обліку, або за яким способи ведення 

бухгалтерського обліку на нормативному рівні взагалі не встановлені. Так, у 

Методичних рекомендаціях щодо облікової політики наведено, що підприємству 

надається певна альтернативність у виборі методів оцінки та способів розподілу 

окремих об’єктів бухгалтерського обліку. У той час як специфічні особливості 
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діяльності кластеру не мають затверджених процедур бухгалтерського обліку, 

тому необхідно самостійно їх розробляти та наводити інформацію про них у 

обліковій політиці. 

У процесі формування облікової політики важлива роль відводиться 

професійному судженню бухгалтера. У зв'язку з цим імперативні (обов’язкові) 

норми відходять на другий план, а основну роль відіграють диспозитивні (право 

самому визначати). 

На нашу думку основними об’єктами та елементами облікової політики 

кластеру можуть бути такі: 

1) організація діяльності кластеру, яка включає перелік учасників та 

організаційну структуру групи; 

2) порядок ведення обліку в кластері: технологія обробки облікової 

інформації, форма ведення бухгалтерського обліку, хто веде облік, організація 

роботи облікових працівників, робочий план рахунків з додаванням рахунків для 

відображення інформації про спільні активи, капітал та зобов’язання; 

3) формування статутного капіталу кластеру, розмір частки у спільній 

діяльності (методи оцінки внесків учасників до спільної діяльності); 

4) порядок (механізм) фінансування діяльності кластеру (розрахунок 

членських внесків учасників);  

5) інформація про окремі об’єкти обліку – витрати на інновації, трансакційні 

витрати, соціальний капітал та інші (характер і зміст операцій, окремі 

субрахунки обліку). 

Виділення цих елементів сприятиме досягненню мети формування 

облікової політики – забезпеченню одержання достовірної інформації про стан 

та результати діяльності кластеру, що є необхідним для всіх користувачів з 

метою прийняття відповідних рішень. 

Таким чином, раціонально побудована облікова політика сприяє 

своєчасному і достовірному формуванню облікової інформації, використання 

якої призведе до виявлення та попередження існуючих та потенційних загроз 

суб’єкту господарювання. У об’єднаннях типу кластер облікова політика є 

інструментом корпоративного управління. 
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ІНІЦІЮВАННЯ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЗГІДНО 

 З КОНЦЕПЦІЄЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

У нинішніх умовах значення соціальної та екологічної безпеки виявляється 

у витрачанні ресурсів на відновлення і охорону довкілля, задоволення гідного 

рівня соціальної забезпеченості, що передбачає необхідність відбитку цих 

питань в сучасному веденні бухгалтерському обліку. Витривалий розвиток 

економічних відносин в Україні  залежить від обліку екологічного та соціального 

чинників в усіх секторах діяльності економіки. Посилення уваги до екологічних 

і соціальних проблем спричиняє зростання попиту на інформацію, що 

характеризує стан природного середовища і дію на неї людського суспільства. 

Інформування, що є основою наукового пізнання і практичної діяльності, 

відіграє важливу роль у вирішенні суспільством різноманітних екологічних і 

соціальних проблем, а тому актуальним завданням є будова сучасного 

бухгалтерського обліку сталого розвитку. 

У процесі формування стратегії розвитку підприємства і політики 

економічної безпеки доречно буде врахувати світові тенденції соціально-

економічних змін. У бухгалтерському обліку відображаються всі господарські 

операції діяльності підприємства, які відбуваються з використанням природних 

ресурсів або можуть привести до екологічних наслідків. Отримана в процесі 

обліку інформація використовується для урахування показників з метою 

ухвалення управлінських рішень для сприйняття внутрішніми і зовнішніми 

користувачами. 

Ігноруючи методи екологічного обліку витрат призводить до втрати 

можливості грошової оцінки об’єктів, що не бралися до уваги раніше. Ваговим 

інструментом забезпечення стійкого розвитку є оцінка екологічних наслідків 

довкілля. Нажаль, але до сьогодні не розроблено і не впроваджено жодних 

нормативних актів, систем обліку, економічних показників, які б відображали 

реальну взаємодію і економіки і навколишнього природного середовища. Щодо 

питання про екологічний облік на підприємстві – то це є процес розпізнавання, 

оцінювання і передання екологічної інформації, що дає можливість 

користувачам такої інформації компетентно ухвалювати рішення і формувати 

управлінські судження стосовно оперативної діяльності підприємства. 

Бухгалтерський облік екологічної діяльності є не лише підсистемою 

бухгалтерського обліку, а й частиною системи екологічного менеджменту, 

інформаційною основою для проведення екологічного аудиту, страхування й 

оцінювання інвестиційних проектів [1, с. 23]. Стосовно суцільного змісту 

виробничих витрат на промисловому підприємстві, то неможливо виокреми 
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екологічні витрати. Це пов’язано з тим, що у чинній практиці ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах, сума екологічних витрат 

відображаються у складі собівартості виробленої продукції. Для цілей 

бухгалтерського обліку під екологічними втратами варто розуміти зменшення 

вартості активів виробничого підприємства без перенесення її на продукт 

виробництва та без їх вибуття за його межі за рішенням власника, яке можливо 

відбуватися внаслідок несприятливих стихійних явищ та негативного 

антропогенного впливу на природне середовище. Збитки внаслідок 

несприятливих стихійних явищ та негативних впливів у господарюючих суб’єктів 

відбуваються через руйнування та пошкодження необоротних матеріальних 

активів, псування та знищення цих активів. Отже, дані активи можуть бути або 

уцінені внаслідок часткового псування або списані під час їх знищення. 

Брак економічної інформації про бухгалтерський екологічний облік створює 

перешкоду для різних користувачів інформації про підприємство і виходить 

досить тяжко планувати подальшу виробничу діяльність господарюючого 

суб’єкта. У результаті цього на рахунках бухгалтерського обліку не 

враховуються екологічні витрати, пов’язані з цим операції, які є наслідком 

виснаження природних ресурсів і деградації середовища [2, с. 212]. Надто доволі 

важко оцінити бухгалтерські екологічні витрати, які відображають зміни якості 

оточуючого середовища, екосистем, втрату біологічного різноманіття та інші 

екологічні послуги. Слід акцентувати, що у П(С)БО 16 «Витрати» у складі витрат 

відсутнє будь-яке згадування про екологічні витрати. Затим доречно було б за 

необхідним доповнення до  П(С)БО 16 «Витрати» абзацом про екологічні 

витрати. 

Ціллю екологічного обліку є відображення екологічних впливів кожного 

виробничого підприємства і порівняння їх з екологічними стандартами. 

Достеменне врахування екологічних аспектів діяльності підприємства і 

відображення їх у звітності забезпечить користувачів інформацією, необхідною 

для ухвалення оптимальних управлінських рішень, що дасть змогу певною 

мірою врахувати ризики. 

Використання доцільної організації бухгалтерського обліку екологічних 

витрат надасть промисловим підприємствам України можливість ґрунтовно і 

об’єктивно враховувати екологічні аспекти їхньої діяльності, що в свою чергу, 

дозволить своєчасно розпізнавати ризики виникнення надмірного 

антропогенного впливу на навколишнє середовище, та своєчасно приймати і 

передбачати запобіжні заходи. 

Бухгалтерський екологічний облік на підприємстві є індикатором 

ретельного господарювання, правдивого перерозподілу природних ресурсів, 

виробництва екологічно чистої продукції, виявлення проблем екологічного 

ризику, надходження інвестицій на підприємство та контролю негативного 

впливу на навколишнє середовище. Прямо тому він вагомою мірою позначається 

на конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта. Враховуючи це, 

багатообіцяючим напрямом покращання облікової системи підприємства є 

доповнення її складників екологоорієнтованим обліком, що означає 

виокремлення в обліковій системі бухгалтерських екологічних витрат 
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виробничого підприємства, що приведе до формування потужного 

інформаційного базису обліково-аналітичного забезпечення 

конкурентоспроможності українських виробничих підприємств на світовому 

ринку. 
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ПАРАДИГМАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАУКИ Т.С. КУНА В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Одним із способів формування теоретико-методологічних засад обліку є 

виокремлення теоретичних конструктів вищого рівня – парадигм, які дозволяють 

провести систематизацію бухгалтерських наукових знань та проаналізувати 

динаміку їх змін. Незважаючи на досить активне використання парадигмальної 

моделі розвитку науки Т.С. Куна в бухгалтерському обліку, серед вчених на 

сьогодні відсутня єдність в запропонованих підходах, що є свідченням 

неоднозначності шляхів вирішення нагальних облікових проблем, так і 

підтверджує складність процесу розробки теоретико-методологічних засад 

обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного управління. 

Вищенаведене зумовлює необхідність уточнення можливості застосування 

парадигмальної моделі розвитку науки для побудови теоретичних засад 

концепції стратегічних облікових комунікацій. 

Для подальшого розвитку облікової науки важливе значення має процес 

систематизації та узагальнення наукових знань, які сформувались на певному 

етапі її розвитку, а також виявлення основоположних тенденцій та 

закономірностей, які характеризують даний період, що дозволить сформувати 

подальші перспективи розвитку системи таких знань, а також скоригувати 

напрями наукових досліджень в обліковій сфері. Це обґрунтовується тим, що 

система бухгалтерських наукових досліджень є динамічним процесом, який 

перебуває в постійному історичному розвитку, внаслідок чого наукові знання в 

сфері обліку та процедури його формування теж змінюються в контексті 

удосконалення даного процесу. В результаті можна констатувати постійний 

еволюційний розвиток окремих елементів структури облікової науки. 
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Парадигмальна модель розвитку науки Т.С. Куна описує один із можливих 

варіантів некумулятивного розвитку системи наукових знань, виступаючи 

певним зразком вирішення дослідницьких завдань. В ній акцентується увага не 

лише на розвитку змістовних компонентів, а також виділяється важлива роль 

суб’єкту наукової діяльності, який за допомогою такого конструкту як “наукове 

співтовариство” включений в загальний процес трансформації окремої сфери 

наукової діяльності. На сьогодні дана модель активно застосовується в 

дослідженнях в обліковій сфері для аналізу особливостей розвитку 

бухгалтерського обліку в різних його проявах (як наукової, професійної та 

освітньої діяльності). 

Проведений аналіз існуючих поглядів вчених, які використовують 

парадигмальну модель для аналізу особливостей розвитку системи 

бухгалтерських знань, дозволив їх об’єднати в дві групи. Представники першої 

групи (В.М. Жук, М.В. Корягін, П.О. Куцик, Н.М. Малюга, Л.М. Пилипенко, 

М.С. Пушкар, В.З. Семанюк, Я.В. Соколов, Т.О. Терентьєва, М.М. Шигун, 

І.Й. Яремко та ін.), яких є переважна більшість, намагаються сформулювати 

власну бухгалтерську парадигму з метою надання нової інтерпретації 

особливостей розвитку бухгалтерського обліку як окремого напряму наукової 

діяльності, соціального явища, економічного інституту або його окремих 

складових (видів обліку, методології, окремих елементів методу, об’єктів тощо). 

Друга група дослідників розглядає доцільність застосування парадигмальної 

моделі в бухгалтерському обліку, обґрунтовуючи причини неможливості або 

обмеження щодо її застосування (наприклад, пропонуючи замість неї 

використовувати концепцію науково-дослідницьких програм І. Лакатоша, 

концепцію дослідницьких традицій Л. Лаудана) або наголошуючи на 

необхідності більш суворого дотримання критеріїв, встановлених Т.С. Куном, 

при формуванні бухгалтерських парадигм (Б.Е. Кашінг [3, с. 9-10], 

С.Ф. Легенчук [1, с. 66-67], Т. Маук [4, с. 238], А.А. Пилипенко [2, с. 45-47]).  

Проведений аналіз поглядів дослідників дозволив встановити, що для 

розробки теоретико-методологічних засад концепції стратегічних облікових 

комунікацій слід враховувати позиції представників двох виділених груп, які 

займаються проблематикою розвитку системи бухгалтерських наукових знань. 

Передусім, слід використовувати парадигмальну модель розвитку науки 

Т.С. Куна для аналізу системи наукових знань в сфері облікового забезпечення 

стратегічного управління. При виділенні нової парадигми необхідно звертати 

особливу увагу на критерії виділення парадигм, встановлені Т.С. Куном, та в 

цілому на здатність парадигмальної моделі адекватно описувати існуючий стан 

справ в даній сфері досліджень. У випадку неможливості забезпечення 

відповідності таким критеріям або у випадку виявлення неспроможності 

забезпечити адекватну інтерпретацію процесів формування наукових знань в 

сфері облікового забезпечення стратегічного управління, слід використовувати 

іншу постпозитивістську модель для аналізу особливостей розвитку облікової 

науки. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АУДИТУ ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Аудиторська діяльність є єдиним методом, що може забезпечити 

впевненість у достовірності інформації, яка представлена в фінансовій звітності, 

її користувачам. Але якщо говорити про сучасні компанії, то до них 

стейкхолдери висувають все більше вимог щодо висвітлення розвитку компаній 

відповідно до принципів сталого розвитку. Отже фінансова звітність не 

відтворює для заінтересованих сторін повну картину діяльності підприємства, 

особливо у сфері взаємодії підприємства з навколишнім середовищем та 

суспільством. 

Для цього підприємства складають нефінансові звіти, де на основі різних 

стандартів (або і на власний розсуд) відображають показники з корпоративної 

соціальної відповідальності, чи ESG показники (екологічні, соціальні та 

управлінські), чи звітують за рівнями участі у досягненнях 17 Цілей сталого 

розвитку. Такі звіти дозволяють компаніям зокрема окреслити місію компанії, 

показати співробітникам, в якій компанії вони працюють, інвесторам - в яку 

компанію вони інвестують, а партнерам – з ким вони працюють; налагодити 

діалог із громадськими організаціями та місцевими громадами [7]. 

Але такі звіти потребують аудиту навіть більше, ніж фінансові. Звісно, 

ідеально, якщо вони проходять внутрішній аудит, адже зворотній зв'язок в 

такому форматі можна використати найповніше. Якщо компанія хоче 

вибудовувати стратегію сталого розвитку, то вона потребує достовірної 

перевіреної оцінки економічної, екологічної та соціальної діяльності [4]. Але не 

кожне підприємство може дозволити собі посаду внутрішнього аудитора, 
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особливо компетентного не лише у аналізі фінансової звітності. Тому постає 

питання про послуги незалежного аудиту нефінансової звітності та можливості 

її отримати для українських підприємств.  

Усього в Україні станом на 08.10.2020 р. чинний сертифікат аудитора мали 

2716 осіб, що в порівнянні з 2017 р. більше на 63 особи, або на 2,4%. Станом на 

ту ж дату в Реєстрі Аудиторської палати України значились 856 аудиторських 

фірм та 43 аудитори-підприємці [1]. А отже, кількість аудиторських фірм та 

аудиторів в порівнянні з 2017 роком зменшилася на 60 суб’єктів, або 6,3%, що 

свідчить про відтік суб’єктів господарювання з професії внаслідок дії низки 

факторів, у тому числі і кризових явищ у суспільстві, і посиленні вимог до 

аудиторської професії з боку регуляторів, та змін у законодавстві. З іншого боку, 

чи великий ринок замовників таких послуг в Україні, навіть якщо на ринку 

аудиторських послуг відбуваються об’єднавчі процеси, результатом яких стає 

укрупнення суб’єктів підприємництва для здійснення аудиторської діяльності 

[2], і теоретично такі аудиторські фірми матимуть ресурс для надання послуг з 

аудиту звітності зі сталого розвитку чи інтегрованих звітів? Зокрема практика 

такої діяльності на ринку Америки до 2015 року показала, що компанії «Великої 

четвірки» були готовими до надання послуг, але їм доводилось переконувати 

клієнтів у вигодах від перевірки інтегрованих корпоративних звітів. Але з 2015 

року продовжується стала тенденція до зростання кількості перевірок 

незалежними аудиторами звітів сталого розвитку (враховуючи, що у 2015 році 

таку перевірку пройшли 60% найбільших американських емітентів [9]). То що ж 

є об’єктом перевірки? 

На світовому ринку найбільш дієвим механізмом регулювання звітності 

сталого розвитку є протоколи Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), які 

визначають сукупність показників, що характеризують соціальну, екологічну та 

економічну складові господарської діяльності підприємства [6]. Але ці 

протоколи – не єдина методика створення звітності з корпоративної соціальної 

відповідальності [4], а українське законодавство взагалі не регламентує вибір 

такої методики, хоча це й вважається однією з підвалин побудови підприємством 

стратегії сталого розвитку. Законодавство України з 2017 року встановлює 

вимоги до підготовки звіту про управління для деяких суб’єктів господарювання, 

і у 2018 році великі і середні підприємства почали їх складати (близько 160 

компаній). Але станом на 2020 рік лише 22 великі компанії в Україні формують 

і оприлюднюють інтегровану звітність відповідно до стандартів GRI [8], і ці звіти 

не проходять регулярного зовнішнього аудиту.  

Як бачимо, однією з проблем українського ринку аудиту нефінансової 

звітності є те, що ринок досить малий, з іншого боку якщо українські аудиторські 

компанії і захочуть виходити на нього саме з цією послугою, то обмеженням буде 

те, що проблема ринку аудиту в Україні – це хибна думка про можливість 

вільного входу на нього [2], адже 50-75% ринку належить міжнародним 

компаніям «Великої четвірки» [3]. Жодна українська аудиторська фірма не 

наважиться стати конкурентом для цих компаній, тому що єдиною 

конкурентною перевагою вітчизняних аудиторських фірм є ціни на послуги. І 

третьою проблемою для розвитку аудиту звітності зі сталого розвитку є набуття 
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аудиторами все більшого спектра компетенцій [5]. І це не просто розширення 

компетентностей, але й використання сучасних технологій для проведення 

перевірок, опанування суміжних областей (особливо для екологічного аудиту), 

гнучкість та здатність до самонавчання. 

Але перспективи аудиту сталого розвитку в Україні розкриватимуться 

паралельно із зростанням складених компаніями звітів та усвідомленням їх 

важливості, що доводить міжнародний досвід. Адже звіти зі сталого розвитку, 

що проходять незалежний аудит, дозволяють компаніям дешевше залучати 

капітал і знижувати кількість помилок у прогнозах за рахунок повнішої 

аналітики. 
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ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Українська система бухгалтерського обліку динамічно розвивається, але, в 

той же час, не спрощується. Запити користувачів постійно змінюються, як 

наслідок, модифікуються завдання обліку, що ускладнює фіксацію чіткого 

переліку певної кількості завдань бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим 

наукові дослідження у цій сфері сьогодні повинні не лише враховувати 

різноманітність економічних процесів та їх облікове відображення, а й, що 

особливо важливо, розкривати усі аспекти бухгалтерського обліку, розглядати 

розвиток облікової теорії та практики в контексті економічних, політичних, 

екологічних та соціальних перетворень суспільства у світлі концепції сталого 

розвитку. 

Пріоритетне значення у розробці завдань бухгалтерського обліку має 

розвиток науки через призму емпіричних досліджень, які розкривають 

модернізовані підходи до обліку та виокремлюють певні завдання. Змістовне 

наповнення завдань бухгалтерського обліку розглядалося в працях О.П. Кундрі-

Висоцької, І.В. Орлова, О. М. Петрука, М.А. Проданчука, К.В. Романчука, 

І.Й. Яремко тощо. 

М.А. Проданчук у своїх роботах стверджує, що «завдання є похідними від 

інтересів власника та передбачають забезпечення за допомогою бухгалтерського 

обліку збереження майна, яке йому належить. Чим більшою є відстань між 

власником й управлінцями, тим більше власник зацікавлений у створенні 

системи інструментів, які забезпечать реєстрацію фактів господарського життя 

та здійснення взаємного контролю виконавців» [1, c. 3]. І.В. Орлов зазначає, що 

«призначення бухгалтерського обліку як практичної діяльності на кожному з 

етапів економічного розвитку суспільства змінювалося відповідно до вимог 

власників суб’єкта господарювання, однак ані бухгалтери-науковці, ані практики 

значення обліку ніколи не применшували» [2, c. 232]. До авторської позиції 

модифікації завдань приєднується К.В. Романчук [3, c. 93]. 

Актуальність визначення завдань обліку, у світлі концепції сталого 

розвитку, обумовлена залежністю від детермінант ціннісної орієнтації: уявлення, 

інтереси, знання, мотиви, потреби, стереотипи, ідеали тощо. Усе вище 

перелічене формується на теоретичному та функціональному рівнях економічної 

системи і, взаємодіючи, генерує сукупність інституційних запитів. А вплив цих 

запитів відбувається через систему формальних та неформальних інституцій на 

систему бухгалтерського обліку та проявляється у формі управлінських запитів. 

З розвитком концепції сталого розвитку, виникла проблема виміру  капіталу 

та управління ним, відповідно до потреб користувачів. У широкому розумінні, 
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сталий розвиток відноситься до моделі людського розвитку, в рамках якої 

використання ресурсів спрямоване на задоволення людських потреб з 

одночасним забезпеченням сталості природних систем та навколишнього 

середовища, щоб ці потреби могли бути задоволені не тільки для нинішнього, а 

й для майбутніх поколінь.  

Господарська діяльність кожного підприємства, базується на раціональному 

використанні матеріальних, нематеріальних ресурсів та робочого часу. Метою 

такої діяльності є випуск та продаж продукції чи товарів високої якості з 

найменшими витратами та одержання на цій основі максимального прибутку, не 

нехтуючи добробутом навколишнього середовища. Щоб забезпечити ці умови 

слід виокремити ключові завдання бухгалтерського обліку: 

 дотримання положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

 облік, аналіз і перевірка інформації про господарську діяльність; 

 контроль виконання завдань з виробництва продукції щодо її кількості, 

якості й асортименту; 

 контроль за оплатою праці; 

 облік, аналіз і контроль за заощадженням і використанням коштів; 

 контроль за рівнем рентабельності виробництва продукції; 

 забезпечення наявності первинної документації; 

 контроль за зберіганням власності підприємства; 

Зважаючи на базовий перелік завдань, сформованих автором, можна 

стверджувати, що бухгалтерський облік є підґрунтям функціонування кожного 

суб’єкта господарювання. А сучасний стан функціонування підприємств вимагає 

постійної модернізації та консолідації вище наведених завдань обліку до потреб 

користувачів. Такий підхід обумовлює концепцію сталого розвитку, яка 

пов'язана з нашою здатністю розумно використовувати, створювати і 

фінансувати ресурси, що становлять основу нашої економіки. 
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Інтегрована звітність стає найбільш інноваційним і цілісним підходом до 

корпоративної звітності у світі та в Україні. Інтегрована звітність корисна для 

всіх зацікавлених сторін, яким важлива оцінка здатності підприємства 

створювати вартість протягом тривалого часу. Дана звітність дозволяє 

корпоративним підприємствам гармонізувати організаційну стратегію, 

управління, фінансові результати, соціальний, екологічний та економічний 

контекст діяльності. Стандартної форми інтегрованого звіту не існує. При 

впровадженні інтегрованої звітності у вітчизняну практику, доцільно керуватись 

базовими принципами, що сформулював Міжнародний комітет з інтегрованої 

звітності [2]. 

Однією з проблем, що пов’язана з розробкою і впровадженням інтегрованої 

звітності є визначення деталізованої та корисної інформації, необхідної для її 

розкриття. Поняття «корисності» сильно диверсифіковане за ринками, бізнесами 

і за обставинами функціонування корпоративного підприємства. Тому 

неможливо об’єктивно визначити внесок показників в успіх бізнесу. Іноді 

керівникам (управлінцям) важко визначити ключові фактори, що приводять 

підприємство до успіху. З цих же причин складно перевірити таку інформацію 

незалежним чином. До того ж вартість збору і підготовки такої інформації може 

бути необґрунтованою, що викличе негативну реакцію у підприємств, що 

готують звіти. Інша проблема пов’язана з тим, що звітність змушена 

еволюціонувати через необхідність відображення змін в самому бізнесі, в 

інформаційних технологіях, у потребах користувачів. У різних юрисдикціях 

існують різні вимоги, що змінюються або зустрічаються різні підходи до різних 

підприємств, залежно від їх розміру, виду власності й діяльності. 

Країни світу у яких набагато раніше відбулася офіційна регламентація та 

завершено процес формування правил та умов по підготовці і оприлюдненні 

інтегрованої звітності зараз мають відповідний результат розповсюдження 

тренду та потреби у оприлюдненні інтегрованих звітів [5]. Згідно досліджень 

науковця, найбільша частка компаній, що практикують інтегровану звітність, 

приходиться на США (1165 компаній). Україна знаходиться на початковому 

етапі формування своєї політики та практики перебудови обліку для вимог 

інтегрованої звітності [2, 5]. 

Найбільш пристосованим до потреб інтегрованої звітності є метод PRINCE2 

(«PRojects IN Controlled Environments version 2»), який був розроблений в 1989 

році Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) у Великобританії 
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як стандарт для керівництва проектами в сфері інформаційних технологій [4]. 

Використання методу PRINCE2 при реалізації проекту з формування 

інтегрованої звітності дозволяє: визначити мету проекту й провести його 

обґрунтування; виявити структуру проекту (підцілі, основні етапи роботи); 

визначити необхідні обсяги й джерела фінансування; підібрати виконавців 

(зокрема сформувати робочу групу, яка буде займатися обробкою та 

представленням інформації в інтегрованому звіті); визначити строки виконання 

проекту, скласти графік його реалізації, розрахувати необхідні ресурси, 

кошторис і бюджет проекту, спланувати й ураховувати ризики; забезпечити 

контроль за ходом виконання проекту від предпроектної стадії до стадії 

верифікації та оприлюднення інтегрованого звіту [3].  

На передпроектній стадії інноваційного проекту з формування інтегрованої 

звітності домінантне значення має розробка проекту інтегрованої облікової 

політики, оскільки саме в цьому документі мають розкриватися всі методи та 

процедури формування інтегрованої звітності, а сам наказ про інтегровану 

облікову політику є своєрідною покроковою інструкцією реалізації 

інноваційного проекту, яка враховує всю багатовекторність його 

цілеспрямування [3]. 

Надання зацікавленим користувачам ширшого спектра інформації 

позитивно впливає на ринкову капіталізацію компаній. Згідно з результатами 

опитування міжнародної організації «Ernst & Young», біржові аналітики при 

оцінці публічних компаній та присвоєнні їм рейтингу дедалі частіше беруть до 

уваги показники сталого розвитку (43% респондентів). Ретельно підготовлений 

інтегрований звіт допомагає сформувати репутацію прозорої компанії і 

завоювати довіру зацікавлених користувачів. Дослідження, проведене 

фахівцями Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), показує, що 82%  

представників американських компаній і 66% європейських вважають 

прозорість основним аспектом, що впливає на корпоративну репутацію. Ці 

показники перевищують частку респондентів, які називають головним аспектом 

довіру, якість продукції/обслуговування, лідерство або навіть фінансові 

результати [3]. 

Отже, для реалізації інноваційного проекту з формування інтегрованої 

звітності, ми підтримуємо думку багатьох вчених, що необхідно розробити 

послідовні кроки впровадження методики і організації її формування в обліково-

аналітичний процес суб’єкта господарювання. З даного приводу, К.В. Безверхий 

пропонує два етапи реалізації цього процесу: перший етап – підготовка 

методичної бази для  формування звітності; другий – процес організації збору 

необхідної інформації для складання звітності [1]. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВУГІЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

 

Вугільна промисловість є основою розвитку багатьох видів економічної 

діяльності. Вугілля визнане важливим джерелом електроенергії, вихідною 

технологічною сировиною для численних продуктів хімічної промисловості, а 

кам'яновугільний кокс потрібний для виплавляння металу. Вугільна 

промисловість забезпечує паливом залізничний і водний транспорт [2, с. 52-56]. 

Загострення кризової ситуації у вугільній промисловості, зумовлює потребу 

проведення структурних перетворень на добувних підприємствах. Проте 

формування стратегії для забезпечення конкурентоспроможності та сталого 

розвитку вугільних підприємств у сучасних умовах можливе за наявності 

правильно організованої системи управлінського обліку витрат як основного 

джерела інформації системи управління. 

Облік витрат на вугільних підприємствах посідає визначальне місце в 

обліково-аналітичному процесі підприємства, оскільки на ньому базуються 

економічні показники виробництва продукції. Згідно П(с)БО 16 «Витрати» 

витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 

власниками) [1]. 

Методика й організація обліку витрат і калькулювання собівартості вугілля 

залежать від технологічних особливостей промисловості. Тому варто виділити 

такі технологічні особливості, які впливають на організацію обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції: 

- неперервне виробництво, яке охоплює підготовчі  й очисні роботи, відбір 

породи, сортування і навантаження вугілля у вагони тощо; 

- головна виробнича підсистема шахти – очисний забій; 

- постійне переміщення робочих місць, їх динамічність, віддаленість 

робочих об’єктів один від одного, короткочасність допоміжних операцій; 
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- масовий характер виробництва вугілля, відсутність залишків 

незавершеного виробництва; 

- висока трудомісткість і фондомісткість, низька матеріаломісткість. 

До технологічних особливостей вугільної промисловості, що впливають на 

організацію обліку витрат також відносимо: обсяг запасів вугілля у пластах, 

глибину залягання вугільного пласта, його потужність і кут падіння, спосіб 

видобування вугілля. Розрізняють наземний (відкритий) і підземний способи 

видобування вугілля. Економічно вигіднішим є наземний спосіб видобутку, при 

якому собівартість вугілля є значно нижчою, порівняно з підземним способом. 

Підземний спосіб добування вугілля поділяють на три стадії: 

- розтин і підготовка шахтного поля до видобування вугілля (проведення 

виробок); 

- видобування вугілля; 

- транспортування видобутого вугілля на склад або до споживача. 

Шахтне поле – це частина родовища вугілля, яка відводиться для розробки 

однією шахтою. Щоби створити умови для підготовки вугілля до вилучення 

проводять розтин, тобто забезпечують доступ із поверхні землі до покладів 

вугілля за допомогою виробок. Після розтину і підготовки шахтного поля 

починають очисне вилучення. Роботи, пов’язані з вилученням вугілля, кріпленням 

забою і управлінням крівлею називають очисними роботами. Головним процесом 

очисних робіт є очисне вилучення – процес відбою вугілля, навантаження його на 

конвеєр і доставка вугілля до найближчої транспортної виробки. 

Видобуте вугілля з шахти відвантажують безпосередньо споживачеві або на 

збагачувальні фабрики. На збагачувальних фабриках вугілля подрібнюють, 

очищають від вмісту в ньому сірки, інших мінеральних речовин і породи, що 

збільшує його теплотворну здатність. Вугілля є важливим джерелом теплової та 

електричної енергії. При коксуванні кам’яного вугілля отримують кокс, 

коксовий газ, аміачну воду, які, в свою чергу, є сировиною для виготовлення 

продукції [3, с. 42-45]. 

Облік витрат матеріалів у вугільній промисловості оформлюють лімітно-

забірними картками, накладною на відпуск матеріалів, також сигнальною 

вимогою на понадлімітний відпуск матеріалів, коли потреба в матеріалах 

перевищує допустимий ліміт. Для обліку МШП використовують «Відомість 

видачі інструментів і МШП». Облік витрат з оплати праці ведуть на основі: 

табелю обліку робочого часу, рапортів на погодинні роботи, форми № 271 

«Зведення про працівників на оплату по середньому і доплату до середнього 

заробітку», відомостей утримань зі зарплати, записок про надання відпусток, 

форм № 86 «Відомість про суми для нарахування середнього заробітку для 

оплати відпустки і сум нарахованих відпускних», форм № 3 «Зведення 

нарахування заробітної плати по підприємству в розрізі видів оплат і категорії 

персоналу» і форм № 2 «Зведення нарахування заробітної плати по видам оплат 

в цілому по підприємству». Облік витрат, пов’язаних із амортизацією 

відображають у «Відомості нарахованої амортизації». Важливим документом є 

«Звіт про собівартість готової вугільної продукції». Інформацію про витрати 
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узагальнюють спочатку в Журналі 5, потім у Головній книзі, а згодом у «Звіті 

про фінансові результати». 

Серед особливостей організації обліку витрат у вугільній промисловості 

виділяємо: 

- витрати на геологорозвідку та первинну розробку корисних копалин 

можуть визнаватися витратами звітного періоду або нематеріальними активами 

згідно П(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»; 

- висока питома вага витрат на амортизацію необоротних активів і на оплату 

праці при незначних матеріальних витратах; 

- специфічними статтями витрат є витрати на геологорозвідку, засоби 

технічної безпеки, страхування від нещасних випадків, тощо; 

- різний порядок відображення в обліку витрат на розвідку запасів корисних 

копалин залежно від можливості подальшої розвідки та видобутку відповідних 

запасів корисних копалин; 

- для нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку 

обирають прямолінійний або виробничий метод згідно з обліковою політикою; 

- значна кількість специфічних податків і зборів обумовлює додаткове 

навантаження на бухгалтерську службу. 

Також належну увагу варто приділити невиробничим витратам на 

вугільному підприємстві. Адміністративні витрати здебільшого пов’язані з 

організацією діяльності й  управлінням вугільним підприємством, а з збутові –  з 

доставкою продукції до станції відправлення . 

Серед головних напрямів зменшення витрат у вугільній промисловості 

виокремлюємо енергозбереження. Вугледобування характеризується одночасно 

наявністю поновлюваних і вторинних джерел енергії, до яких належить тепло 

вод зі шахт, вентиляційних викидів, побутових стоків і відвалів породи. 

Використання таких джерел енергії, утилізація тепла одночасно з використанням 

метану для теплопостачання і гарячого водопостачання для споживачів, може 

забезпечити значний економічний ефект, оскільки суттєво впливає на зменшення 

витрат основного виробництва. Доречно зауважити, що видобування вугілля в 

умовах багатих на метан шахт варто розглядати у комплексі з видобутком газу. 

Ще до початку робіт із розроблення кожен пласт треба дегазувати [3, с. 42-48]. 

Отже, технологічні особливості вугільної промисловості суттєво впливають 

на організацію обліку витрат. Відтак, покращення технологій та обладнання для 

розроблення пластів і видобутку вугілля спроможне забезпечити зменшення 

витрат шахти. Особлива увага адміністративного персоналу має бути присвячена 

оптимізації витрат на виробництво й збут, що призводить до систематичного їх 

контролю. Є нагальна потреба у формуванні інформації про витрати за місцями 

їх виникнення і центрами відповідальності. Такі дані можна отримати з 

технологічних карт виробництва продукції, технічно обґрунтованих норм витрат 

на виробництво, через оснащення виробництва вимірювальною апаратурою й 

організацію технічного контролю за якістю продукції. 
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РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

У сучасній ситуації, що склалася в економіці, бухгалтерський облік 

становить собою одну з головних складових успішного розвитку організації. 

Бухгалтерський облік в цих умовах, які б його методи не були застосовані, не 

може повністю вирішити проблеми прибутковості галузі. Однак, 

бухгалтерський облік та його методи покликані сприяти раціональному 

використанню коштів на всіх етапах фінансового обороту для того, щоб 

відповідно до об'єктивних процесів визначати фінансові результати 

підприємств, ефективно планувати та приймати виважені рішення у сфері 

фінансування. 

Для отримання достовірних фінансових показників щодо діяльності 

підприємства важливими є застосування рахунків бухгалтерського обліку і 

методологія ведення подвійного запису, які дозволяють здійснювати 

впорядковану систему обліку фінансово-господарських процесів і виконувати 

поточний фінансовий контроль за правильністю здійснення бухгалтерського 

обліку, а також формування фінансової звітності. 

Відтак, для розуміння сутності рахунків та подвійного запису як 

елементів методу бухгалтерського обліку слід розкрити значимість плану 

рахунків бухгалтерського обліку та методу подвійного запису при веденні 

бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський рахунок – це метод консолідації та відображення в 

поточному моменті інформації про рух схожих по виду коштів установ, 



67 

 

підприємств, організацій, джерел їх утворення та фінансово-господарських 

операцій [1, с. 89]. 

Підставою для систематизації рахунків є: їх склад, джерела утворення і 

цільове призначення рахунку. Всі рахунки бухгалтерського обліку являють 

собою таблицю з двома сторонами: дебет (Д) та кредит (К) [1, с. 95]. 

План рахунків бухгалтерського обліку формується на підставі правил 

кругообігу коштів всередині підприємства, і всі рахунки розподілені на класи. 

Синтетичні рахунки мають двозначне значення і поділені на дев'ять класів в 

залежності від економічного змісту об'єктів обліку. В особливий розділ 

виділяють позабалансові рахунки. Першими відображають розділи з 

рахунками, за якими обліковуються господарські операції щодо засобів і 

процесів, далі наводяться розділи, до яких належать рахунки, що містять дані 

про джерела цих коштів [2, с. 117]. 

Економічна природа операцій в фінансово-господарській діяльності 

підприємства є подвійною та взаємною. З метою збереження цих якостей і 

здійснення контролю записів операцій фінансово-господарського змісту на 

рахунках застосовують подвійний запис, який є своєрідним специфічним 

прийомом в бухгалтерському обліку [3, с. 71]. 

Використання методу подвійного запису дає можливість фінансово-

господарську операцію відобразити однаковою сумою в  кредиті, і дебеті 

рахунку. Наслідком цього є зміна в різних статтях балансу, втім актив і пасив 

залишаються рівними. Ця рівність пояснюється економічною сутністю кожної 

операції у фінансово-господарській діяльності, для якої характерна 

подвійність. 

З методом подвійного запису пов'язані такі поняття, як бухгалтерська 

проводка і кореспонденція рахунків. Під кореспонденцією рахунків у 

бухгалтерському обліку розуміють взаємозв'язок між рахунками, який є 

наслідком використання методу подвійного запису. Під бухгалтерською 

проводкою, в свою чергу, розуміємо кореспонденцію рахунків, де зазначена 

сума фінансово-господарської операції, яка реєструється [2, с. 119]. 

Бухгалтерські проводки відображаються на первинному документі, яким 

оформляється господарська операція. Для складання бухгалтерської проводки 

по господарській операції потрібно: визначити сутність змін, що відбуваються 

внаслідок господарської операції, тобто виділити основні об'єкти, які 

зміняться, та визначити, як об'єкти, що пов'язані з балансом, зміняться. 

Внаслідок цього можливо буде встановити, який рахунок буде дебетовий, а 

який кредитовий [4, с. 90]. 

На практиці, зокрема, застосовуються два види бухгалтерських проводок: 

прості і складні. У простих проводках кореспондують тільки два рахунки, а в 

складних один рахунок кореспондують з декількома рахунками. 

Варто звернути увагу на те, що застосування методу подвійного запису 

дозволяє виявляти і усувати помилки, які виникають у бухгалтерському 

обліку.  

Станом на сьогодні важливою є цифровізація бухгалтерського обліку. 

Адже використання цифрового бухгалтерського обліку призводить до того, 



68 

 

що кожен факт господарської діяльності потрапляє в базу даних (заноситься в 

регістр бухгалтерського обліку) у вигляді набору ознак або реквізитів, в тому 

числі і ознак рахунків і їх сторін (дебету і кредиту), записаних двійковим 

кодом, відтак стає можливим використання більш ніж двох рахунків. Відтак, 

інформацію по бухгалтерським рахункам можна систематизувати, 

узагальнити, і, відповідно, представити користувачам в більш деталізованому, 

аналітичному, зручному і необхідному для них, але не можливому при ручній 

обробці інформації форматі [5, с. 129]. 

Отже, рахунки використовуються для здійснення упорядкованого обліку 

господарських операцій в звітному періоді, забезпечення поточного 

фінансового контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності. Завдяки застосуванню методу подвійного 

запису об'єкти бухгалтерського обліку знаходять відображення у взаємному 

зв'язку, що важливо для контролю, так як сума дебетових оборотів по всіх 

синтетичних рахунках у звітному періоді має дорівнювати сумі кредитових 

оборотів, що сприяє перевірці економічного змісту господарської операції і 

правомірності її здійснення. 

Рахунки класифікуються за економічною сутністю і формують план 

рахунків бухгалтерського обліку. Значимість аналітичних рахунків зводиться 

до деталізації узагальненої інформації синтетичних рахунків, яка необхідна 

для ефективного управління. Саме за допомогою зв'язку, які відбуваються 

безпосередньо між рахунками аналітичного та синтетичного обліку, 

можливим є виявлення помилок. В подальшому, усунення виявлених помилок 

дає змогу контролювати використання коштів та майна. 

Одним з основних призначень використання подвійного запису є 

отримання інформації та, на основі цього, здійснення подальшого контролю. 

Цей метод дозволяє здійснювати якісний контроль за економічним змістом 

господарських операцій організації та виконувати коригування в обліку. 

Найважливішими елементами методу бухгалтерського обліку є 

використання системи рахунків та подвійного запису, яким притаманні 

інформаційне та контрольне значення, що сприяє прийняттю якісних рішень у 

сфері бухгалтерського обліку. 
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Сучасна ідеологія ведення бізнесу та підготовки корпоративної звітності, 

підтримується інвестиційним середовищем і прихильниками сталого розвитку, 

що передбачає застосування комплексного й інтегрованого підходу до 

оприлюднення інформації. Більшість публічної корпоративної звітності є досить 

обмеженим каналом комунікації менеджменту компаній з стейкхолдерами, так 

як містить, переважно, “минулу – історичнуˮ інформацію і не дає вийти за межі 

ретроспективи. Водночас інша інформація не подається (наприклад, соціальну 

складову бізнесу, перспективи розвитку, вплив специфічних ризиків на 

стратегію і функціонування тощо). Це заважає зацікавленим сторонам 

аналізувати різні аспекти роботи компанії та приймати відповідні рішення, а 

також розуміти її місію в суспільстві. 

Враховуючи такі вимоги Європейським парламентом і Радою Європи 

26.06.2013 р. було прийнято Директиву 2013/34/ЄС [1] про щорічну фінансову 

звітність, консолідовану фінансову звітність і пов’язані з ними звіти певних типів 

компаній, якою започатковано звіт про управління. А 22 жовтня 2014 р. було 

прийнято Директиву 2014/95/ЄС, яка внесла поправки до Директиви 2013/34/ЄС 

про розкриття нефінансової та різної іншої інформації деякими великими 

підприємствами і групами [2]. У відповідності до зазначених директив 5.10.2017 

р. були внесені зміни до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україніˮ [3], за якими у 2019 році вперше вітчизняні підприємства 

почали складати звіт про управління, подання якого не поширюється на малі та 

мікропідприємства.  

Проте, інтегровану звітність можуть складати й оприлюднювати без 

обмежень як малі, так і мікропідприємства, а її складовою може бути звіт про 

управління. Зазначене спонукає удосконалювати бізнес-моделі компаній. 

Ключовими поняттями, які визначають зміст бізнес-моделі, є бізнес-логіка 

процесів створення цінності та стейкхолдерів (зацікавлених сторін), для яких, 

власне, й створюється цінність. Бізнес-модель відображає також архітектуру 

доходів, витрат і прибутків, пов’язаних з створенням цінності [4, c. 173]. 

У процесі формалізації бізнес-моделей і їх оприлюднення у річній звітності 

компаній є чимало проблем. Одна з них стосується оприлюднення інформації, 

яка зачіпає інтереси третіх сторін або загрожує розголошенням інформації про 

бізнес. Зокрема, одним з аспектів бізнес-моделі, який для компанії важливо 

повідомити публічно, стосується довгострокових відносин з покупцями і 

постачальниками, показників їх лояльності тощо. Налагодження таких відносин 
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є необхідною умовою успішного розвитку підприємств, але їх зміст не завжди 

можна викласти у вигляді формальної бізнес-моделі. 

Інший аспект відображення бізнес-моделей у публічній річній звітності 

підприємств стосується рівня їх оприлюднення. Стратегічний рівень передбачає, 

що за допомогою бізнес-моделі буде продемонстровано, в яких секторах бізнесу 

чи на яких міжнародних ринках працює компанія. Тактичний (операційний) 

рівень бізнес-моделі визначає подання дещо іншої інформації: плани компанії, 

наявні ресурси, чинники забезпечення фінансової стійкості та прибутковості 

тощо. 

Бізнес-моделі поки що не мають належного застосування у вітчизняній 

обліковій практиці як  підготовка різних нефінансових звітів, таких як звіти про 

прогрес (COPs), про сталий розвиток (за стандартами GRI 3 або GRI 4), про 

соціальну відповідальність тощо. Усі нефінансові звіти компанії готують 

добровільно відповідно до їх стратегії корпоративної соціальної відповідальності 

(КСВ) та політики вищого керівництва з питань відкритості та прозорості бізнесу. 

Але це не стосується, як було зазначено вище, звіту про управління, який повинні 

складати великі та середні підприємства.  

Реалії вітчизняної практики свідчать, що складання звітів про управління 

“нав’язалиˮ бухгалтерським службам – у багатьох випадках для “галочкиˮ і 

виконання норми регулятора. Такий підхід відмінний від європейського підходу, де 

нефінансові звіти готуються разом з топ-менеджерами, комунікуються ними 

серед співробітників і зовнішніх стейкхолдерів. Разом з тим, вітчизняні 

підприємства починають шукати сенс у нефінансовій  звітності, переходячи від 

просто оприлюднення показників до концептуальних питань. Наприклад, 

компанії “Ашанˮ, “Астраˮ і “Нова поштаˮ ставлять питання: “Чому вони 

звітують про соціальну відповідальність і хто є клієнтом цього інформаційного 

продукту, а також, які цілі компанія ставить перед собою у процесі підготовки та 

оприлюднення звіту?ˮ Нефінансовий звіт – це репутація, підвищення довіри, це 

інвестиції тощо.  

Зазначене свідчить про зростання корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ). Моделі КСВ у різних країнах помітно відрізняються. 

Фахівці у цій сфері виділяють британську, європейську, американську, 

канадську та японську моделі. Враховуючи ситуацію в національній економіці 

для України найбільш доцільною є британська модель КСВ. Вона характерна для 

Великої Британії і країн Центральної Європи – Франції, Австрії, Німеччини. 

Відмінними ознаками моделі є широке залучення незалежного консалтингу та участь 

уряд у країни в розвитку КСВ, яскраво виділена ініціативність бізнесу у 

впровадженні принципів КСВ та інше. Найголовніше,  низка законодавчих актів 

встановлює пільговий режим оподаткування для компаній, які провадять свій бізнес 

соціально відповідально. 

Важливим це є, коли епідемія коронавірусу стала стресовим фактором для 

бізнесу, державного сектору та суспільного життя. Для соціально 

відповідального бізнесу такі виклики є тестом на життєздатність і можливість 

успішної адаптації до нових умов. Особливої ваги набувають фактори дієвості 

стратегій, тактик і механізмів управління, спроможності менеджменту 
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підприємств забезпечувати стійкість до непередбачуваних зовнішніх 

несприятливих чинників. Конкурентної переваги в цьому напрямі отримують 

підприємства, що покладаються на сталий розвиток, як концепцію, що 

передбачає баланс між економічними, соціальними факторами та впливом на 

довкілля, а також враховує інтереси майбутніх поколінь. 

На фоні вимушеної оптимізації, скорочення багатьох витрат і посиленої 

боротьби за виживання на ринку комунікація досвіду попередження поширення 

боротьби з коронавірусом у нефінансовій звітність, що часто сприймається в 

національній практиці, як неважлива потреба, може стати цінним інструментом 

у формуванні іміджу підприємства (компанії). Повне розкриття інформації у звіті 

про управління за 2020 рік про те, як підприємство впоралось із наслідками 

епідемії коронавірусу  сприятиме залученню “адекватнихˮ інвесторів, лояльності 

співробітників і місцевих громад. Вчасне та ефективне звітування дозволить 

виявити недоліки та слабкі місця у внутрішніх процесах підприємства і 

заповнити пробіли у публічних комунікаціях. 

У Методичних рекомендаціях зі складання звіту про управління визначено 

десять елементів структури звіту. На наш погляд, враховуючи зазначену 

ситуацію, структуру звіту доцільно доповнити елементами: соціальні програми 

з підтримки працівників і територіальних громад в умовах кризи і пандемії; 

управління ризиками в умовах пандемії і невизначеності. Також доцільно було б 

розробити підприємствами низку внутрішніх документів, що дадуть змогу 

визначали ними порядок управління ризиками, серед яких: Методика і Регламент 

управління специфічними ризиками, Політика управління ризиками 

інформаційної безпеки. 

Зрозуміло, що висвітлення різних управлінських заходів у нефінансовій 

звітності, зокрема у звіті про управління, можна використати як для обміну 

досвідом, так і для демонстрації конкурентних переваг підприємства у 

досягненні цілей сталого розвитку. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА COVID-19 НА ПРИНЦИП 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кризис вызванный пандемией коронавируса продолжает углубляться во 

многих странах, в том числе и в Республике Молдова. Как следствие, многие 

компании продолжают пребывать в затруднённом положении из-за наличия 

запретов или ограничений при ведении отдельных видов деятельности к 

примеру, при производстве, торговли и потреблении. 

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Молдова от 15.12.2017 № 287 «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» принцип непрерывности 

деятельности является основным при ведении учёта и составлении финансовой 

отчётности предполагая, что субъект продолжает работать в нормальном режиме 

как минимум 12 месяцев после отчетной даты без намерения или необходимости 

ликвидации, или существенного сокращения объема своей деятельности.  

Данный принцип имеет значительное влияние на формирование в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности информации об активах, 

обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации в 

зависимости от намерения организации продолжать или прекращать свою 

деятельность в дальнейшем. Таким образом, при подготовке финансовой 

отчетности руководство предприятия должно оценить свою способность 

относительно ведения деятельности непрерывно.  

Учитывая положения ст. 44 НСБУ «Учетные политики, изменения в 

бухгалтерских оценках, ошибки и последующие события» финансовые отчеты 

не составляются на основе принципа непрерывности деятельности, если после 

отчетной даты руководство решает ликвидировать субъект, вынуждено 

приостановить или существенно сократить свою деятельность и не имеет 

реальной альтернативы таким решениям.  Например, событиями, которые могут 

быть предпосылкой или свидетельством неприменимости принципа 

непрерывности деятельности является широкий спектр факторов из которых 

можно выделить: 

 значительные убытки в результате воздействия пандемии COVID-19 на 

ограничения в производстве, торговле и потреблении, 
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 устойчивые проблемы с платежеспособностью, как юридических, так и 

физических лиц, 

 графики погашения задолженности и потенциальные источники 

рефинансирования, 

 потеря важнейших рынков сбыта, франшизы, специального разрешения 

(лицензии) основного поставщика или подрядчика и как следствие уменьшение 

объема продаж,  

 недостаточность капитала,  

 негативный прогноз в отношении движения денежных средств, 

 дефицит важных средств производства, 

 риски обесценения активов, которые могут не только ухудшить 

состояние всего баланса, но и привести к нарушениям ограничительных условий 

договоров с банками и другими кредитными учреждениями и т.д. 

На данный момент, особенно подверженными влиянию кризиса, и вероятно 

переживают или будут переживать значительное падение спроса и цен на товары 

или услуги вызванного коронавирусом, оказались предприятия в части 

отдельных отраслей промышленности и бизнеса, таких как:  

 путешествие и туризм,  

 перевозки (авиаперевозки, железные дороги и пр.), 

 гостиничный бизнес, 

 сфера развлечений и спорта, 

 розничная торговля (особенно непродовольственными товарами),  

 строительство, 

 производство и реализация предметов роскоши. 

В контексте вышесказанного, руководству предприятия следует 

проанализировать и оценить возможное влияние таких факторов как 

потенциальное нарушение цепочек поставок и продаж (к примеру, сырья или 

комплектующих из Европы и Китая) на сохранение бизнеса. На основе 

полученной информации руководство должно сделать вывод о том, имеется ли в 

соответствии с его профессиональным суждением существенная 

неопределенность, связанная с условиями или событиями, которые по 

отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения 

относительно способности предприятия продолжать непрерывно свою 

деятельность.  

Как было отмечено, предприятие обязано составлять финансовую 

отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности, кроме случаев, 

когда руководство либо намеревается его ликвидировать или прекратить ее 

коммерческую деятельность, либо нет другой альтернативы. Если же 

руководство располагает информацией о существенной неопределенности в 

отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в 

способности организации непрерывно продолжать свою деятельность, данную 

информацию необходимо раскрыть. Так, значительное ухудшение результатов 

операционной деятельности и финансового положения после отчетного периода 

в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных 

с этим экономических последствий, как правило, указывает на то, что у 
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руководства нет реалистичной альтернативы кроме как ликвидации организации 

или приостановления ее деятельности.  

В соответствии со ст. 45 НСБУ «Учетные политики, изменения в 

бухгалтерских оценках, ошибки и последующие события» если принцип 

непрерывности деятельности более не уместен, субъект составит финансовые 

отчеты на основании других принципов и методов и не станет корректировать 

элементы, признанные в соответствии с первоначально принятыми методами. 

Таким образом, если субъект планирует прекратить свою деятельность в течение 

последующих 12 месяцев после отчетной даты, он должен: 

1) перевести все долгосрочные активы в оборотные и долгосрочные 

обязательства в текущие; 

2) произвести оценку всех активов по рыночной стоимости; 

3) признать условные обязательства в связи с расторжением договоров и 

возможными санкциями, которые могут быть наложены на него третьими 

лицами и др. 

Если же применение принципа непрерывности деятельности уместно, но 

при этом имеет место существенная неопределенность в отношении 

непрерывности деятельности руководство необходимо: 

 адекватно раскрыть в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности условия или события, которые могут вызвать значительные сомнения 

в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно, а также 

планы руководства в связи с этими условиями или событиями; 

 указать в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности тот 

факт, что имеется существенная неопределенность, связанная с условиями или 

событиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности 

предприятия продолжить свою деятельность непрерывно, и в этой связи 

предприятие может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и 

исполнить свои обязательства в ходе обычной хозяйственной деятельности.  

Таким образом, для рассмотрения дополнительных факторов, вызванных 

пандемией коронавируса 2020 года и кризисных явлений в экономике, 

руководству предприятий может потребоваться дополнительное время для 

оценки влияния и осуществления необходимых корректировок и раскрытий в 

финансовой отчетности с учетом данных обстоятельств. 

Эпидемию COVID-19 невозможно было предвидеть исходя из общей 

логики и доступных средств прогнозирования. Когда эпидемия коронавируса 

ослабит своё влияние на экономику в результате её спада, предприятиям 

необходимо будет проанализировать и при необходимости скорректировать свои 

планы для сохранения непрерывности деятельности. 

Также предприятию необходимо оценить эффективность принимаемых 

мер. При обнаружении пробелов надо проанализировать возможные причины, 

которые могут включать несвоевременность мероприятий, неразвитую 

инфраструктуру, нехватку персонала, внешние факторы экологического 

характера и др. Считаем, что накопленный опыт может стать прочным 

фундаментом для разработки новых принципов ведения деятельности, а также 

создания планов экстренных мероприятий, которые помогут повысить 
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устойчивость предприятия при появлении новых непредвиденных ситуаций в 

будущем. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ В ПРОЦЕСІ 

ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВИГОДИ 

 

Корисність інформаційного забезпечення на етапах поточного та 

стратегічного управління залежить від об’єктивності професійних суджень щодо 

вибору альтернативних методів обліку, оцінки вартості активів суб’єкта 

протягом періоду їх балансового утримання. Стурбованість оцінкою економічної 

вигоди від учасника сучасного ринку, достовірність такої оцінки обумовили 

потреби в уточненні сутності підприємництва. В міжнародній практиці цікавою 

є думка щодо погляду на підприємництво, як механізм пристосування до змін:  в 

оцінці господарської діяльності має відображатись не лише економічна, а й 

соціальна його складова, обмежена часом та місцем [1]. Відтак, важливими є 

питання оцінки економічної вигоди активу в процесі системного моніторингу 

операцій його оприбуткування, збереження на балансовому обліку, списання 

(використання).  
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Економічна сутність поняття «економічна вигода» як основа формування 

фінансових результатів господарської діяльності досліджувалась в наукових 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Зеновія-Михайла 

Задорожного, В. Яцишиної [2], Л. Української [3], А. Костякової [4], 

О. Фоміної [5], Alistair R Anderson [1], RS Aquino, M Lück, HA Schänzel [6], Shaker 

A. Zahraand MikeWright [7] та ін.  

Потреба у визначенні результативності збалансованості соціально-

економічних та екологічних напрямків господарської діяльності обумовлює 

уточнення оцінки корисності активів, задіяних у відповідних господарських 

операціях, перегляду обліково-аналітичного забезпечення економічної вигоди 

(далі – ЕВ) активів. 

На сьогодні поняття «економічна вигода» є, в більшій мірі, задекларованою 

первісною вартістю оприбуткування активу, переоцінка якого на звітну дату 

прив’язана до економічних факторів (вільного ринку). Міжнародна практика 

зазначає підвищення впливу на оцінку корисності суб’єкта, його активів 

результативності вирішення таким суб’єктом питань соціального забезпечення 

та екологічної безпеки як на рівні своєї діяльності, безпосередньо, так і в 

регіональному масштабах. Зазначене суттєво міняє роль і доповнює зміст 

поняття «економічна вигода»: оцінка потребує перегляду з урахуванням 

використання активу; серед елементів оцінки, крім економічних фінансових 

показників, з’являються нефінансові – якісні, що, в цілому, підвищує 

достовірність облікової інформації.   

Доцільно навести міжнародну облікову практику оцінки ЕВ: підприємство 

визначає максимальну економічну вигоду, що є ймовірною внаслідок грошових 

чи інших компенсаційних надходжень (при цьому, оцінка не залежить від того, 

з яким наміром суб'єкт господарювання має використати суму перевищення ЕВ 

над затратами, пов’язаними з придбанням відповідного активу) [8]. 

Якщо економічна складова ЕВ формується на основі задокументованих 

витрат на придбання активу, то соціальна складова вимагає більшої уваги при 

обґрунтуванні професійного судження щодо її оцінки, оскільки покликана 

відповідати потребам суспільства. IPSASB зазначає: соціальні виплати 

надаються там, де виник соціальний ризик; соціальні ризики не передбачають 

виконання зобов'язання особою-бенефіціаром, зокрема, в частині повернення 

таких виплат [9].  

Менеджмент організації господарської діяльності для прийняття рішень 

оперативного та стратегічного управління потребує об’єктивної інформації щодо 

ліквідності активів. З огляду на період трансформації облікової оцінки ЕВ (її 

покриття грошовими коштами, або іншими високоліквідними активами) 

необхідно ідентифікувати за аналітичними субрахунками одержану та 

потенційну економічну вигоду. 

Якщо для вітчизняних підприємств обліковими стандартами визначено 

критерієм оцінки доходів та витрат економічну вигоду, то для суб’єктів 

державного сектору – як економічну вигоду, так і «потенціал корисності»: 

«…наявні та потенційні можливості, які отримає суб'єкт державного сектору від 

https://scholar.google.com/citations?user=TLP0N8EAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=s7lxgQwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=qOFMIPkAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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використання активів, що безпосередньо не генерують надходження грошових 

коштів, для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб» [10]. 

Потенціал корисності та потенційна економічна вигода за економічним 

змістом не є тотожними. Якщо маємо вплив активу на доходи від реалізації 

(наприклад, амортизація виробничих основних засобів) – очевидним є  потенціал 

корисності. В свою чергу, оцінка потенційної економічної вигоди можлива за 

результатами використання активу в операціях реалізації/обміну на умовах 

оплати/проведення обміну. 

В міжнародній практиці потенційна вигода є одним з показників при 

стратегічному плануванні. Для прикладу розглянемо Airbnb, що працює на 

інтернет-ринку для короткострокової оренди житла. На широкому рівні 

потенційні економічні вигоди Airbnb відносно прості: основна потенційна вигода 

полягає в тому, що власники нерухомості можуть диверсифікувати майбутні 

потоки доходу від володіння будинками. Ще одна потенційна перевага – 

збільшення пропозиції та різноманітність форм короткотермінових видів оренди, 

що дозволять уникнути зростання цін на такі орендні послуги [11]. 

Цікаві підходи в міжнародній практиці до врахування в оцінці ЕВ 

екологічних напрямків господарської діяльності, беручи до уваги не тільки 

заходи екологічної безпеки довкілля. Збалансоване підприємництво все частіше 

розглядають з поняттям «екосистема». При цьому, метафора часто 

використовується для заміни традиційного терміна "ринки". Підприємницька 

екосистема повинна виконати два завдання – створити цінність для екосистеми 

та розподілити цінність серед членів екосистеми [12]. Суб’єкт підприємницької 

екосистеми враховує в створеній ним доданій вартості складові оцінки «змішаної 

цінності», як одного з засобів створення фінансової, соціальної та екологічної 

цінності для суспільства та економіки. Змішана цінність передбачає 

компроміси між комерційними та соціальними аспектами, а отже – 

актуалізується стійкість бізнесу, що прямо залежить від сприятливих режимів 

оподаткування, інших форм державної підтримки [13; 14]. 

Варіативною є міжнародна практика стратегічного управлінського обліку, 

аналітичний рівень якого ідентифікує ЕВ в залежності від періоду її 

надходження: 

-  потенціал корисності: оцінка економічної вигоди оприбуткованого 

активу, який планується використовувати підприємством для забезпечення 

господарських операцій, що приведуть до надходження ЕВ (наприклад, ліцензія 

на певний вид діяльності, об’єкт виробничого основного засобу тощо); 

- майбутня економічна вигода: оцінка економічної вигоди активу, що, як 

очікується, стане високоліквідним активом в наступних звітних періодах 

(наприклад, товарна дебіторська заборгованість); 

- реалізована економічна вигода: оцінка економічної вигоди активу, 

підтверджена фактичними надходженнями коштів, або інших високоліквідних 

активів [4; 5]. 

За характером забезпечення заходів соціального, економічного та 

екологічного характеру зазначені вище форми ЕВ можуть бути аналітично 

обліковані підприємством за видами: економічна вигода, соціально-економічна 
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вигода, соціальний ефект (вигода соціального характеру, оцінена за 

результатами господарських операцій в якісних вимірниках). 

Запропоновані в роботі підходи до класифікації ЕВ, аналітичного обліку 

елементів її оцінки з урахуванням відповідної міжнародної практики соціально 

відповідального бізнесу та вітчизняних економіко-правових реалій покращать 

дієвість оперативного та стратегічного управління, уможливлять результативне 

стратегічне планування як розрахунково-платіжної дисципліни, так і розвитку 

бізнесу на перспективу, що, безперечно, позитивно вплине на поступальний 

збалансований розвиток підприємництва в Україні. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

 

В Україні та світі активно розвивається галузь органічного сільського 

господарства, а питання еколого-економічних перспектив його розвитку є досить 

актуальним для вітчизняних та зарубіжних вчених. На сучасному етапі розвитку 

аграрного сектору спостерігається тенденція до зростання попиту на органічну 

продукцію. Проте, попри вживання державою та суб’єктами господарювання 

певних заходів, облік у сфері органічного виробництва досі залишається 

недостатньо розвинутим та потребує ряду удосконалень [2]. 

Сучасний стан інформації для забезпечення потреб і запитів зацікавлених 

осіб про стан розвитку органічного виробництва, витрати виробництва 

органічної продукції її собівартість – мінімальний. Для ефективного управління 

таким виробництвом принциповим є достовірне, повне та своєчасне висвітлення 

в управлінській, фінансовій і статистичній звітності інформації про витрати 

виробництва органічної продукції[1]. 

Організація обліку витрат виробництва – це складний комплексний процес, 

що включає: 

- визначення переліку статей витрат виробництва та їх складу; 

- об’єктів обліку витрат та об’єктів калькулювання;  

- структури субрахунків та аналітичних рахунків прямих і непрямих витрат 

виробництва; 

- порядку відображення витрат на рахунках та способів включення витрат 

до собівартості кожного об'єкту калькулювання; 

- вибір методів оцінки та обліку готової продукції (основної, суміжної, 

побічної), обліку витрат майбутніх періодів; 

- розробку методики і техніки обліку витрат виробництва та форм 

внутрішньої звітності щодо витрат та виходу продукції [4]. 

Об’єктами обліку витрат в аграрному виробництві, за Методичними 

рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, є культури (групи культур), 

види і групи тварин [3]. 

Через особливості технологічних процесів операторів органічного 

виробництва, побудова системи об’єктів обліку витрат таких суб’єктів буде дещо 

складнішою. 

Відсутність нормативного регулювання та будь яких методичних 

рекомендацій з обліку в умовах органічного виробництва зумовлює 

підприємств-операторів якомога детальніше розробити внутрішні регламенти, 



80 

 

що врегульовують організацію та методику обліку витрат. Тому об’єкти обліку 

витрат органічного виробництва мають бути визначені в обліковій політиці 

підприємств.  

Бухгалтерський облік покликаний забезпечити належне функціонування 

органічного виробництва. Крім того, як зазначає Ю.С. Цаль-Цалко, облік має на 

меті гарантувати впевненість споживачів у продуктах і сировині, маркованих як 

органічні [5].  

Це можливо за умови належного документування всіх етапів органічного 

виробництва. Відсутність розроблених типових документи з обліку витрат та 

виходу органічної продукції обумовлює необхідність самостійного формування 

пакета первинних документів суб’єктами господарювання. При цьому повинні 

бути враховані стандарти органічного виробництва, вимоги чинного 

законодавства щодо виробництва, обігу та маркування органічної продукції, 

технологія виробництва продукції. В процесі органічного виробництва 

дозволяється використовувати лише визначені в законодавчому порядку речовини 

(інгредієнти, компоненти) при чому в гранично допустимих кількостях. 

Забороняється використання агрохімікатів, пестицидів, антибіотиків для 

превентивних цілей, гормональних препаратів, стимуляторів росту тварин тощо [1]. 

За відсутності нормативного регулювання обліку в умовах провадження 

органічного виробництва, формування внутрішніх нормативних облікових 

регламентів є необхідною умовою ефективного управління таким виробництвом. 

Застосування в обліковій практиці виробників органічної продукції 

запропонованої системи об’єктів обліку витрат, що враховує специфіку 

технологічних процесів операторів органічного виробництва, дозволить 

організувати відокремлений облік витрат на виробництво органічної продукції, 

неорганічної продукції та продукції перехідного періоду. 

Враховуючи стратегічні перспективи розвитку органічного 

сільськогосподарського виробництва в Україні, як складової концепції сталого 

розвитку, необхідно розробити єдину систему інформатизації інституцій 

суспільства для можливості оцінки стану органічного виробництва, формування 

стратегії його розвитку та для забезпечення ефективного управління цими 

процесами. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНІВ РАХУНКІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТАМИ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Інструментом узагальнення інформації про здійснювані господарські 

операції та результати діяльності суб’єктів господарювання є рахунки 

бухгалтерського обліку із встановленим їх призначенням і порядком ведення. В 

XV ст. Л. Пачолі писав, що рахунки це належний порядок, при вдалому 

застосуванні якого бізнес отримує відомості про всі свої справи і про те, йдуть 

справи успішно чи ні.  

На сьогодні в Україні на законодавчому рівні затверджено 4 Плани рахунків 

та інструкції до їх застосування для: 

1) підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків, 

бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають 

фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) 

незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, 

а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених 

підрозділів юридичних осіб; 

2) суб’єктів державного сектору за ідентифікатором (1 – розпорядники 

бюджетних коштів; 2 – державні цільові фонди; 3 – державний бюджет; 4 – 

місцеві бюджети, 5 – рахунки органів Казначейства); 

3) банків України – для відображення операцій в банківських установах, що 

визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами  

Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. 

Крім того, наявний спрощений План рахунків – для застосування 

юридичними особами, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими 

підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які 

ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до 

податкового законодавства, а також представництвами іноземних суб’єктів 

господарської діяльності, у разі складання ними фінансової звітності відповідно 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена 

фінансова звітність". 

Проведений нами аналіз законодавчого забезпечення використання вище 

наведених Планів рахунків та інструкцій до їх застосування свідчить про 

наявність проблемних питань щодо порядку їх ведення підприємствами, які 

зобов’язані або самостійно виявили бажання складати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами та в державному секторі, зокрема: 
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1) який порядок ведення рахунків повинні застосовувати підприємства, що 

становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти 

господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також 

підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України, що складають фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами; 

2) хто встановлює порядок застосування рахунків бухгалтерського обліку 

для підприємств, які самостійно обрали міжнародні стандарти для складання 

фінансової звітності; 

3) для яких суб’єктів господарювання призначений План рахунків 

бухгалтерського обліку державного сектору; 

4) як бути з таксономією фінансової звітності за міжнародними 

стандартами, яка містить понад 60 тис. показників, щодо підприємств, які 

самостійно обрали міжнародні стандарти для формування власної облікової 

політики. 

МСБО і МСФЗ не передбачають окремого Плану рахунків для відображення 

господарських операцій. Питання застосування підприємствами України 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і 

таксономія як класифікаційна система, яка використовується для ідентифікації 

та структурування інформації з метою полегшення її пошуку та обробки 

користувачами, потребують окремого упорядкування щодо загального порядку 

відображення господарських операцій в діючому Плані рахунків для 

підприємницьких господарюючих структур на рівні держави. Порядок 

формування інформації на бухгалтерських рахунках необхідно передбачити в 

системі службових допоміжних та технічних субрахунків і аналітичних об’єктів 

обліку, які визначаються в обліковій політиці підприємства.  

Відтак, в розробленні окремого плану рахунків на загальнодержавному рівні 

для підприємств, які будуть складати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами немає потреби  

Щодо Плану рахунків державного сектору, то відразу виникає питання 

щодо визначення поняття цього сектору та обґрунтування його кількісних і 

якісних параметрів. Єдине усталене тлумачення сутності поняття «державний 

сектор» та структура його суб’єктів господарювання на законодавчому рівні не 

визначені. 

Державний сектор (англ. state sector) або публічний сектор (англ. public 

sector) економіки – сукупність матеріальних, фінансових та нематеріальних 

ресурсів (активів), що знаходяться в розпорядженні держави задля виконання 

своїх суспільних функцій.  

Сучасна економічна наука розглядає державний сектор з кількох позицій, 

зокрема як: сукупність суб’єктів господарювання, що діють за участю державної 

власності; сфера діяльності що доповнює ринкові структури бізнесу; 

економічний механізм держави для виконання функцій; суспільний сектор 

економіки [1]. 

Відповідно до статистичної кваліфікації інституційних секторів економіки 

України (КІСЕ) виділяється сектор загального державного управління, який 
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включає інституційні одиниці, які окрім виконання політичних функцій, 

регулювання економіки та перерозподілу доходу й багатства, надають послуги 

для індивідуального або колективного споживання головним чином на 

неринковій основі. Водночас, статистика виділяє і державний сектор економіки, 

який включає всі інституційні одиниці резиденти, які контролюються органами 

загального державного управління і віднесені до сектору загального державного 

управління та державних нефінансових і фінансових корпорацій [2]. 

Тому, узагальнюючи вище описані підходи, на нашу думку, наявний План 

рахунків державного сектору не призначений для всіх його інституційних 

одиниць, а тільки ідентифікується установами, які є розпорядниками бюджетних 

коштів, і повинен мати назву як План рахунків для бюджетних установ. 

Всі інші фактичні і можливі користувачі бюджетних коштів повинні бути 

переведені в статус одержувачів бюджетних коштів на здійснення заходів з 

виконання бюджетних програм та використовувати в своїй діяльності загальний 

План рахунків, визначений для звичайних підприємств. Як приклад, бюджетні 

заклади охорони здоров’я, незважаючи на їх переважне бюджетне фінансування, 

отримали статус комунальних некомерційних підприємств та повинні 

організовувати та вести бухгалтерський облік за правилами ведення 

бухгалтерських рахунків, встановленими для комерційних підприємств.  

Таким чином, запропонований алгоритм застосування діючих планів 

рахунків буде дієвим інструментом гармонізації інформаційних інтересів 

суб’єктів господарювання і держави в цілому.  

 
Список використаних джерел 

1. Майстер А. В. Теоретичні підходи до визначення сутності державного сектору 

економіки та його оптимального розміру. Ефективна економіка. 2014. № 7. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_29. 

2. Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України: Наказ 

Держстату України від 03.12.2014 № 378. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-

14#Text. 

 

 

 

УДК 657 

Овсюк Ніна Василівна, 

д. е. н., професор кафедри обліку та аудиту 

Національний aвiaцiйний університет, 

м. Київ, Україна 

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: 
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Метою фінансової звітності кожного підприємства є забезпечення 

інформаційних потреб широкого кола заінтересованих користувачів, які 

покладаються на неї як на головне джерело фінансово-економічної інформації 

під час прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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Фінансова звітність суб’єкта господарювання, базуючись на узагальнених 

даних бухгалтерського обліку, виступає основною ланкою зв'язку між 

підприємством і зовнішнім середовищем. Фінансова звітність повинна 

розкривати економічні процеси, що відбуваються на підприємстві та 

задовольняти вимоги щодо потрібного обсягу інформації, можливостей її 

засвоєння зовнішніми і внутрішніми користувачами. 

В сучасних умовах господарювання прозорість фінансової звітності 

підприємств виступає одним із важливих чинників покращення інвестиційної 

привабливості та покращення національної економіки нашої країни. 

В межах Угоди про асоціацію з ЄС (Директива №2013/34/ЄС) Україна має 

гармонізувати національне законодавство у сфері складання фінансової звітності 

із Європейським: 

 вести спеціальний реєстр балансових даних, в якому їх можна отримати 

за запитом; 

 розвивати електронні сервіси, що надають можливість простого доступу 

і зручного користування даними [1]. 

В сучасний період законодавчими актами України вжиті певні заходи щодо 

забезпечення прозорості й доступності показників фінансової звітності 

вітчизняних підприємств. 

Закон України № 2164-VIII від 05.10.2017 р. запроваджує підхід до 

оприлюднення фінансової звітності виключно на веб-сторінках підприємств, 

водночас не передбачує цей порядок для мікропідприємств [2]. 

За Законом України № 755-ІV від 15.05.2003 р. Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повинен 

містити фінансову звітність про економічну діяльність підприємства в 

електронній формі [3]. 

Однак, «єдине вікно» реєстру для вільного одержання інформаційних даних 

про фінансову звітність суб'єктів господарювання поки що не реалізоване, а отже 

вимоги Закону№ 755-ІV від 15.05.2003 р. та Угоди про асоціацію з ЄС не 

виконуються. 

На практиці забезпечення більшої прозорості та задоволення запитів 

зацікавлених сторін ставить перед керівництвом суб'єктів господарювання п'ять 

принципово важливих завдань: 

• Моделювання зовнішньої звітності за зразком внутрішньої. 

• Ідентифікація інформації, необхідної зацікавленим сторонам. 

• Збір та розкриття релевантної інформації з зовнішніх джерел. 

• Розкриття інформації щодо реального економічного об'єкту. 

• Зважування ризиків і витрат щодо вигод. 

Вирішення цих завдань – обов'язок керівників підприємства, оскільки саме 

вони складають першу ланку в ланцюжку оприлюднення фінансової звітності. 

Оприлюднення відкритої інформації щодо фінансової звітності матиме 

позитивний ефект для нашої держави, зокрема: 

 покращить рейтинги прозорості та відкритості; 

 підвищить авторитет України як цифрової держави на міжнародному 

ринку; 
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 допоможе виконувати міжнародні стандарти FATA, OECD в напрямку 

боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом; 

 покращить інвестиційну привабливість нашої держави; 

 зменшить кількість змов на публічних закупівлях; 

 сприятиме розвитку економіки засобом створення продуктів на основі 

відкритих даних та, як наслідок цього, поповнення бюджету; 

 підвищить ефективність прийнятих управлінських рішень: як на рівні 

держави, так і на рівні підприємства. 

Фінансова звітність  підприємства не становить комерційної таємниці, не є 

конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим 

доступом. Підприємства будуть зобов’язані надати копію фінансової звітності за 

запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом 

України «Про доступ до публічної інформації» [4]. 

Зауважимо, що для отримання достовірної і якісної інформації необхідні 

відповідні методики, методи, способи і прийоми, за допомогою яких відбивається 

в системі бухгалтерського обліку діяльність суб'єктів господарювання і 

формуються результати їх діяльності.  

Спілка українських підприємців пропонує Кабінету Міністрів України: 

1. Доручити Державній службі статистики, Державній податковій 

службі, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, надавати та 

оновлювати фінансову звітність підприємств, а Міністерству цифрової 

інформації – сприяти публікації цієї інформації в форматі відкритих даних. 

2. Доручити Міністерству юстиції розробити та впровадити регламенти 

отримання та оприлюднення фінансової звітності підприємств від вказаних 

розпорядників на ЄДР. 

3. Внести фінансову звітність підприємств до переліку наборів 

відкритих даних. 

Зі своєї сторони члени Спілки українських підприємців виражають свою 

готовність до конструктивної співпраці над ефективним реформуванням 

політики нашої держави у сфері відкритих даних, надання експертної та 

інформаційної підтримки щодо оприлюднення фінансової звітності підприємств 

[5]. 

Кожне підприємство також отримує можливість підвищити власну 

інвестиційну та економічну привабливість, поліпшити свій імідж за допомогою 

достовірної, професійно грамотно підготовленої і найкращим чином 

представленої інформації фінансової звітності. Фінансову звітність доцільно 

розглядати як одну зі складових public relations підприємства. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

В основі існування ринкової економіки є відносини власності, які в системі 

бухгалтерського обліку виражені категорією «власний капітал». Під цим 

терміном розуміють частину авансованого капіталу, що сформована за рахунок 

різних джерел, є власністю підприємства і кількісно визначається як різниця між 

його активами і зобов’язаннями (позичковим капіталом). Будь-яке підприємство 

(фірма, компанія), що обособлено від інших здійснює свою господарську 

діяльність, повинно володіти капіталом. Наявність капіталу є важливою умовою 

створення та розвитку бізнесу. Бізнес – це особливий вид економічної діяльності, 

що вимагає не тільки специфічних знань, рішучості, ділової хватки, готовності 

ризикувати, але й здатності до творчості та креативного мислення. 

Структура та динаміка власного капіталу є головним показником, який 

визначає фінансовий стан господарюючого суб’єкта. В ринкових умовах, коли 

господарська діяльність підприємства та його розвиток здійснюються на 

принципах самофінансування, а через недостатність власних фінансових 

ресурсів – за рахунок залучених коштів, важливо дати об’єктивну аналітичну 

оцінку фінансової незалежності суб’єкта господарювання від зовнішніх джерел 

фінансування. В той же час основним джерелом, де акумулюється та 

систематизується необхідна зовнішнім та внутрішнім користувачам інформація, 

є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності, обсяг прав 

власників фірми, розподіл результатів їх діяльності, тобто інформацію про 

формування та використання власного капіталу як фінансової основи діяльності 

господарюючих суб’єктів. Великий спектр організаційно-правових форм 

підприємств, де спостерігаються відмінності у відносинах власності, 

регулюванні майнових питань, зумовлює особливості нормативно-правового 

регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу, які у свою чергу 
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здійснюють значний вплив на методику відображення в обліку формування 

відносин власності та власного капіталу. 

Серед об'єктів бухгалтерського обліку особливе місце займає власний 

капітал, що формується на початку діяльності підприємства (фірми, компанії) та 

поповнюваний, а також нарощуваний протягом усього періоду його (їх) роботи. 

Збільшення власного капіталу є найважливішим завданням підприємницької 

діяльності ‒ самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик 

господарської діяльності із метою досягнення економічних та соціальних 

результатів та одержання прибутку. Правове регулювання бухгалтерського 

обліку власного капіталу підприємства (фірми, компанії) здійснюється 

численними нормативно-правовими актами як загального, так і спеціального 

характеру. В Україні за останні роки створена достатньо ґрунтовна законодавча 

база з регламентації системи бухгалтерського обліку, у т. ч. власного капіталу, 

ознайомлення з якою допоможе обліковим працівникам своєчасно та правильно 

відображати в обліку операції з формування та зміни власного капіталу за 

окремими його складовими [1]. 

На законодавчому рівні поняття «власний капітал» закріплене у НП(С)БО 

№ 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Так, під власним капіталом 

розуміється частина в активах підприємства, що залишається після вирахування 

його зобов’язань. Дане визначення відображає порядок розрахунку власного 

капіталу, але не розкриває джерел формування та напрямків використання 

власного капіталу. В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку не 

використовується такий термін, як «власний капітал», еквівалентом до нього в 

зарубіжній практиці є поняття «чисті активи» (netassets) [2]. 

Відповідно до ст. 14 Закону про акціонерні товариства власний капітал 

(вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів 

товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами [3]. Основним 

елементом власного капіталу підприємства є його статутний капітал. 

Початковий капітал – це статутний фонд, виділені підприємству або залучені 

ним на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді 

грошових коштів або вкладень у майно, цінності, нематеріальні активи, цінні 

папери, закріплені за підприємством на праві власності або повного 

господарського відання. За рахунок статутного фонду підприємство формує свої 

власні основні та оборотні фонди (кошти). Відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу» 

від 22 грудня 2010 р. № 2850-VI у законодавстві України вираз «статутний фонд» 

замінено на «статутний капітал» [5]. Основні характерні риси партнерського 

неакціонерного підприємства висвітлені в новому Державному класифікаторі 

України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» ДК 

002:2004. Класифікатор передбачає чотири види товариств неакціонерної форми 

господарювання, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю; товариство 

з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство.  

Що стосується товариств акціонерної форми господарювання, то 

класифікатор передбачає такі їх види: відкрите акціонерне товариство; закрите 
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акціонерне товариство; державна акціонерна компанія (товариство); державна 

холдингова компанія; холдингова компанія. 

Видовими формами акціонерного товариства є відкриті (публічні) і закриті 

(приватні) акціонерні товариства. В одній з останніх редакцій Закону України 

«Про акціонерні товариства» держава визначила відкриті акціонерні товариства 

як публічні, а закриті – як приватні. Таку назву законодавство пов'язує з 

організаційною формою розміщення акцій тобто, відкритий їхній продаж через 

торговця цінними паперами веде до утвору публічного акціонерного товариства, 

а розміщення їх між майбутніми акціонерами в кількості до 100 членів веде до 

приватного акціонерного товариства [3]. 

Видове розмежування акціонерних товариств на публічні (відкриті) і 

приватні (закриті) має певний сенс і пов'язане звичайно з об'єктом господарської 

діяльності. Якщо об'єкт свідомо є прибутково-привабливим, а майбутні 

акціонери мають достатній капітал для здійснення діяльності, вони локалізують 

число учасників. Якщо об'єкт капіталу ризикований і існує недолік капіталу, то, 

як правило, утворюється відкрите акціонерне товариство. Саме організаційно-

правова ознака – акціонерне чи неакціонерне підприємство – має вирішальний 

вплив на формування окремих видів власного капіталу. І передусім це стосується 

організації та порядку ведення обліку формування та руху статутного капіталу. 

Права підприємців щодо формування статутного капіталу закріплені в Законах 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 

06.02.2018 р. № 2275-VIII [4], «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. 

№ 514-VІ [3], Господарському Кодексі України від 16.01.2003 р. № 436-ІV[5] та 

Цивільному Кодексі України від 16.01.2003 р. № 435-IV [6]  

В Законі № 2275 серед важливих змін варто відзначити зміни щодо 

формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю і 

товариства з додатковою відповідальністю та змін його розміру.  

По-перше, під час створення нового товариства з обмеженою 

відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю у його 

учасників виникає обов’язок сформувати статутний капітал протягом шести 

місяців, з моменту державної реєстрації, за винятком, коли у статуті може бути 

передбачено інше положення.  

По-друге, Закон № 2275 вдосконалив порядок прийняття виконавчим 

органом товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою 

відповідальністю рішення щодо встановлення додаткового строку для внесення 

учасником частки у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю 

або товариства з додатковою відповідальністю.  

Таким чином, проаналізувавши зміни в законодавстві, які відбулися 

останнім часом можна зазначити, що це безперечно стане ще одним етапом 

успішного його розвитку в Україні. В той же час перехід України на міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку та звітності потребує адекватного 

відображення власного капіталу в обліку та звітності для зрозумілості та 

корисності її користувачам та гармонізації чинних НП(С)БО із МСБО. 
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МАЙБУТНЄ КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ: ВЕКТОРИ ЗМІН 
 

За останні двадцять-тридцять років середовище, в якому працюють 

підприємства, радикально змінилося в економічному, соціальному та 

екологічному аспекті. Отримуючи вигоди від економічного зростання, 

глобалізації, збільшення споживання та поставок видобувного палива, бізнес 

посилює і розширює свою роль як основний постачальник продукції (товарів), 

робочих місць та інфраструктури у всьому світі. Таким чином, його внесок у 

вирішення найважливіших питань сталого розвитку – зміни клімату, охорони 

довкілля, доступності ліків та підтримання здоров’я, забезпечення достойного 

робочого місця та якісної освіти впродовж життя тощо – також збільшився. 

Дослідження встановили, що існує кореляція між ефективністю роботи за 

певними напрямами сталого розвитку та рушійними силами створення вартості 

підприємства. Тому підприємства та постачальники фінансового капіталу хочуть 

розуміти ризики і можливості, пов’язані зі сталим розвитком, та діяти у 

відповідності з ними. Одночасно стрімкий розвиток технологій надав 

можливість усім зацікавленим сторонам, а не тільки акціонерам і кредиторам, 

отримувати інформацію про діяльність підприємств. У результаті добросовісне 

розкриття інформації про показники сталого розвитку вважаються сьогодні 

фундаментальною частиною ефективного управління бізнесом та має важливе 

значення для збереження довіри до нього.  
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Корпоративна звітність – засіб, за допомогою якого зацікавлені сторони 

мають можливість зрозуміти та оцінити результати діяльності підприємств. Вона 

поєднує фінансову і не фінансову інформацію. Але якщо фінансова звітність 

розвилася завдяки міжнародно визнаним стандартам бухгалтерського обліку, які 

забезпечують прозорість, підзвітність та ефективність світових фінансових 

ринків, то розвиток звітності у сфері сталого розвитку ускладняється через низку 

причин. Серед основних виділяють: 1) різноманітність зацікавлених сторін, 

інтереси яких не обмежуються прийняттям економічних рішень; 2) динамічність 

і перманентність цілей сталого розвитку [1]. У сукупності ці особливості 

заплутають укладачів та користувачів інформації про сталий розвиток та 

ускладнюють розробку комплексного рішення щодо корпоративної звітності.  

Відповідно до опитування, проведеного британською Financial Reporting 

Council (FRC), 51% респондентів зацікавлені в інформації про вплив діяльності 

компаній на довкілля, суспільство, контрагентів тощо. Проте, звіти про сталий 

розвиток, що складаються сьогодні компаніями, не користуються популярністю 

через неоднорідність, відсутність послідовності та зіставності. Крім того, 

респонденти вважають, що ці звіти не містять інформацію, що допоможе їм 

досягти мети комунікації [2].  

За оцінками фахівців, розкриття у сфері сталого розвитку асоціюється 

сьогодні з «хаосом та неефективністю», оскільки світові організації, які 

впроваджують ініціативи з розробки стандартів у цій області, мають у своєму 

розпорядженні більш, ніж 1700 різноманітних показників [3]. Таким чином, 

відсутність єдиних стандартів, з одного боку, дає широкий простір для реалізації 

«зеленого піару» та виборчого наведення інформації виключно в інтересах 

маркетингу. З іншого боку, компанії, що звітуються про сталий розвиток, часто 

несуть завищені витрати на підготовку розкриття відразу за кількома системами 

стандартів, і як наслідок, отримують протилежні бажаному результати щодо 

якості і корисності інформації, що розкривається. 

З наведеного випливає, що ефективність розвитку звітності у сфері сталого 

розвитку можливий за умови створення системи стандартів, які б передбачали 

єдиний набір загальновизнаних показників, які забезпечуватимуть одноманітне 

розкриття інформації з екологічних, соціальних та управлінських аспектів 

діяльності будь-якого підприємства.   

Слід відзначити, що сучасна річна звітність підприємства побудована, 

враховуючи насамперед інтереси постачальників фінансового капіталу: 

інвесторів і кредиторів. Але, враховуючи попит на інформацію про діяльність 

підприємств широкої групи зацікавлених сторін, актуальною є розробка якісно 

нової структури корпоративної звітності, яка враховує різні комунікаційні цілі. 

Разом з тим, врахування інформаційних запитів усіх користувачів в одному звіті 

загрожує обтяженням звітності і зменшенням її інформативності. Вирішенням 

цієї проблеми може стати запровадження запропонованої FRC мультизвітності 

або мережі звітності - системи взаємопов’язаних звітів, де кожен звіт системи 

має чітку комунікаційну мету. Передбачається, що мультизвітність включатиме 

поєднання обов’язкових та добровільних звітів. Ідея полягає у можливості самої 

компанії адаптувати обов’язкові звіти, щодо яких регуляторними органами 
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встановлено мінімальні вимоги до їх змісту, до інформаційних запитів ключових 

користувачів, яких вона самостійно визначає. Таким чином, нова модель 

корпоративної звітності може стати гнучкою і пропорційною, тобто 

застосуватися різними за розміром та суспільним значенням підприємствами із 

врахуванням мети кожного звіту та його суттєвості для конкретного 

підприємства. Якісні характеристики при цьому доповнюються 

загальнодоступністю, взаємозв'язком, послідовністю та прозорістю. 
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УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ТА НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 

Ведення діяльності господарюючим суб’єктом завжди супроводжується 

перманентним ухваленням економічних рішень. Основою таких рішень 

традиційно виступає інформація, накопичена в різноманітних джерелах. Як 

правило, до уваги беруться саме дані звітності. У дисертації А.В. Озеран [1, с. 23] 

відмічається, що «…з інформаційної точки зору науковці звітність 

ідентифікують як елемент, компонент інформаційного забезпечення управління, 

інформаційний ресурс, основний первинний носій важливої облікової 

інформації, інформаційну модель та інформаційний продукт, джерело 

інформації. Це інформаційна база фінансового менеджменту, котрий на її основі 

приймає рішення у сфері фінансового планування, структури капіталу 

підприємства, типів фінансування, дивідендної політики тощо» [1, с. 32]. Окрім 

зазначених визначень, звітність ученими трактується ще й в інших розрізах. 

Досить інформативними є результати дослідження, виконаного О.В. Гандзюк: 

[2], де проаналізовано тлумачення звітності в 38 наукових джерелах і 

встановлено, що під звітністю розуміється (у відсотках до загальної сукупності 

досліджених праць): система показників – 10,5 %; система узагальнюючих, 
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взаємопов’язаних показників – 26,3 %; система економічних показників – 2,6 %; 

система звітних форм – 2,6 %; сукупність відомостей (показників) – 2,6 %; 

сукупність затверджених у встановленому порядку форм – 7,9 %; сукупність 

декількох звітів – 2,6 %; підсумкові дані про господарську діяльність – 5,4 %; 

документація за встановленої формою – 2,6 %; процес складання звітів та 

надання їх користувачам – 2,6 %; заключний крок системи бухгалтерського 

обліку – 10,5 %; форма збору статистичних даних – 7,9 %; форма спостереження 

– 10,5 %; елемент методу бухгалтерського обліку – 2,6 %. 

Неприйнятним визначенням звітності, з нашої точки зору, є її ідентифікація 

як процесу складання звітів та надання користувачам. Звітність не може бути 

власне процесом, що становить сукупність послідовних дій, спрямованих на 

досягнення визначеного результату. Вона є системою показників, сформованих 

за результатами господарювання, що призначена для ухвалення користувачами 

відповідних рішень. За умови використання звітності стає можливим 

дослідження фінансово-майнового стану, оцінювання фінансових результатів 

господарювання та прогнозування ймовірних тенденцій і перспектив розвитку. 

Найбільший масив інформації з позиції кількості заявлених показників 

представляється на рівні саме фінансової звітності, яка, на жаль, в умовах 

сьогодення характеризується низьким рівнем інформативності та не повною 

мірою відповідає ринково-орієнтованим підходам до розкриття інформації. 

Часто менеджмент відчуває потребу в додаткових показниках, ненаведених у 

ній. При цьому доводиться послуговуватися даними поточного обліку, які 

можуть містити ірраціональну, надлишкову інформацію, бути 

несистематизованими чи фрагментарними. За таких умов постає відчутна 

потреба в формуванні управлінської звітності, яка, на відміну від фінансової 

звітності, містить більш деталізовану інформацію; її дані групуються за 

принципами та ознаками, адаптованими під потреби керівництва; можлива 

наявність певних похибок та неточностей, які не впливатимуть  на викривлення 

чи спотворення даних. 

Проблемні аспекти формування звітності в будівництві знайшли своє 

відображення в публікаціях В.А. Дерія, М.В. Дерій-Гуменної, О.В. Гандзюк, З.-

М.В. Задорожного, Я.Д. Крупки, М.В. Мужевич, Л.І. Пославської, Т.М. Сороки, 

О.І. Чижишин та ін. Управлінська звітність формується під впливом зовнішнього 

та внутрішнього середовища. На формування управлінської звітності, якість її 

підготовки впливає низка чинників макро- та мікросередовища. В її основі 

лежать дані різних видів обліку, серед яких особливе значення відводиться 

управлінському, що визначений Законом України № 996-XIV як система збору, 

обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 

користувачів у процесі управління підприємством [3]. При побудові 

управлінської звітності слід забезпечувати формалізацію ключових цілей, 

відображення показників стратегічних цілей, інтеграцію управлінської 

інформації зі звітністю для зовнішніх користувачів, адаптацію до вимог 

менеджерів, єдиний підхід у виборі форматів звітів [2, с. 109-110].  

Управлінська звітність нерідко базується на обліковій інформації. 

Традиційно існують проблеми на підприємствах, викликані відсутністю 
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методичних рекомендацій щодо складання управлінської звітності та пошуку 

інформаційних джерел. Для їх усунення слід чітко визначати джерела 

інформації, максимально точно ідентифікувати з посиланням на бухгалтерські 

рахунки, регістри обліку чи інші дані, які знаходяться за межами системи 

бухгалтерського обліку. Оптимальним варіантом є розроблення Методичних 

рекомендацій щодо складання тієї чи іншої форми управлінської звітності, в яких 

слід прописати алгоритм заповнення кожного окремого показника. 

Ідентифікація потреб користувачів є підґрунтям складання управлінської 

звітності, а врахування їх запитів уможливлює окреслення системи ключових 

показників та формування загальної структури. 
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Сталий економічний розвиток підприємств – як у галузевому, так і в 

регіональному вимірах, є необхідною умовою економічного зростання України. 

У сучасних умовах, тобто, в умовах жорстокої конкуренції перевагу на ринку 

отримує виробник з якіснішою продукцією і нижчими витратами, порівняно з 

іншими виробниками. Для підприємств актуальним залишається ведення 

виробничого обліку, за допомогою якого забезпечується оперативний контроль 

за формуванням витратами на виробництво і досягається 

конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках. 

Необхідність дослідження та аналізу витрат пов’язана із забезпеченням 

інформацією щодо досягнутих економічних результатів за певний період. 

Основною метою таких дій є розширення резервів економії витрат та оптимізація 

управлінських процесів з метою забезпечення сталого розвитку підприємств. 

Для формування оптимального рівня витрат підприємства слід дослідити 

специфіку діяльності конкретного підприємства. Вірно відлагоджена система 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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управління витратами сприяє економії різноманітних ресурсів і бажання 

одержувати максимальну віддачу від них. 

Таким чином, управління витратами включає в себе: 

- формування організації обліку витрат по підрозділам; 

- поетапне обчислення структури витрат з метою визначення впливу на 

фінансові результати суб’єкта господарювання; 

- згідно з  проведеним аналізом витрат – розроблення чітких галузевих норм 

та нормативів, відповідно до яких буде проводитися планування витрат; 

- розробка обґрунтованих управлінських рішень; 

- планування фінансових результатів за обсягами витрат; 

- вчасне реагування та передбачення змін у ринковому середовищі; 

- мотивація працівників до скорочення витрат; 

- постійний контроль за витратами та заходи для їх зменшення. 

Основним завданням управління витратами є пошук найефективнішого 

способу використання наявних ресурсів, а саме оптимізація витрат. 

Враховуючи специфіку діяльності кожного підприємства керівники 

управлінських служб формують ряд заходів, що дозволять комплексно 

управляти витратами. Організація витрат встановлює, як саме управляти 

витратами, а саме, хто це здійснює, за якими термінами, яка інформація та 

документи необхідні та способи здійснення оптимізації та мінімізації витрат. 

Заробітна плата та витрати на обов’язкові соціальні заходи – це значна 

частина витрат кожного підприємства. Однією з можливостей зниження витрат 

на оплату праці – є формування заходів по підвищенню продуктивності праці, це 

можливо шляхом автоматизації виробничих  процесів, удосконалення організації 

праці, а також ліквідації можливих втрат робочого часу, підвищення рівня 

відповідальності працівників та їх дисциплінованості.  

Мотивація персоналу – також один з видів оптимізації витрат на оплату 

праці. Можливе встановлення бонусів при досягненні певних результатів це буде 

мотивувати працівників, допомагатиме зростанню прибутковості підприємства 

та зменшенню цих витрат у випадку невиконання певного плану реалізації або 

поставлених завдань. 

Але, не потрібно забувати, що у мотивації можуть бути і негативні ефекти, 

коли не вдале керівництво стимулює працівників функціонувати не в інтересах 

підприємства. Саме у цьому випадку управління спонукає до відсутності збігу 

цілей. І в протилежному випадку – управління стимулює необхідну для 

організації поведінку, тобто саме таку ситуацію спеціалісти формулюють як 

стан, при якому цілі організації і цілі співробітників співпадають. 

Один з напрямів оптимізації витрат – це усунення причин браку. 

Обов’язково слід вести аналітичний обліку браку. Своєчасне виявлення браку 

сприятиме його вчасному усуненню та запобіганню. Це сприятиме до зниження 

собівартості шляхом скорочення втрат від браку та інших непродуктивних 

витрат. Слід приділити увагу можливості більш раціонально використовувати 

відходи виробництва. 

Дані фінансового обліку збігаються з принципами аналізу операційних 

витрат, оскільки вони формуються в аналітичному розрізі, що необхідно для 
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аналізу. Тобто, фінансова звітність, сформована за даними бухгалтерського 

обліку є надійним джерело для аналізу, оскільки достовірно фіксує всі 

економічні процеси, що відбуваються на фірмі.  

Таким чином, аналіз не може ґрунтуватися виключно на даних, отриманих 

з системи бухгалтерського обліку та звітності, необхідно аналізувати 

управлінську звітність. Тому отримання необхідних даних на основі документів 

вимагає ряд робіт, по формуванню первинних та узагальнюючих документів 

управлінського обліку. В деяких випадках – це  є неможливим. Для формування 

таких даних потрібно складати звітність про операційні витрати не лише за 

калькуляційним статтями, а й за змінами ситуації.  

Отже, актуальна проблема будь-якого підприємства – це зменшення та 

оптимізація витрат. Система управління витратами повинна сприяти 

підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності, конкурентній 

перевазі та підвищенню прибутків підприємства. 

Підсумовуючи вищезазначене треба відмітити, що одним із основних 

засобів отримання більшого обсягу прибутку і досягнення конкурентної 

переваги є не просто зменшення а саме оптимізація витрат. 

Отже, проведення комплексного аналізу витрат підприємства слід 

здійснювати для досягнення конкурентної переваги завдяки застосуванню таких 

напрямів оптимізації: 

- формування системи управління витратами; 

- оптимізація витрат на оплату праці та підвищення продуктивності праці; 

- поліпшення  процесу закупівлі; 

- удосконалення роботи логістичних ланцюжків; 

-  модернізація чи придбання обладнання; 

- опрацювання  причин браку. 

Таким чином, в умовах забезпечення сталого розвитку управління 

витратами підприємства повинне функціонувати як самостійна система.  
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкової економіки, щоб вижити та не дозволити банкрутства 

фірми, потрібно добре знати як розпоряджатися фінансами. Достовірний і 

об'єктивний аналіз фінансового стану необхідний як власникам і керівництву 

фірми, так і зовнішнім користувачам (банкам, інвесторам, постачальникам, 

податковим органам). Фінансова ситуація безпосередньо впливає на виробничу 

і комерційну діяльність, забезпеченість організації матеріальними і фінансовими 

ресурсами. Незадовільний фінансовий стан призводить до несвоєчасних 

розрахунків з працівниками підприємства, бюджетом, позабюджетними 

фондами, постачальниками, банками та іншими позикодавцями, що в підсумку 

може призвести до банкрутства організації. 

Облікова політика – це сукупність правил реалізації методу бухгалтерського 

обліку, яка забезпечує максимальний ефект від ведення обліку. Облікова 

політика є основою для формування всіх інших організаційно-розпорядчих 

документів організації та впливає на прийом адміністративних рішень [2]. Ця 

політика організації формується головним бухгалтером, який повинен 

керуватися законодавством України про бухгалтерський облік, нормативними 

актами, що регулюють бухгалтерський облік, враховувати як структуру своєї 

організації, так і специфіку галузі. Облікова політика, обрана підприємством, має 

бути оформлена відповідною організаційно-розпорядчою документацією 

(наказом, розпорядженням). Облікова політика робить істотний вплив на 

фінансовий результат організації [1].  

Уміло сформована облікова політика сприяє ефективному управлінню 

господарською діяльністю організації, а також дозволяє сформувати стратегію 

його розвитку на тривалу перспективу. При цьому облікова політика виступає як 

інструмент: управління витратами і фінансовими результатами; стратегічного і 

тактичного планування; управління величиною нарахованих податків; 

практичного вирішення протиріч нормативних актів з бухгалтерського обліку; 

уніфікації облікових процедур та зниження їх трудомісткості; реалізації 

принципів МСФЗ. 

Облікова політика формується на довгостроковий період і сприяє 

виробленню певної ідеології економіки підприємства, дозволяє посилити 

обліково-аналітичні функції в керівництві підприємством, сприяє дієвому 

реагуванню на переміни, які відбуваються в виробничому процесі, дозволяє 
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ефективно пристосувати виробничу систему до умов зовнішнього оточення, а 

також знизити економічний ризик та домогтися успіхів в конкурентному 

протиборстві. 

Для визначення фінансового результату необхідно правильно сформувати 

доходи і витрати організації. Формування суми витрат багато в чому залежить 

від облікової політики. Тут вступає в силу принцип відповідності доходів тих 

видатках, завдяки яким ці витрати були отримані. А саме: вибір методики 

амортизації, оцінки запасів, резервування втрат, нарахування резервів, визнання 

моментів виникнення витрат, порядок списання загальногосподарських витрат. 

Підприємства рідко передбачають в обліковій політиці освіту резервів, за 

винятком резервів, створення яких передбачено законодавством. А між тим, 

створюючи резерви, підприємство може заощадити, так як за рахунок резервів 

зменшуються поточні платежі з податку на прибуток. Використання резервів – 

це один з небагатьох абсолютно законних способів зниження витрат по платежах 

до бюджету. Основною метою фінансово-господарської діяльності будь-якого 

комерційного підприємства є отримання прибутку. Прибуток являє собою 

позитивний фінансовий результат діяльності організації. Кожна організація 

зацікавлена в отриманні максимально високого фінансового результату і в 

зв'язку з цим перед організацією ставиться мета оптимізації прибутку при 

зміцненні фінансового стану. 

В обліку формування фінансового результату підприємств 

використовується повноцінна система бухгалтерських рахунків: рахунки обліку 

прибутків (7 клас); рахунки обліку затрат (9 клас); рахунок обліку витрат на 

виготовлення (23); загальновиробничі витрати (91); рахунки обліку фінансового 

результату (рахунок 79 і його субрахунку). Підприємства в цій системі також 

можуть використовувати ще і рахунки класу 8 для обрахунку витрат за 

елементами [3]. Втім більшість підприємств переважно цього не змінює, тому що 

цей клас рахунків, по-перше, не обов'язковий, а по-друге, без нього можна цілком 

обійтися. 

Отже, облікова політика може бути дієвим способом законного коригування 

фінансових показників та має значення на зниження податкового навантаження 

на підприємство. Облікова політика впливає на сприяння ефективного 

функціонування господарюючого суб'єкта в довгостроковому періоді та 

відповідає за контроль фінансових результатів, що передбачають вибір методів 

ведення обліку, які дозволили б забезпечити інвестиційну привабливість 

організації і задовольнити інтереси власників. 
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РОЗВИТОК ІНЖИНІРИНГОВОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ  

ОБЛІКУ ТА ІНТЕГРОВАНОГО ЗВІТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Бухгалтерський облік як наука перебуває у стані постійного розвитку для 

кращої адаптації до змін середовища господарювання та запитів користувачів 

облікової інформації. Елементи методу обліку залишаючись незмінними у своєму 

переліку змістовно також зазнають значних змін, пов’язаних з об’єктивною 

потребою сприйняття позитивних здобутків цифровізації та четвертої промислової 

революції. Якісна трансформація вимог користувачів до облікової інформації, 

пов’язана зі зміною інформаційних потреб осіб які приймають рішення, 

обумовила появу цілої низки концепцій обліку, метою яких є розширення 

функціональності обліку (перш за все управлінського обліку). Це такі концепції 

як, наприклад, бережливий облік (Lean-accounting [6]), облік проходу (throughput 

accounting [2]) та облік витрат за функціями (Activity Based Costing [10]). 

Зазначені види обліку надають менеджменту підприємства здатність 

відслідковувати параметри потоків створення цінності та вимірювати не 

притаманні для традиційної облікової концепції показники. Зрозуміло, що поява 

таких видів обліку, так само як і будь-яка трансформація підходу до управління 

підприємством (наприклад при переході від функціональної орієнтації 

управління на менеджмент бізнес-процесів) вимагає зміну параметрів організації 

обліку. При цьому слід враховувати, що дедалі більшої уваги в практиці ведення 

обліку набувають питання врахування професійного судження бухгалтерів, а 

організація обліку потребує врахування таких характеристик як креативність та 

обліковий консерватизм. Зазначені характеристики пов’язуються зі зростанням 

інтересу до так званої інтегрованої звітності (integrated reporting [3, 5]), 

орієнтованої на надання користувачам інформації про бізнес-модель 

підприємства та реалізацію концепцію «інтегрованого мислення». 

Одним з напрямків реалізації зазначених вимог до розвитку парадигми 

обліку постала поява концепції облікового інжинірингу ([7, 8]), яка у 

початковому варіанті зводилась до формування цілої низки похідних балансів, 

орієнтованих на оцінювання вартості підприємства з нівелюванням відносин 

власності. Інструментами облікового інжинірингу, окрім «нульових балансів», 

постали коригуючи проведення, структурований план рахунків, ймовірнісне 

оцінювання активів та пасивів тощо. На думку авторів дана концепція дещо 
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відрізняється від змісту інжинірингового підходу та інжинірингової діяльності, 

орієнтованих на створення штучних систем. За такого розуміння інжиніринговий 

підхід більш тісно перетинається з організацією обліку та дозволяє розглянути її 

з дещо іншої точки зору. Головною перевагою тут є можливість застосування 

другої версії системного підходу. Тлумачення базується на інтерпретації в праці 

І. Левенчука [1] інструментів системної інженерії, описаної у зводі знань з 

системної інженерії (Systems Engineering Body of Knowledge, SEBOK [4]) та цілій 

низці стандартів (ISO 15288, ISO 42010, ISO 15944). 

Друга версія системного підходу містить ряд відмінностей, які дозволяють 

розвинути устояну парадигму організації обліку. Далі охарактеризуємо окремі 

складові парадигмального зрізу організації обліку та визначимо напрямки їх 

трансформації. Почнемо з прийнятого в [1] розуміння обов’язкової «фізичності» 

будь-якої системи. Реалізована система обов’язково має займати певне місце у 

часі та просторі. Відповідно не можна говорити про організацію системи 

облікової інформації, обмежуючись простим згадування номерів рахунків. 

Інформація обов’язково має кимось формуватися, фіксуватися на певних носіях 

та відповідати регламентам. Але це не головна відмінність. Метою підприємства 

є задоволення певних потреб. Тобто в термінах SEBOK передбачається створення 

певної цільової системи, яка задовольняє споживчу цінність. Підприємство в 

свою чергу, разом з системою обліку, виступає системою в забезпечення 

просування даної цінності на ринку. Відповідно й метод організації обліку має 

бути не розвиток функціональності обліку, а сприяння покращенню характеристик 

цільової системи. У такому випадку буде виконана навіть на рівні законодавства 

(мається на увазі надане в Законі Україні «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» визначення обліку) встановлена вимога передавання 

інформації зацікавленим користувачам. У такому випадку вагомості набуває 

перенесення вимог SEBOK на формування успішної системи обліку – такої 

системи, яка задовольняє інтереси всіх її стейкхолдерів. Тобто організація обліку 

зводиться до визначення всіх зацікавлених користувачів інформації та 

формалізації їх інтересів в рамках архітектурної моделі підприємства. Така 

модель може базуватися, наприклад, на елементах методології TOGAF [9]. Тут 

передбачається проведення організації обліку разом з організацією діяльності 

підприємства, яка в свою чергу зводиться до визначення ключових архітектурних 

рішень (найбільш вагомих рішень, зміна якого вимагає значної перебудови 

системи). Організація обліку має спрямовувати обліковий процес на підтримку 

таких рішень (найпростіший варіант – через формування в управлінському 

обліку центів відповідальності, узгоджених з такою структурою). 

Архітектурний підхід та SEBOK також дозволяють розглядати облік як 

певний сервіс, що надає інформацію зацікавленим в ній стейкхолдрам. Ось тут 

також відбувається розширення парадигми обліку, адже повністю нівелюється 

його фіскальне та регламентоване значення. Зафіксовані на рахунках обліку 

відомості набувають важливості (перетворюються у індикатори) лише у разі їх 

чіткої відповідності конкретному користувачу інформації. Такий користувач, по-

перше, має чітке місце в організаційній структурі. По-друге, запити користувача 

ідентифікуються згідно до рівня архітектури підприємства. Відповідно організація 
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обліку зводиться до поєднання описаних в [1] процесів функціонального аналізу та 

модульного синтезу. Тобто передбачається виділення тих функцій, які виконує 

підприємства, а потім обираються певні конструктивні елементи (програмні 

додатки, документи тощо), які забезпечують реалізацію таких функцій. Якщо тут 

звернутися до TOGAF можна висунути пропозицію орієнтації обліку на 

оцінювання рівня розвитку (розкриття потенціалу) організаційних можливостей 

підприємства. При цьому концепція інтегрованого звітування у даному випадку 

розширюється переходом від просто фіксування ефективності використання 

капіталу за його видам на розкриття сприяння таким капіталом розвитку 

організаційних можливостей. І тут ми відразу переходимо до ще однієї переваги 

перенесення SEBOK на організацію обліку.  

SEBOK передбачає наявність системної ієрархії, рух за рівнями якої 

призводить до зміни переліку зацікавлених осіб та їх потреб в обліковій інформації. 

Перехід між рівнями системної ієрархії спричиняє появу емерджентних ефектів, 

які не враховуються в наявних на теперішній час дослідженнях з організації 

обліку. Більш того легко вирішується наявна в сучасних дослідженнях дискусія, 

відносно того, чи відноситься агрегація та аналітична обробка облікової 

інформації до роботи бухгалтера, чи це має відноситися до іншої посади. Рольовий 

підхід вирішую дану суперечку, оскільки в організаційному процесі 

призначаються ролі, відповідні за реалізацію визначених на основі функціональної 

моделі підприємства сервісів. Такі ролі пов’язуються з посадами (які можуть бути 

як в рамках облікових підрозділів, так і поза ними) та регламентуються за 

допомогою посадових інструкцій. Відповідно зазначене питання вирішується 

індивідуально у кожному конкретному випадку. При цьому ролі можуть 

виділятися навіть з урахуванням можливостей автоматизованого виконання 

облікових функцій. Наприклад інструменти автоматизованої робототехніки 

(RPA, Robotic Process Automation) в процесі згаданого вище модульного синтезу 

в процесі організації обліку можуть бути назначені на виконання функцій обліку. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ 

 

Промислове виробництво зазвичай є матеріаломістким. Цей факт означає, 

що у структурі запасів таких підприємств домінують виробничі запаси. Саме 

тому необхідно приділяти надзвичайну увагу питанням організації їх обліку. 

Організація обліку виробничих запасів передбачає організацію обліку на 

таких ділянках облікового процесу: 

‒ надходження виробничих запасів; 

‒ складський облік виробничих запасів; 

‒ використання виробничих запасів; 

‒ контроль наявності та руху виробничих запасів; 

‒ оцінка виробничих запасів і відображення наявності та руху виробничих 

запасів у фінансовій звітності. 

В основі організації обліку виробничих запасів лежить їх класифікація. 

Теоретичні підходи до класифікації виробничих запасів висвітлені у навчально-

методичній літературі [1-6]. Крім того, в Україні діє НП(С)БО 9 «Запаси», який 

чітко визначає структуру виробничих запасів: сировина і матеріали; 

комплектуючі, напівфабрикати, паливо, запасні частини, тара і тарні матеріали, 

будівельні матеріали, інші [7]. Зазвичай кожне виробниче підприємство 

класифікує виробничі запаси відповідно до виробничих потреб. 

Налагоджуючи облік виробничих запасів на будь-якому підприємстві, 

потрібно орієнтуватись на діюче нормативне законодавство України. 

Організація обліку виробничих запасів безпосередньо залежить від 

документування всіх операцій їхнього руху. Базовим нормативом з 

документування руху виробничих запасів є Наказ МСУ «Про затвердження 

типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» 

від 21.06.1996 р. № 193 [8].  

На всіх етапах руху виробничих запасів потрібно здійснювати їх оцінку. 

Якщо виробничі запаси надходять від постачальників, то оцінка їх 

здійснюється за первісною вартістю. Згідно з НП(С)БО 9 «Запаси» первісна 

вартість виробничих запасів розраховується сумуванням таких компонентів: 

ціна продавця; непрямі податки, які не відшкодовуються та сплачені при 

придбанні виробничих запасів; транспортно-заготівельні витрати та інші [7]. 
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Облік транспортно-заготівельних витрат є надзвичайно важливою ділянкою 

облікового процесу. Такі витрати обліковують на окремому субрахунку або 

сумарно з купівельною вартістю виробничих запасів. Вибір методики обліку 

транспортно-заготівельних витрат здійснюється безпосередньо на кожному 

підприємстві, фіксується у Наказі про облікову політику. Якщо сума 

транспортно-заготівельних витрат є досить суттєвою, їх обліковують на 

окремому аналітичному рахунку, що дає можливість подальшого ґрунтовного 

аналізу таких витрат. 

Виробничі запаси використовуються на підприємстві при здійсненні 

господарської діяльності. У цьому випадку важливою є оцінка вартості списаних 

виробничих запасів.  

Відповідно до НП(С)БО 9 «Запаси» розрізняють такі методи оцінки 

списання виробничих запасів: «ідентифікованої собівартості; середньозваженої 

собівартості; ідентифікованої собівартості; собівартості перших за часом 

надходження виробничих запасів (ФІФО); за нормативними витратами; за 

цінами продажу» [7]. 

Наявність різноманітних методів оцінки списання виробничих запасів 

зумовлює конкретизацію вибраного методу оцінки таких запасів у Наказі про 

облікову політику підприємства. До вибору методу оцінки виробничих запасів 

потрібно підходити досить відповідально, адже вартість списання виробничих 

запасів різна за кожним методом, що в кінцевому підсумку впливає на фактичну 

собівартість виготовленої продукції. 

Інформація, що відображена в первинних документах, систематизується на 

рахунках бухгалтерського обліку [9] і переноситься у фінансову звітність. 

Отже, облік виробничих запасів є досить громіздким процесом і потребує 

від бухгалтера уважності та відповідальності. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В МІКРОЛОГІСТИЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

У країнах з розвинутою ринковою економікою зазвичай застосовують дві 

форми організації матеріально-технічного забезпечення, що функціонують на 

принципах логістики – централізована і децентралізована. Кожній з вказаних 

форм може бути притаманна групована або розгалужена служба постачання і 

збуту. При групованій службі всі її підрозділи, що виконують окремі функції 

(постачання, збут, зберігання запасів, перевезення) знаходяться у 

підпорядкуванні одного відділу. Для розгалуженої служби характерне 

розосередження лінійних підрозділів по двох або більше відділах. Основні 

переваги централізації управління службами матеріально-технічного 

забезпечення полягають у зниженні витрат і створенні умов для розробки єдиної 

заготівельної, збутової і транспортної політики підприємства. Скорочення 

витрат обігу при централізації матеріально-технічного забезпечення досягається 

за рахунок того, що вона сприяє укрупненню партій отриманих товарів у 

постачальників (тобто при такій організаційній структурі підприємства можуть 

виходити на ринок як крупні гуртові покупці), робить можливим більш широкий 

вибір останніх і створює умови для вигідного контрактування транспорту і 

отримання знижок на ціни товарів. При децентралізованій формі організації 

служб постачання і збуту виробничі відділи підприємства змушені здійснювати 

закупівлю порівняно невеликими партіями і нести через це суттєві транспортні 

витрати. 

Застосування сучасних логістичних підходів у системах управління 

потоковими процесами на підприємствах України дозволить оперативно 

керувати товарно-матеріальними потоками в нерозривному зв’язку з 

фінансовими, інформаційними й іншими потоками як по вертикалі, так і по 

горизонталі, оцінювати попит на продукцію, планувати показники запасів, 

прогнозувати необхідні потужності виробництва та транспорту, синтезувати 

задачі постачання, виробництва, складування, збуту готової продукції. 

Логістична система – це складна, організаційно завершена (структурована) 

система, що складається зі взаємозалежних у єдиному процесі управління 

основними потоковими процесами та супутніми їм потоками елементів-ланок, 

сукупність, межі й завдання функціонування яких об'єднані внутрішніми цілями 

організації бізнесу і (або) зовнішніми цілями. Логістичні системи поділяють на 

макро- і мікрологістичні. Макрологістична система – це велика система 

управління потоковими процесами, що охоплює підприємства й організації 
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промисловості, посередницькі, торгівельні та транспортні організації різних 

відомств, розташованих в різних регіонах країни або в різних країнах. 

Макрологістична система представляє собою певну інфраструктуру економіки 

регіону, країни або групи країн. Формування макрологістичних систем в 

міждержавних програмах потребує створення єдиного економічного простору, 

єдиного ринку без внутрішніх кордонів, митних перепон транспортування 

товарів, капіталів, інформації і трудових ресурсів. Мікрологістичні системи є 

підсистемами, структурними складовими макрологістичних систем. До них 

відносять різні виробничі та торгові підприємства. Мікрологістичні системи 

представляють собою низку внутрішньовиробничих логістичних систем, до 

складу яких входять технологічно зв’язані виробництва, об’єднані єдиною 

інфраструктурою. 

Формування підсистеми облікового забезпечення в мікрологістичних 

системах є важливим етапом у процесі розроблення теоретичних і методичних 

засад та практичних рекомендацій щодо моделювання облікового супроводу 

логістичних операцій, спрямованої на забезпечення обліково-аналітичною 

інформацією механізму управління логістичними ланцюгами підприємства. 

Інформація, отримана підсистемою облікового забезпечення в 

мікрологістичних системах, є основою для ухвалення більшої частини рішень в 

системі управління потоковими процесами на підприємстві. Дані, які згруповані 

та деталізовані за відповідними ознаками, дають змогу зробити висновок про 

ефективність логістичних операцій, з’ясувати перспективи розвитку логістичної 

системи, оцінити фінансові ризики.  

В організації підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства 

важливу роль відіграють загальноприйняті принципи, що виражають основні 

положення теорії, яку вивчають. Принцип означає вихідне, базове положення 

науки, яке зумовлює усі наступні твердження. Вони можуть бути закріплені в 

законодавчому порядку або сформульовані та рекомендовані професійними 

бухгалтерськими організаціями, ґрунтуватися на теорії і практиці обліку, 

правових прецедентів і господарських традицій [1, c. 9]. 

Суть логістичного підходу до управління потоковими процесами на 

підприємстві полягає в інтеграції окремих учасників логістичного ланцюга в 

єдину систему.  

Логістичне управління характеризується системною комплексністю, яка 

забезпечується логістичним підходом до управління товарно-матеріальними 

потоками в нерозривному зв’язку з фінансовими, інформаційними й іншими 

потоками як по вертикалі, так і по горизонталі, а також інтеграцією 

спеціалізованих управлінських структур і підрозділів підприємства. Логістичне 

управління потребує застосування оптимізаційних економіко-математичних 

моделей стратегічного і поточного планування з урахуванням інтересів усіх 

ланок логістичного ланцюга, формування системи облікового супроводу 

логістичних операцій у виробничо-збутових системах. 

Організація облікового процесу в мікрологістичних системах – це система 

методів, способів і заходів, які забезпечують оптимальне функціонування 

бухгалтерського обліку й подальший його розвиток. Така організація полягає в 
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цілеспрямованому впорядкуванні та вдосконаленні механізму, структури та 

процесів бухгалтерського обліку. Впорядкування системи обліку означає 

організацію цієї системи, зокрема її функціонування в часі та просторі.[2 c.81]. 

Формування підсистеми облікового забезпечення (організація облікового 

супроводу) операцій в мікрологістичних системах потребує системного підходу. 

При цьому обов’язковим є дотримання таких принципів: цілісності, всебічності, 

системоутворювальних відносин, динамічності, субординації та 

випереджувальних відносин, а також адаптивності, паралелізму, ритмічності, 

безперервності, прямопливності та пропорційності.[4] 

Бухгалтерський облік логістичних операцій – це сукупність прийомів, за 

допомогою яких ідентифікують об’єкт обліку. Їхня сутність: документування, 

оцінювання, рахунок, подвійне (балансове) узагальнення логістичних операцій, 

подвійне відображення логістичних операцій у системі рахунків, 

індивідуалізація та персоніфікація, прийом історизму, періодизація, повнота та 

ін [3]. 

Разом із тим відносно відокремлені прийоми тільки у своїй єдності та 

сукупності забезпечують повне вивчення предмета бухгалтерського обліку 

операцій в мікрологістичних системах, одержання необхідної для логістичного 

управління інформації. Поєднання різних прийомів бухгалтерського обліку 

операцій в мікрологістичних системах забезпечує суцільне й безперервне 

вивчення його об’єкта – товарно-матеріальних потоків в нерозривному зв’язку з 

фінансовими, інформаційними й іншими потоками як по вертикалі, так і по 

горизонталі. При цьому досягається основна мета – отримання правдивої 

інформації про стан потокового процесу, його ефективність та вплив на 

результати господарської діяльності. 

Формування ефективної підсистеми облікового забезпечення операцій в 

мікрологістичних системах дасть змогу інтегрувати отримані інформаційні 

потоки (результати облікових реєстрацій) в єдину систему інформаційного 

забезпечення управління виробничо-збутовою системою, що в свою чергу 

підвищить рівень її безпеки. 
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ВИТРАТАМИ 

 

Витрати є важливою не тільки економічною, але й обліково-аналітичною 

категорією, яка істотно впливає на обсяги та динаміку прибутку. Тому 

здійснення дієвого контролю витрат виробництва з метою постійного зниження 

їх величини стає однією із важливих задач системи управління виробництвом на 

підприємстві. Проблема управління витратами є однією з найактуальніших, 

найскладніших для кожного суб’єкта господарювання, адже від рівня і динаміки 

витрат залежать не тільки фінансові результати окремих підприємств та їх 

структурних підрозділів, але й ефективність формування національного доходу 

на рівні держави загалом. Зважаючи на те, яку роль відіграють витрати у 

вирішенні цього завдання, постає потреба побудови ефективної системи 

управління витратами підприємства. 

Дослідженню обліку та контролю витрат виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах присвячені праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених та науковців. Однак, варто зазначити, що дана тематика 

залишається актуальною, є ще не зовсім розкритою та потребує подальших 

досліджень. 

Розвиток теорії витрат має багатовікову історію, в якій слід виділити три 

основні етапи. Початок першого, який обумовлювався необхідністю фіксування, 

обліку і контролю витрат, спричинених господарськими потребами, традиційно 

належать до доби існування Стародавнього Єгипту та Вавилону, в яких вже 

здійснювалося нормування витрат. Їх норми визначалися дослідним шляхом і 

охоплювали основні ресурси [2]. 

Витоками другого етапу розвитку вчення про витрати стали праці А. Сміта 

та Д. Рікардо. Зокрема, перший з них ввів поняття абсолютних витрат, під якими 

він розумів заробітну плату за витрачену працю, прибуток та ренту. Натомість 

Д. Рікардо до витрат відносив заробітну плату і прибуток. При цьому на його 

думку ренту не можна вважати елементом витрат. Також він вважав, що до 

вартості продукції слід включати не лише працю, затрачену на її виробництво, 

але й витрати на засоби виробництва. При цьому ним було закладено підвалини 

теорії альтернативних витрат [4]. 

Третій етап розвитку вчення про витрати характеризується використанням 

у ній математичних методів. Зокрема, на початку XX ст. неокласики сформували 

виробничу функцію, яка спиралася на визнанні існування економіки за 

принципом порівняння витрат та результатів. 

Для сучасного етапу розвитку теорії витрат притаманна поява спеціальної 

галузі знань «менеджменту витрат», що спирається на цілеспрямоване 
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управління витратами за їх видами, місцем формування й носіями та передбачає 

постійний контроль рівня останніх та стимулювання його зниження. Він має 

функціональний та організаційний аспекти і нараховує у своєму складі такі 

підсистеми: пошуку і виявлення чинників економії ресурсів; нормування й 

планування витрат окремих видів ресурсів; обліку та аналізу; стимулювання 

економії ресурсів і зниження виробничих витрат. 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив зростання низки проблем 

щодо регулювання витрат, які грають важливу роль в управлінні господарством. 

Адже основний принцип ведення бізнесу будь-якого підприємства – здійснення 

діяльності таким чином щоб понесені витрати не перевищували доходів. І саме 

правильність ведення обліку витрат на підприємстві відіграє не останню роль для 

цілей управління підприємством.  

З метою економічного аналізу все більшого значення набуває система 

оцінок господарської діяльності у плані: окупності витрат, розрахунку рівня 

виробництва, який би це забезпечував, рівень конкурентоспроможності 

підприємства, виробництва та конкретних видів продукції на основі показників 

запасу фінансової міцності. Головним завданням при цьому залишається 

розробка форми таких облікових регістрів, які б з одного боку – давали 

можливість проводити розширений економічний аналіз; а з іншого – не 

суперечили нормам чинного законодавства. Тому ми пропонуємо в якості 

удосконалення на базі Виробничих звітів діючої форми застосовувати 

перегрупування витрат за статтями у розрізі двох груп: постійних і змінних.  

Торкнувшись аналізу і оцінки рівня виробничих витрат, необхідно 

повернутися до питання їх нормування. Порівняння норми і факту використаних 

матеріалів - це перший крок при оцінці рівня витрат, оскільки в разі виявлення 

значних відхилень будуть з'ясовуватися причини цих перевитрат під час 

виробництва того чи іншого виду продукції. Окрім аналізу стосовно кількості 

матеріалів варто також зупинитися на порівняні цін за якими придбані матеріали 

протягом цього періоду відносно попереднього. Таким чином, ми чітко 

встановимо причини, за яких відбулися зміни рівня цих статей витрат. 

Наступним кроком в аналізі витрат є аналіз так званих накладних витрат 

підприємства, тобто це загальновиробничі витрати, адміністративні, збутові, 

фінансові та інші види витрат підприємства. Ці види витрат не відносяться до 

виробничої собівартості продукції, а стосуються собівартості реалізованої 

продукції, тому мають безпосередній вплив на ціну виробу. 

Однією із важливих проблем обліку постає питання повноти та своєчасності 

відображення витрат у системі обліку. Через невчасне висвітлення понесених 

витрат, керівник не може прийняти рішення щодо подальшого планування 

діяльності господарства. Якщо інформація щодо витрат, яка повинна слугувати 

для прийняття управлінських рішень є несвоєчасною, недостовірною або 

відсутньою, це спричиняє виникнення проблем, як внутрішнім так і зовнішнім її 

користувачам. 

Для її вирішення необхідно удосконалити ведення обліку витрат за такими 

пропозиціями: 
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 організувати облік витрат за стадіями технологічного процесу, що 

дозволить визначити внесок керівника від кожного центру відповідальності в 

загальний розмір витрат дослідного господарства та підвищити відповідальність 

менеджерів усіх рівнів управління; 

 бюджетувати доходи і витрати на виробництво продукції, що 

виробляється, щоб забезпечити рівність кошторисних і фактичних показників та 

можливість використання управління витратами за відхиленнями для швидкого 

реагування на зміну ринкових умов і пошуку вигідних комбінацій ціни й обсягу 

виробництва; 

 створити систему обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, 

яка відобразить специфіку господарства; 

 виявити можливості використання системи калькулювання неповних 

витрат у виробництві для прийняття управлінських рішень щодо визначення 

обсягів діяльності і вибору їхніх оптимальних варіантів у розрізі асортименту 

продукції; 

 визначити облік та калькулювання собівартості виготовленої та 

супутньої продукції господарства, що дозволяє підвищити прибутковість. 

З розвитком економіки та зростанням кількості господарюючих суб’єктів, 

важливою умовою виживання підприємства у ринковому середовищі є 

раціональне управління витратами. Раціонально побудована система управління 

витратами на підприємстві дозволяє зменшити собівартість продукції (послуг), 

що виготовляється (надаються), оптимізувати рівень витрат безпосередньо на 

організацію бізнесу і на даній основі підвищити рівень фінансових результатів. 

Така система забезпечує більші можливості розширеного відтворення. 

Управління витратами потрібно розглядати як комплексну систему, що 

забезпечує розроблення управлінських рішень, оскільки всі управлінські 

рішення щодо ефективного використання ресурсів взаємопов'язані та впливають 

на кінцеві результати підприємства. Знижувати витрати постійно неможливо, 

оскільки від цього залежить якість продукції та ефективність виробництва. 
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НЕОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ:  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ОФОРМЛЕННЯ 

 

В житті кожної людини можуть складатися різні обставини, за яких виникає 

необхідність терміново чи невідкладно піти у відпустку.  

В період 2008-2015 років в Україні існувала практика використання 

неоплачуваних відпусток за згодою сторін, яку як правило, ініціював 

роботодавець. Саме в цей період в Україні, нехтуючи трудове законодавство, 

використовували тривалість відпусток без збереження заробітної плати могла 

сягати 6 місяців. Роботодавці видавали наказ по підприємству, і всі або велика 

частка працівників ішли у неоплачувану відпустку. За дотриманням трудового 

законодавства мало хто слідкував через незначні розміри штрафних санкцій. 

Вагомі зміни в трудове законодавство були внесені в 2015 році, коли було 

творено Державну службу України з питань праці. Вона була наділена великою 

кількістю повноважень щодо контролю за дотриманням трудового 

законодавства. Тоді ж були внесені зміни до ст.265 КЗпПУ [1] і введені досить 

великі розміри штрафів за недотримання трудового законодавства.  

2020 рік став унікальним з точки зору використання та надання відпусток 

без збереження заробітної плати, оскільки в умовах карантину законодавці 

відкоригували умови використання відпустки без збереження заробітної плати 

за згодою сторін. Відповідно до ч.3 ст.84 КЗпП у разі встановлення КМУ 

карантину термін перебування у відпустці без збереження зарплати на період 

карантину не включається до загального терміну в разі отримання такої 

відпустки за згодою сторін. Отже, з березня 2020 р. у працівників з’явилася 

можливість отримати зі згоди роботодавця відпустку без збереження зарплати, 

не обмежуючись її 15-денною тривалістю. Щоправда, така відпустка все-таки 

може обмежуватися тривалістю карантину, тобто до набрання чинності 

постанови КМУ про завершення карантину на всій території країни. Зважаючи 

на це, кадровим службам підприємств та бухгалтерам слід звертати увагу на 

дотримання встановлених вимог щодо надання та документального оформлення 

неоплачуваних відпусток працівникам.  

Діючим законодавством передбачено такі види відпусток без збереження 

зарплати: 

 що надаються працівникові обов’язково (стаття 25 Закону України «Про 

відпустки»; 

 що надаються за згодою сторін (стаття 26 Закону України «Про відпустки» 

[1, 3]. 
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Виходячи з назви відпустки, змісту нормативних документів, і просто 

логіки, відпустки без збереження заробітної плати – це відпустки, реалізовані 

правом працівника, його одностороннім відповідно оформленим зверненням. 

Отже, відпустка без збереження заробітної плати не може бути ініційована 

роботодавцем. 

З огляду на зазначене вище працівник має право отримати відпустку без 

збереження зарплати за різних умов, однак лише на підставі письмової заяви 

працівника із зазначенням виду неоплачуваної відпустки, підстави її надання, 

терміну перебування в неоплачуваній відпустці із дотриманням тривалості днів, 

визначених статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки». В період 

карантину отримання письмової заяви від працівника стало для багатьох 

підприємств проблемою, хоча налагоджений електронний документообіг міг би 

цю проблему вирішити. 

У разі оформлення обов’язкової відпустки без збереження зарплати, 

працівник повинен додати до заяви відповідні документи, а в разі відпустки, яка 

надається за згодою сторін, подається лише заява без підтвердних документів. 

Надання працівникові відпустки без збереження зарплати оформлюється 

наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням підстав її надання та 

тривалості. Наказ можна скласти за типовою формою № П-3 або в довільній 

формі, але він має містити всі необхідні відомості, тобто фактично дублювати 

інформацію із заяви працівника. 

Слід наголосити, що не варто плутати відпустку за угодою сторін на час 

карантину з відпусткою без збереження зарплати. Хоча обидві відпустки 

оформлюються наказами, у них зазначаються різні правові підстави їх надання: 

розпорядження КМУ, органу місцевого самоврядування чи закладу освіти. 

Важливість правильного документального оформлення надання 

неоплачуваних відпусток (заяв, наказів, табелів обліку використання робочого 

часу) важко переоцінити. Неточне, неякісне, неповноцінне документальне 

оформлення, те, яке не відображає чітких дат та причин надання відпустки без 

збереження заробітної плати дасть можливість інспекторам Фонду соціального 

страхування не приймати дні такої відпустки як поважні причини при визначенні 

суми середньої заробітної плати для розрахунку різних соціальних виплат та 

суми оплати за час відпустки. 

Оскільки зменшення календарних днів у розрахунковому періоді 

призводить до збільшення середнього заробітку працівника і, відповідно, це 

впливає на суму допомоги коштом Фонду соціального страхування, останній 

максимально зацікавлений в тому, щоб кожна надана відпустка без збереження 

заробітної плати була правильно документально оформлена (що, зокрема, 

перевіряється інспекторами Фонду соціального страхування під час 

документальної перевірки страхувальника). 
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СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Виробництво готової продукції, та отримання доходів від її реалізація в 

умовах конкуренції є центральними проблемами функціонування підприємств. 

Ринкові відносини вимагають від них швидкої окупності витрат та оперативного 

реагування на зміни споживчого попиту. В реальних умовах змінна структура 

споживчого попиту за номенклатурою виробів та обсягом реалізації не завжди 

збігається зі структурою виробничих потужностей і ресурсів. У зв'язку з цим 

виникає потреба формування підприємствами оптимальної виробничої 

програми, яка би найповніше задовольняла попит і забезпечувала максимальний 

прибуток за рахунок встановлення оптимальних цін та обсягу випуску продукції. 

Бухгалтерський облік процесу виробництва залежить від конкретних умов, 

властивостей і характеру технології та організації виробництва, що визначаються 

індивідуальними особливостями. Інколи виникають ситуації, коли виготовлення 

одного продукту різними технологічними прийомами вимагає різної системи 

групування статей витрат та обрахування собівартості. Такі процеси призводять 

до ускладнення документування, обліку випуску готової продукції та подальшої 

її реалізації. Водночас у процесі здійснення виробничої діяльності підприємств 

різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання 

вступають у певні економічні відносини, результатом яких є цикл операцій, 

пов'язаних із реалізацією готової продукції. В цьому циклі приймаються 

управлінські рішення щодо продажу товарно-матеріальних цінностей, 

відбуваються процеси, які необхідні для передачі права власності покупцям на 

відвантажену, відпущену, реалізовану продукцію. В зв'язку з цим, розгляд і 
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дослідження деяких аспектів обліку готової продукції та її реалізації актуальні 

за нинішніх економічних умов і потребують врегулювання. 

У процесі організації обліку готової продукції велике значення приділяється 

первинним документам. Однією з проблем, яка виникає на цьому етапі, є 

відображення в документах обліку її руху на підприємстві. Це обумовлено тим, 

що контроль за рухом готової продукції виступає гарантом успішної роботи 

підприємства на ринку. Окрім затверджених форм документів, необхідно 

розробити та використовувати зведений документ, в якому б відображались 

відомості по випуску, відвантаженню та реалізації продукції». Ця відомість 

повинна містити всю необхідну інформацію, щодо кількості та вартості 

відвантаженої продукції, її фактичної собівартості та отриманих коштів на кінець 

кварталу за кожним покупцем. Застосування такої відомості дасть змогу 

оперативного аналізу надходжень за відвантажену продукцію та миттєвого 

визначення суми дебіторської заборгованості на будь-яку дату за кожним 

покупцем [1]. 

Слід приділити особливу увагу побудові обліку реалізації готової продукції, 

вона повинна містити повноту та своєчасність відображення інформації про 

реалізацію в системі обліку. Покращення обліку реалізації готової продукції 

перш за все застосовується до первинної документації.  

Удосконалення облікової документації та документообігу необхідно 

здійснювати за такими напрямками:  

 підвищення оперативності оформлення та обробки інформації під час 

реалізації;  

 підвищення рівня об'єктивності аналітичної інформації;  

 підвищення контролю з обліку вибуття готової продукції, виробничих 

запасів і товарів;  

 економія витрат ресурсів та праці документування, обробки документів. 

Також необхідно автоматизувати облікові процеси, використовуючи 

автоматизацію обліку з реалізації готової продукції, буде забезпечуватися 

контроль надходження платежів від покупців за відвантажену продукцію, 

зменшено час для визначення обсягу податкового зобов’язання з ПДВ, спрощено 

процес розподілу поза виробничих витрат тощо [2]. 

Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку наявності 

та руху готової продукції є високий рівень використання облікової інформації 

для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції. В організації 

обліку готової продукції існує ряд проблем, які впливають на організацію 

ведення обліку готової продукції. Вирішення проблем дозволить ефективно 

здійснювати бухгалтерський облік готової продукції та її собівартості, 

підвищить ефективність виробництва, і тим самим підтримає 

конкурентоспроможність виробленої продукції, нарощуючи економічний 

потенціал підприємства [3]. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ 

 

У сучасних умовах розвитку суспільства теорія бухгалтерського обліку 

відстає від практики, оскільки стрімкий соціально-економічний розвиток 

вимагає не дозволяє миттєво відреагувати на зміни що відбуваються в 

середовищі. Тому логічно припустити, що розвиток бухгалтерського обліку 

прямо пропорційно залежить від розвитку економічної науки, і тому необхідно 

облікову науку удосконалювати орієнтуючись на економічну інституційну 

теорію. Дану спрямованість дослідження визначило і те, що інституційна теорія 

є класичною щодо сучасного розвитку економічної платформи. Основною 

причиною її застосування слугує і те, що вона визначає фактори впливу і 

напрямки розвитку системи інститутів з метою подолання проблем, та пояснює 

причини утворення ефективної чи неефективної економічної системи. 

Застосування інституційної теорії в практиці дозволить здійснювати ефективну 

зміну інститутів з метою досягнення поставлених стратегічних цілей. 

Дослідження інституційної теорії необхідно проводити поетапно та 

відповідно до моделі, яка дозволить вивчати сучасний стан теорії облікового 

інституціоналізму і паралельно наводити напрямки його удосконалення (рис.1). 

В цьому контексті слід погодитися з думкою, що основними причинами 

формування інституційної теорії бухгалтерського обліку є: 

 існування міждисциплінарних зв’язків між бухгалтерським обліком і 

економічною теорією; 

 адаптація економічних методів та інструментів до практики ведення 

бухгалтерського обліку з метою вирішення проблемних ситуації в обліковій 

сфері. Ефективність застосування економічних теорії в бухгалтерській практиці 

є недоведеною, проте останнім часом цій тематиці присвячується багато 

наукових праць; 

 виникнення необхідності у відображенні новітніх об’єктів 

бухгалтерського обліку. В даному контексті базовими поняттями виступають – 



114 

 

трансакційні витрати (виконання робіт, витрати на пошук інформації, укладання 

договорів, забезпечення права власності, надання послуг тощо), які не пов’язані 

з самим процесом виробництва і потребують окремих підходів відповідно до 

бухгалтерської практики орієнтуючись на теорію інституціоналізму [0].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні елементи дослідження інституційної теорії бухгалтерського обліку 

Джерело: узагальнено автором. 

 

При цьому інституційна теорія не ставить перед собою конкретних вимог, і 

не заперечує класичної технології ведення проте орієнтується на напрямки 

розвитку в площині облікового дослідження. А основними елементами її 

дослідження виступають: елементи методу бухгалтерського обліку з точки зору 

соціально-економічного інституту, фактори впливу інституційного середовища, 

взаємовідносини між учасниками інституційного середовища, результативність 

бухгалтерського обліку в інституційному середовищі тощо. 

До загальних позитивних характеристик інституційної теорії обліку, слід 

віднести широкий спектр дослідницьких методів, які мають не просто 

міждисциплінарний характер, а включають і органічний підхід, що особливо 

важливо для сільського господарства. Одночасно, застосування останнього є 

досить складним, адже ознаки, що характерні для органічної моделі, важко 

формалізувати й подати в числовому виразі. Тому є потреба в розвитку 

досліджень за таким напрямом. 

Інститути створюють взаємозв’язки в межах інституційного середовища 

відповідно до норм діяльності формальних та неформальних інститутів. Вони 

відображають інституційний підхід бухгалтерського обліку на основі 

виокремлення обліку як основного елемента інституційної системи, але 

потребують ще чіткої ідентифікації факторів впливу, щоб визначити чи є 

Причини формування інституційної теорії бухгалтерського обліку 
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об’єктивна потреба в інституціоналізації обліку чи, можливо, вона насаджується 

ззовні різними державними чи міжнародними організаціями. 

Облікові системи різновекторні в країнах, це спричинило багато 

непорозумінь та перешкод у процесі отримання прибутків від здійснення 

міжнародних операцій, що стало основною рушійною силою Міжнародної ради 

з питань бухгалтерського обліку (IASB) щодо створення міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) з питань ведення якісного і достовірного 

бухгалтерського обліку на підприємствах.  

Так, впровадження фінансово-правових норм Європейського Союзу у 

законодавчу базу України відбувається за допомогою правової системи – acquis 

communautaire, яка враховує усі спільні принципи права для правових засад 

держав-членів ЄС. Дані принципи поділяються на таких дві категорії, як 

визначення прав людини та формування принципів адміністративної 

правомірності. Адаптація законодавства України до acquis communautaire є 

складним, послідовним, комплексним процесом, основним елементом якого є 

розробка та супроводження проектів нормативно-правових актів. Відбувається 

вона двома шляхами: 1) приведення чинного законодавства у відповідність з 

acquis communautaire шляхом внесення відповідних змін; 2) розробка проектів 

нормативно-правових актів з урахуванням acquis communautaire та 

приналежності проекту до пріоритетних сфер адаптації, перелік яких наведено у 

Загальнодержавній програмі адаптації. Адаптація законодавства з 

бухгалтерського обліку належить до першого етапу програми. 

Також Європейське Співтовариство реалізовує свою політику через 

інструменти soft law, в яких інституції висловлюють пропозиції (повідомлення, 

настанови) щодо вирішення проблемних ситуацій. Представлені інструменти 

реалізації політики є важливим джерелом інформації про погляди цих інституцій 

на застосування імперативних положень acquis communautaire. Таким чином, 

проводячи адаптацію законодавства України відповідно до норм Європейського 

Союзу доцільно і ефективно враховувати положення soft law. 

Щодо Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), то на сайті 

Міністерства фінансів України розміщений їх переклад і суб’єкти 

господарювання використовують дану інформацію для формування звітів за 

міжнародними стандартами. Важливою проблемою у даній площині виступає 

правильно зроблений переклад стандартів з англомовного джерела, оскільки 

направлена складена звітність викривить уявлення про реальний стан 

підприємства. З метою усунення непорозумінь щодо запровадження 

Міжнародних стандартів фінансової звітності Меморандум  про взаємодію, 

співробітництво та координацію дій щодо МСФЗ має низку заходів для 

запобігання некоректного перекладу і використання міжнародних заходів.  

Важливим моментом у процесі якісного перекладу МСФЗ виступає тісна 

співпраця Міжнародної федерації бухгалтерів та РМСБО, які здійснюють 

розробку необхідного інструментарію з метою якісного перекладу міжнародних 

стандартів, що базуються на єдиному термінологічному словнику та 

спеціальному програмному забезпечені.  
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У процесі впровадження МСФЗ у господарську діяльність України необхідно 

звернути увагу на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах, оскільки там 

спостерігається відсутність належної підготовки фахівців з бухгалтерського 

обліку відповідно до вимог застосування міжнародних стандартів.  

Вибір кінцевого варіанта розвитку інституційної теорії полягає у продовженні 

удосконаленні інституційних теорій та формуванні нових інституційних концепцій 

спрямованих на суспільний вибір, права власності тощо. Так, інституціалізм в 

бухгалтерському обліку сформував методи аналізу, які є формалізовані створюючи 

тим самим підґрунтя для генезису облікової думки, а з іншої сторони – він доводить 

важливість створення єдиної системи стандартизації, яка дозволить адекватно 

оцінювати і розвивати облікову парадигму. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ 

 

Міжнародна кооперація змушує представників українського бізнесу 

комунікувати зі світовими стейкхолдерами з дотриманням загальноприйнятих 

правил підготовки звітів. З метою забезпечення прозорості господарської 

діяльності в кінці 2017 року до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [1] було внесено зміни з частковим урахуванням 

http://bses.in.ua/journals/2017/16_2017/34.pdf
http://magazine.faaf.org.ua/problemi-zaprovadzhennya-msfz-v-ukraini-institucionalniy-pidhid.html
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вимог Директиви 2013/34/ЄС Європейського парламенту і Ради від 26 червня 

2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та 

пов’язані звіти деяких видів підприємств [2]. Новації пов’язані із 

запровадженням річних звітних форм для розкриття інформації про управління 

для середніх та великих підприємств (що підпадають під категорію 

«підприємств, що становлять суспільний інтерес») й даних про платежі на 

користь держави для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 

видобувних галузях.  

На допомогу підприємствам у вересні 2018 року прийнято Закон України 

«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» [3], в грудні 2018 року 

затверджено Методичні рекомендації зі складання звіту про управління (далі – 

Методрекомендації № 982) [4], а в серпні 2020 року – Форму та Порядок 

складання звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють 

заготівлю деревини [5]. Серед іншої інформації в такому звіті має 

висвітлюватися відомості про екологічний податок. 

Метою дослідження є оцінка корисності інформації про екологію, яка 

розкривається у звіті про управління, з позиції найвпливовіших груп 

користувачів, – держави, господарюючих суб’єктів, громадськості та надання 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення існуючих підходів.  

Розглянемо загальнодержавну філософію. Окремо зазначимо, що сьогодні 

ключовим регулятором в екосфері є Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України. Із моменту утворення 27.05.2020 року займається 

моніторингом охорони навколишнього природного середовища, контролем за 

виконанням вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського 

протоколу до неї, Паризької угоди [6]. Зазначимо, що на веб-сайті Міністерства 

немає даних зі звітів про управління провідних українських підприємств. 

На рівні Державної служби статистики України у 2019-2020 рр. 

проводилося спостереження навколишнього середовища за набором показників, 

які містяться у трьох річних формах, – 1. Звіті про викиди забруднюючих 

речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

викидів, де розкривається кількість викидів. 2. Витрати на охорону 

навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік 

(наводяться види витрат спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію 

забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності 

на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні 

продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування; 

інформація про екологічні платежі – екологічний податок і грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; дані про 

екологічні послуги – надходження (оплату) коштів за надання послуг 

природоохоронного призначення, надходження коштів від продажу відходів та 

побічної продукції, отриманої при здійсненні природоохоронних заходів. 3. 

Утворення та поводження з відходами за 20__ рік (форма містить інформацію 

про обсяги відходів та обсяги поводження з ними безпосередньо за місцем їх 

утворення (виробництва)) тощо.  
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До речі, із 27.11.2020 року на веб-сайті Держстату України в рубриці 

«Навколишнє природне середовище» оприлюднені результати обробки 

статистичних звітів, із розкриттям даних щодо: відходів; викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря; витрат на охорону навколишнього природного 

середовища; використання та охорону водних ресурсів; екологічних показників, 

рекомендованих ЄЕК ООН, що виробляються органами державної статистики; 

екологічних рахунків. [7] Хотілося б відмітити, що в огляді відсутня деталізація 

за розмірами підприємств. Пояснення цьому просте, оскільки звіт про 

управління не є формою статистичної звітності, то він не узагальнювався 

регулятором. 

У Методрекомендаціях № 982 МФУ запропоновано розкривати екологічні 

аспекти у розрізі впливу галузевої діяльності підприємства на навколишнє 

середовище; щодо заходів з охорони довкілля; стосовно зменшення впливу 

діяльності підприємства на навколишнє середовище, а також показники, що 

характеризують: раціональне використання води; управління відходами; викиди 

парникових газів; споживання енергії тощо. При цьому навіть мінімальний набір 

таких показників не представлений. 

Вищенаведене зовнішнє порівняння форм Держстату України та МФУ 

вказує на дублювання інформації. 

Склад показників звіту про управління для банківських установ формував 

НБУ. Однак про набір конкретних екологічних показників в розділі 4 – 

Структура і зміст Звіту про управління [8] також не згадується. 

У Річному звіті емітентів цінних паперів за 2019 рік, які регулювалися 

вимогами НКЦПФР, окремим пунктом наводиться Звіт керівництва (звіт про 

управління), проте інформація не зіставна з Методрекомендаціями № 982. 

Таким чином, однойменний звіт про управління від кожного з регуляторів 

насичений абсолютно різними даними. Регулятори не взаємодіють один з одним, 

як наслідок звіти про управління комплексно не аналізуються й не зіставляються. 

Усе це не сприяє прозорості та не додає довіри до таких форм. 

Філософія господарюючих суб’єктів така, немає обов’язкових показників, 

відсутнє покарання, звіт можна заповнювати мінімально. Оприлюднені звіти про 

управління можна розподілити за наступним критеріями: непрозорі; з 

мінімальним набором даних щодо екологічної діяльності й такі, де якісно подано 

екологічну інформацію. На розкриття даних істотний вплив здійснюють: вік та 

освіта топ-менеджерів, психологічний стан, корпоративна культура, професійна 

етика тощо. 

Українська громадськість немає достатнього рівня екологічної свідомості, а 

тому звіт про управління не сприймається як важливий документ, який потрібно 

вивчати та критично оцінювати. 

За результатами дослідження рекомендуємо виробити єдину державну 

політику щодо розкриття екоінформації. Для цього радимо усунути наявне 

інформаційне дублювання шляхом з’єднання форм річних статистичних звітів з 

даними звіту про управління, із закріпленням за останнім статусу документу з 

розкриттям екологічної інформації. Пропонуємо на держрівні закріпити перелік 

обов’язкових екопоказників, які розкриватимуться в звіті про управління всіма 
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суб’єктами; встановити відповідальність за неналежне розкриття, 

перекручування та ненадання даних; долучити громадськість, міністерства та 

інших користувачів до вироблення додаткових наднаціональних секторальних 

показників. Якість розкриття та таксономія екоінформації в звітах про 

управління має бути предметом подальших наукових досліджень та обговорень. 
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ПРО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ «АКТИВИ» ЯК ОБ’ЄКТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Бухгалтерський облік, як інформаційна система підприємства, надає 

зовнішнім та внутрішнім користувачам інформацію для прийняття ними рішень. 

В статті 3 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

відмічається, що інформація про фінансовий стан та результати діяльності 

повинна бути повною, правдивою та неупередженою [1, c. 4 ]. Значення активів 

для діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання не можна перебільшити, 

оскільки вони є одночасно складовою фінансового стану на конкретний період, 

так і результатом господарської діяльності. 

Слід зазначити, що інтерес до понятійного апарату бухгалтерського обліку 

та його практичного використання проявлявся завжди, але суттєві зміни в 

суспільно–економічному середовищі примушували розглядати ці питання в 

зовсім іншій площині, ніж раніше. Це в повній мірі стосується і терміну активи. 

Зокрема, в традиційній системі бухгалтерського обліку до 2000 року активи 

розглядались як господарські засоби за їх видами та розміщенням, а актив – як 

ліву сторону балансу. І така інтерпретація повністю задовільняла потреби 

практики. Адже при командно-адміністративному способі виробництва було 

доволі вузьке коло застосування фінансового інструментарію ринкової 

економіки (нематеріальні активи, цінні папери, гудвіл тощо). Разом з тим, на наш 

погляд, перебільшувалось значення об’єктів  з натуральними характеристиками 

(майно, засоби, речі тощо). 

Згадується облікова діяльність того періоду. Перехід до ринкових умов 

господарювання дозволяв отримувати аграрними підприємствами кредити 

комерційних банків, що суттєво стимулювало підвищення ефективності їх 

діяльності. Проте товаровиробники стикнулись з деякими труднощами у 

взаємовідносинах з банківською системою – банки досить прискіпливо 

аналізували показники балансу підприємства, в тому числі його ліву частину – 

актив. В багатьох випадках фахівці банку піддавали сумніву, і не безпідставно, 

подані в ньому дані. Звичайно, це були достовірні показники з точки зору 

тодішніх інструкцій з ведення бухгалтерського обліку. Проте для банку були і 

залишаються актуальними показники, що характеризують ліквідність. 

Зокрема, в обліку і в бухгалтерській звітності знаходили відображення 

машини, обладнання, транспортні засоби тощо з незадовільним технічним 

станом. Списати їх не можна було, так як ще не вийшли нормативні строки 

експлуатації. Доходило до курйозів – зимою із-за поганих погодних умов або в 

результаті недбалого зберігання псувались в спеціальних силосних чи сінажних 
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спорудах силос, сінаж і інші корми. Списувати їх не спішили, щоб не мати 

неприємностей і штучно завищували валюту балансу. Зрозуміло, що користі від 

такої інформації було мало. 

Тому, на наш погляд, досить актуальною подією стала реформа 

бухгалтерського обліку, започаткована в 2000 році, коли було прийнято низку 

нормативних документів, орієнтованих на ринкові відносини та міжнародну 

бухгалтерську діяльність. Зокрема, це стосується теми нашого висвітлення. Так, 

в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та 

в Національному Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку 1 ‘Загальні 

вимоги до фінансової звітності’ подано визначення: ‘Активи – ресурси, 

контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, 

як очікується, приведе до економічних вигод у майбутньому’ [1, с.1; 2, с. 2]. 

Тобто в цьому визначенні чітко вказується, активами можуть бути лише ті 

об’єкти (майно, засоби, ресурси, матеріальні цінності), які  можуть привести в 

майбутньому економічні вигоди. 

В цитованому вище Законі відмічається, що ‘економічна вигода – 

потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від 

використання активів’ [1, с. 2]. Це означає, що підприємство має право, більше 

того, зобов’язане списати з обліку непридатне майно, продукцію, техніку, інші 

господарські засоби, що ‘очистить’ баланс від недостовірної інформації та 

підвищить імовірність прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

Більшістю науковців та практиків бухгалтерського обліку в цілому 

позитивно сприйнято вище наведене трактування активів. Зараз є багато 

публікацій на цю тему. Зокрема, підтвердженням цього є досить ґрунтовне 

дослідження Скоробагатової В. В., де автор аналізує точки зору 42 наукових 

джерел і робить висновок, що все таки науковцями не сформовано  єдині підходи 

до визначення терміну активи і це приводить до неоднозначності та 

суперечливості трактування цієї категорії [3, с. 48]. 

Проте вже те, що зроблено в теоретичному трактуванні та діючій практиці 

обліку активів вселяє впевненість в необхідності  подальших дослідженнях 

облікових аспектів терміну активи. Зокрема, питання йде про включення в облік 

інших об’єктів, таких як : людські ресурси, вартості у вигляді зносу, резервів, 

гудвілу та інших. 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В МЕЖАХ ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

В умовах ринкових відносин основною метою підприємства є отримання 

прибутку, однак рівень розвитку продуктивних сил вимагає додаткового 

врахування екологічності виробництва, оскільки екологічний механізм є однією 

з основних складових сучасної економіки.  

Враховуючи важливість врахування екологічного чинника світове 

співтовариство 179 країн світу, у т. ч. й України, підписало декларацію про 

необхідність переходу до концепції сталого розвитку, однією з умов якої є 

екологізація виробництва. В Україні ця концепція ще не отримала належного 

поширення незважаючи на те, що деякі нормативні акти стосовно питань 

стійкості були прийняті на законодавчому рівні [2].  

Концепція сталого розвитку потребує, щоб в інформованих потоках 

підприємства на постійній основі формувалася достовірна інформація 

екологічного характеру. Так, теорія фізичної економії ставить перед 

бухгалтерським обліком потребу розширення об'єктів обліку природно-

ресурсного потенціалу, ідентифікації та балансового узагальнення виробництва 

і споживання відновлюваних енергетичних активів. Для нової фізіократичної 

парадигми бухгалтерського обліку важливою є проблема оцінювання таких 

активів за новими методологічними підходами. Суть таких підходів полягає в 

пріоритетності енергетичних та соціальних чинників над грошово-міновими 

схемами [1].  

Слід зауважити, що екологічний облік є запорукою аналізу та контролю за 

раціональною природоохоронною діяльністю підприємства. Кількість 

екологічних проблем щорічно збільшується, як і рівень їх небезпеки. Основною 

перешкодою впровадження ефективної екологічної політики на підприємствах є 

недостатнє інформування системи управління повною, достовірною, докладною 

та своєчасною інформацією про природоохоронну діяльність. 

На нашу думку, екологічна інформація повинна бути невід’ємною частиною 

в складанні зрозумілих і достовірних звітів тих підприємств, діяльність яких 

впливає на стан навколишнього природного середовища. Нині традиційні 

інструменти екологічного аналізу все ще не дають змогу системі управління 

достовірно визначити, наскільки ефективними є екологічні стратегії та як 

екологічна політика впливає на стан навколишнього природного середовища. 
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Отже, екологічний облік є найважливішим інструментом реалізації концепції 

сталого розвитку  

Іонін Є.Є. і Сердюк В.М. вважають, що серед чинників, що перешкоджають 

розвитку екологічного обліку, можна виокремити такі: 

- складність виділення поточних і капітальних витрат із загальних витрат; 

- впровадження податкового законодавства, що слабо стимулює 

природоохоронну діяльність; 

- прагнення до збільшення чистого прибутку як важливого чинника 

інвестиційної привабливості підприємства без урахування екологічного 

компонента привабливості; 

- недостатній розвиток нормативної бази; 

- незадовільний стан управлінського обліку [2]. 

Необхідно відмітити, що сучасні науковці по-різному трактують термін 

«екологічний облік». До визначення автори підходять з точки зору  

національного доходу, фінансових витрат, а також корпоративної зацікавленості. 

Ми вважаємо, що достатньо повним визначенням цього терміну є розуміння його 

як «системи виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, 

зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність 

підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і 

зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень» [3, с. 70]. На думку 

автора, з якою ми погоджуємось, екологічний облік повинен знайти своє 

відображення в загальній системі бухгалтерського обліку. Він зможе 

об’єднувати в собі процеси ідентифікації, вимірювання та комунікації 

екологічної інформації.  

Отже, поняття екологічного бухгалтерського обліку ще не набуло 

остаточного осмислення і логічної завершеності як комплексно сформована 

система знань. Безсумнівно, він має стати частиною управлінського обліку. 

Відповідно до нового підходу, облік екологічної діяльності повинен об'єднувати 

в собі процеси ідентифікації, вимірювання та комунікації еколого-економічної 

інформації, які б дали змогу користувачам ухвалювати на її основі відповідні 

управлінські рішення. Основними елементами екологічного обліку мають стати 

облік природоохоронних витрат, екологічних зобов’язань, звітність про 

природоохоронну діяльність, аудит економічної інформації екологічного 

характеру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАПІВ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Важливим чинником підвищення ефективності роботи та посилення 

конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках у 

мовах дії концепції сталого розвитку є активізація інноваційної діяльності 

підприємств. У вирішенні проблем розвитку економіки України на сучасному 

етапі та активізації підприємницької діяльності важливе значення мають 

стартапи. Успішна реалізація стартап-проектів відіграє важливу роль у розвитку 

економіки, збільшує інтерес іноземних інвесторів до країни.  

Старта́п (англ. startup), стартап-компанія – нещодавно створена компанія 

(можливо ще не зареєстрована офіційно), що будує свій бізнес на основі 

інновацій або інноваційних технологій, володіє обмеженою кількістю ресурсів і 

планує виходити на ринок [1]. 

За даними сервісу Startup Ranking, за кількістю стартапів Україна посідає 

43-тє місце (250 стартапів), випереджаючи країну стартапів Естонію, а також 

Литву, Латвію, Словенію, Словаччину. Перше місце в рейтингу посідають США 

(46 951 стартап), друге – Індія (6633), третє – Велика Британія (4996).  

На перших двох стадіях стартаперам найскладніше залучити інвестиції. 

Тому в розвинених країнах вони отримують значну підтримку від держави через 

конкурсне фінансування. В Україні такі ініціативи започаткували – Фонд 

підтримки винаходів Міністерства економічного розвитку, створений 

постановою уряду у червні 2018 року та Український фонд стартапів (УФС), що 

розпочав діяльність з липня 2019 року. 

На відміну від звичайного бізнесу, стартапи мають під собою інноваційну 

основу. Практичний досвід діяльності стартапів свідчить про те, що кожен 

стартап є унікальним за своєю суттю та ризикованим проектом, який складається 

з окремих специфічних господарських процесів, таких як маркетингові 

дослідження, аналітичні дослідження фінансової діяльності підприємства, 

дослідно-конструкторські роботи, виробництво, реалізація та ін., а також має 

свої особливості, які впливають на організацію бухгалтерського обліку. Для 

перевірки успішності та життєздатності продукту та обраної бізнес-моделі 

важливе значення має система бухгалтерського обліку, яка формує необхідну 

економічну інформацію для контролю та аналізу з метою управління 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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підприємством. Для задоволення потреб в інформаційних ресурсах 

бухгалтерського обліку, власники та працівники, що забезпечують діяльність 

стартапів, можуть користуватися послугами як штатних працівників, так і 

незалежних інформаційних служб, які виконують облікову роботу на умовах 

договору. Ведення обліку в інноваційних підприємствах може здійснюватися 

різними суб’єктами залежно від стадії розвитку компанії, організаційно-правової 

форми господарювання та інших умов, визначених чинним законодавством. У 

відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» підприємство вибирає самостійно форму організації 

бухгалтерського обліку. 

Особливості стартапу в тому, що він являє собою сукупність послідовних 

фаз розвитку, які змінюють одна одну, починаючи від зародження бізнес-ідеї та 

завершуючи функціонуванням компанії як звичайного бізнесу. Кожен стартап 

слід розглядати як певний проект, який має відповідні етапи свого розвитку. 

Поділ на етапи залежить від мети і спрямованості стартапу, від сфери та галузі 

його діяльності та інших критеріїв, які будуть впливати на рівень інвестицій у 

стартап. Кожна стадія розвитку стартапу має свою специфіку та особливості, 

мету, яку компанія повинна досягти, щоб перейти на наступну стадію.  

Найчастіше в економічній літературі використовується скорочена 

класифікація стадій розвитку стартапу, згідно з якою він проходить в своєму 

розвитку п’ять таких стадій [2, 3]: 

1) Початкова (посівна стадія). На цій стадії визначається бізнес-ідея 

стартапу, формується команда (стартапер, бізнес-аналітик, розробники 

продукту), розробляється бізнес-план розвитку ідеї, пошук інвесторів, а також 

апробується прототип продукту, послуги, технології, якщо він вже створений.  

Це стадія аналізу припустимих обсягів та джерел фінансування, реєстрація 

організації. Тому на цій стадії має значення облікова інформація, що стосується 

створення та реєстрації стартап-компанії, облік інвестицій за джерелами 

надходження, розрахунків за послуги залучених спеціалістів з розробки стартап-

проекту та ін.). Важливе значення на даному етапі має планування потреби 

(складання кошторису витрат) необхідних ресурсів (фінансових, матеріальних, 

інтелектуальних та ін.), що дозволяє чітко контролювати етапи проекту та 

розрахувати потреби в необхідних обсягах інвестицій та можливі джерела 

фінансування. 

2) Стадія запуску. На другому етапі відбувається матеріалізація бізнес-ідеї: 

активізація та використання людських ресурсів (стартапер, маркетолог, 

розробники, менеджер, юрист, бухгалтер), матеріально-технічного забезпечення. 

Тому на цій стадії має значення облікова інформація, що стосується формування 

активів та зобов’язань, створення об’єктів діяльності (готової продукції, товарів, 

робіт, послуг). Особливе значення методів бухгалтерського обліку в 

забезпеченні контролю за процесами виробництва та продажем продукту та 

виявлення недоліків та проблем. 

3) Стадія зростання. Третій етап передбачає зростання масштабів діяльності 

стартап-компанії. Стадія зростання є ключовою для визначення розвитку 

стартапу, що дозволяє перехід від інвестицій до самофінансування. На цій стадії 
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має значення забезпечення обліковою інформацією, що стосується операцій з 

реалізації створених (придбаних) об’єктів діяльності, формування, розподілу та 

використання фінансових результатів. За даними обліку можна провести аналіз 

забезпечення безперебійного й якісного виробництва та продажу продукції, 

робіт і послуг.  

4) Стадія розширення. На цій стадії стартап перетворюється на звичайну 

компанію, яка розширює свій бізнес. Компанія демонструє свою життєздатність 

на попередніх етапах та одержує доступ до різноманітних джерел фінансування, 

що дозволяє розширювати масштаби своєї діяльності,  диверсифікувати її, 

удосконалити продукцію. Четвертий етап характеризується зрілістю та початком 

ведення бізнесу у звичному форматі. Тому належна організація обліку дозволить 

забезпечити власників необхідною інформацією для управління підприємством, 

про ефективність розширення виробництва, пошуку можливостей відкриття 

філій та підрозділів у межах країни та за кордоном для більш ефективних 

результатів діяльності та розвитку.   

5) Стадія «виходу» означає, що інвестори отримують можливість повернути 

вкладені раніше інвестиції завдяки збільшенню вартості компанії, що є 

наслідком зростання грошового потоку. На цій стадії важливе значення має 

облікова інформація щодо операцій з продажу компанії або частки власності, 

продаж акцій, викупу бізнесу, продаж частки інвестора та розрахунків з 

засновниками та інвесторами.  

Отже, на всіх стадіях розвитку стартапу – від визначення цілей проекту до 

просування готової продукції (робіт чи послуг) на ринок – робота команди 

стартапів значно відрізняється від роботи звичайного підприємства.  Особливого 

значення в діяльності стартапів набуває належне облікове забезпечення та 

система внутрішнього контролю за використанням ресурсів на кожному з етапів 

інноваційної діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності та зростанню 

конкурентоспроможності стартап-компаній та успішному освоєнню ними 

фінансових інвестицій.  

Та чи інша форма організації бухгалтерського обліку в стартап-компаніях 

застосовується залежно від стадій розвитку інноваційного підприємства та умов 

інноваційної діяльності. Найбільш оптимальною формою організації 

бухгалтерського обліку в стартап-компанії, яка знаходиться на більш пізніх 

етапах розвитку, є бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером, 

структура якої залежить від обсягів діяльності, кількості працівників, розмірів 

компанії. Облікове забезпечення управління діяльністю стартап-компаній 

дозволить вирішити коло важливих завдань: забезпечити внутрішніх та 

зовнішніх користувачів (передусім, інвесторів) необхідною економічною 

інформацією про бізнес-ідею проекту, про успішність обраної бізнес-моделі та 

про раціональне використання отриманого фінансування. 
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РОЛЬ ТОРГОВИХ МАРОК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

У сучасних умовах господарювання роль торгових марок в управлінні 

підприємствами досить вагома, вищевикладена теза підтверджується значною 

кількістю праць науковців на дану тематику, як зарубіжних так і вітчизняних. 

Згідно законодавства України, торгова марка – це позначення, за яким товари і 

послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [1]. 

В міжнародній практиці не використовують поняття «торгова марка», а 

замість нього у іноземній літературі зустрічається термін «бренд». Бренд - це 

назва, термін, знак, символ або дизайн, або їх комбінація, які призначені для 

ідентифікації товарів і послуг одного підприємства або групи підприємств і їх 

відмінності від товарів і послуг конкурентів [2].  

Бренди – це засіб диференціації продуктів і послуг підприємства від 

продуктів і послуг її конкурентів.  

Існує безліч доказів того, що споживачі будуть платити значну надбавку до 

ціни за популярний бренд і залишаться лояльними до нього. Тому важливо 

розуміти, що таке бренди, брендинг і чому вони важливі. 

Управління торговими марками або брендинг – це маркетингова практика, 

за якої підприємство створює назву, символ або дизайн, які легко 

ідентифікувати, як асоціацію з компанією. Це допомагає відрізняти продукт від 

інших продуктів і послуг та ідентифікувати його.  

Брендинг важливий для підприємства, тому що він, по-перше, справляє 

незабутнє враження на споживачів, по-друге, дозволяє клієнтам зрозуміти, чого 

очікувати від компанії. Також, це спосіб виділитися серед конкурентів і 

пояснити, що саме пропонує певне підприємство, що робить його кращим 

вибором.  

Бренд створений для того, щоб реально відображати те, ким підприємство є 

як бізнес, і як воно хочете, щоб його сприймали. 

Є багато елементів, які використовуються для розвитку бренду, включаючи 

рекламу, обслуговування клієнтів, рекламні товари, репутацію і логотип. Всі ці 

складові працюють разом, щоб створити один унікальний і професійний профіль. 

Брендинг абсолютно важливий для бізнесу через загальний вплив, який він 

справляє на підприємство в цілому.  

Брендинг може впливати на те, як люди сприймають торгову марку, може 

підвищити її впізнаваність. 

Найважливіша причина, по якій брендинг важливий для підприємств, 

полягає в тому, що саме з його допомогою компанія отримує визнання і стає 

відомою споживачам.  
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Логотип – найважливіший елемент брендингу, оскільки це, по суті, стисле 

відображення підприємства.  

Тому професійний дизайн логотипу повинен бути потужним і легко 

запам'ятовується, справляючи враження на людину з першого погляду.  

Ефективно реалізований брендинг дає компанії більше важелів впливу в 

галузі. Що робить підприємство більш привабливим для інвестицій, оскільки 

займана доля ринку зростає. 

Сильний брендинг зазвичай означає, що у споживачів є позитивне враження 

про підприємство і вони віддадуть свою споживчу перевагу саме йому, так як 

споживачі знайомі з торговою маркою і довіряють їй.  

Коли співробітник працює на підприємстві з відомою торговою маркою і 

дійсно відданий бренду, він буде більш задоволений своєю роботою і буде 

пишатися місцем роботи.  

Робота на підприємстві, що користується великою повагою серед 

громадськості, приносить задоволення працівникам, що в свою чергу підвищує 

продуктивність праці у компанії.  

Професійний зовнішній вигляд і професіональний підхід до брендингу 

допоможуть компанії завоювати довіру споживачів, потенційних клієнтів і 

замовників.  

Споживачі з більшою ймовірністю будуть купувати товари або замовляти 

послуги на підприємстві, у якого бездоганний і професійний імідж. 

Правильний брендинг створює враження галузевих експертів і змушує 

громадськість думати, що вони можуть довіряти вашій компанії, продуктам та 

послугам, які вона пропонує. 

Реклама – це ще один компонент брендингу, і рекламні стратегії будуть 

безпосередньо відображати бренд і його бажане зображення. Рекламні методи, 

дозволяють легко створити цілісну і привабливу рекламну стратегію, яка добре 

відповідає цілям брендингу. 

Отже, роль торгових марок або бренду для підприємства досить значна, 

зокрема бренд відіграє одну із головних ролей при прийнятті рішення про 

покупку товарів або послуг, надає конкурентну перевагу та диференціює 

підприємства з однаковими товарами або послугами. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: ЗМІНИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ 

 

В поточному році в процеси короткострокового та стратегічного 

прогнозування втрутилася пандемія коронавіруса. В результаті цього багато 

трендів, які, очікувалося, будуть набирати силу, стали неактуальними. Але 

з'явилися деякі інші. Ключовими словами року в різних сферах, в обліку та аудиті 

в тому числі, стали «віддалена робота» та «цифрова трансформація бізнесу». І це 

потребує теоретико-методологічного та практичного опрацювання від питань 

нової термінологічної бази до конкретних сучасних інструментів провадження 

бухгалтерських та аудиторських робіт. 

Актуалізувалися фахові запити до обліковців на вміння вирішувати супутні 

технічні проблеми, що виникають із програмним забезпеченням, в т.ч. на 

відділеному доступі; вміння визначати проблеми та знаходити ефективні 

рішення, аби призвичаїти цифрові технології до власних потреб [1]. Виникла 

потреба у креативному користуванні цифровими технологіями, вмінні 

створювати власні програмні продукти з метою вирішення повсякденних 

облікових проблем, самостійно визначати потребу в отриманні додаткових 

нових цифрових навичок та задовольняти її постійним вдосконаленням своїх 

знань та навичок.  

Створення та ефективне використання цифрового контенту, використання 

розподілених ланцюжків даних і блоків, об'єднання віртуальних і реальних 

об'єктів на основі 3D-технологій – це умови праці бухгалтера найближчої 

перспективи [2].  

Програмні продукти для віддаленої роботи бухгалтера існують вже давно. 

Але очікується підвищення професійного інтересу бухгалтерів до пристроїв 

«розширеної реальності», бо існує запит не просто на програмну адаптацію 

типових конфігурацій бухгалтерських програм та подальший супровід і 

оновлення, а на побудову цифрових динамічних моделей фізичних об'єктів із 

використанням сенсорних датчиків для імітаційного моделювання, 

використання фізичних та віртуальних роботів для офісної, в т.ч. облікової 

роботи.  

Тож для компаній важливими стають такі якості, як креативність та 

інноваційність контрольно-облікового персоналу; для підтримки цього процесу 

також буде запропоновано більше продуктів для спільної роботи. А цифрова 

інфраструктура бухгалтерського обліку має включати Інтернет, телекомунікації, 

електронну ідентифікацію і аутентифікацію, інформаційну безпеку, хмарні 

технології.  

В довгостроковій перспективі наслідки цифровізації бухгалтерського обліку 

можливі за умови поєднання нових концепцій обробки та передачі інформації: 
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системності та комплексності бухгалтерського обліку господарських операцій в 

режимі реального часу (RTA); прозорого та оперативного обміну електронними 

даними – від первинних документів до звітності (EDI); розширена мова 

статистичної, фінансової, контрольно-аналітичної, управлінської, податкової 

звітності (XBRL); роботизація та «хмарні технології» ідентифікації, розрахунку, 

оцінки, обчислення – облікові операції, що базуються на хмарах; штучний 

інтелект (АІ) – впровадження математичного моделювання сучасними 

інноваціями (оцінка активів, зобов’язань); BigData – використання великих 

масивів інформації для якісних розрахунків, для підвищення їх ефективності, 

точності та швидкості; блокчейн – накопичення інформації та ефективний е- 

контроль; гнучкі цифрові інфраструктури (електронна комерція, онлайн 

взаємодії суб’єктів господарювання, органів влади) [3].  

Впровадження сучасних мобільних, хмарних технологій, технологій аналізу 

даних, Інтернету речей, інших ІТ-інновацій здатні вирішити існуючі проблеми, 

привести до якісних змін в бухгалтерському обліку, підвищити його 

ефективність, релевантність для процесів управління. Вже сьогодні цифрові 

рішення очікують електронний облік та електронну комерцію, електронну 

логістику та цифрові фінанси.  

Але ІТ-модернізація не лише підвищує ефективність процесів, але й 

провокує зростання загроз. В бухгалтерському обліку такими загрозами можуть 

бути:  

- зростання кіберзлочинності в умовах розростання інформаційних систем;  

- відсутність дієвого захисту при обміні ідентифікаційними даними 

фізичних та юридичних осіб, що складають таємницю;  

- неузгодженість процесів та технічні проблеми при верифікації 

ідентифікаційних даних;  

- збільшення кількості, масштабу недоліків (в т.ч. неузгодженості) 

інформаційної, програмної інфраструктури;  

- використання у технічних системах ідентифікації та контролю доступу до 

інформаційних систем технологічно несумісних механізмів [4,5].  

Таким чином, розвиток бухгалтерського обліку на практиці має досягатися 

шляхом раціональної модернізації облікових процесів сучасними ІТ 

інноваціями, технічного захисту інформації в просторі і часі, організації дієвої 

ідентифікації та аутентифікації (встановлення права доступу облікових 

співробітників; розподіл повноважень і відповідальності, щоб одна людина не 

могла порушити критично важливий для організації процес або подолати захист 

навмисно чи ненавмисно; постійне протоколювання й оперативний е-контроль), 

узгодження майбутніх трансформацій з теоретико-методологічною та 

нормативною базою бухгалтерського обліку.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

 

Успіх діяльності підприємства чи установи в певній мірі залежить від 

раціональної організації документообігу. Зрештою, документообіг та 

управлінська діяльність щільно пов’язані одне з одним. Швидкість, з якою 

отримується інформація, необхідна для прийняття управлінських рішень, 

залежить від швидкості руху, обробки та передачі первинних документів. 

За умов комп'ютеризації управління і з переходом до зберігання інформації 

на електронних носіях документообіг (документальне забезпечення управління) 

розуміють як створення інформаційної бази документів на різноманітних носіях 

для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій [3]. 

Електронне управління документами здійснюється відповідно до 

законодавства України або на основі угод. Цитую, відповідно до ст. 9 Закону 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851, 

«електронний документообіг − сукупність процесів створення, оброблення, 

відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення 

електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності 

та в разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів» [1]. 

Електронний документообіг дозволяє створити єдиний інформаційний 

простір, інтегруючи в інформаційний вузол усі документальні системи. 

Інтеграція здійснюється без втрати якості роботи з документами, зі збереженням 

традицій діловодства. Основа подібної інтеграції – надійне сховище документів 

і взаємодіючі з ним системи документообігу. Всі документи зберігаються в 

єдиному сховищі, що дозволяє забезпечити оптимальний пошук і відбір 

інформації при підготовці матеріалів. Однак робота з архівними документами є 

важливим етапом при підготовці нових матеріалів.  

Інтеграція архіву електронних документів у єдиний інформаційний простір 

організації дозволить зробити доступ до архівних матеріалів оперативним і 
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ефективним. Доступ до світових інформаційних ресурсів, перехід на електронні 

технології документування, зберігання і передання документів, тобто перехід на 

принципово нові способи організації інформації і доступу до неї, ставлять перед 

службою діловодства нові наукові і прикладні завдання [2]. 

Як свідчить практика та результати наукових досліджень, автоматизація 

документообігу дає змогу: 

 підвищити виконавську дисципліну (здійснюється за рахунок 

покращання контролю за виконанням документів, а саме ефективна система 

повідомлень та нагадувань дає можливість попереджувати всіх посадових осіб 

про наближення строку виконання доручення); 

 легко скласти повну картину ефективності діяльності як окремих 

працівників, так і установи в цілому (за допомогою прикінцевих звітів та 

журналів); 

 формувати індивідуальні маршрути документів і визначити найбільш 

оптимальний шлях їх руху в установі; 

 зменшити час на обробку і реєстрацію, а також уникнути помилок, 

пов'язаних із заповненням реквізитів документа (використовуючи автоматичну 

генерацію номера і поточної дати, використання довідників); 

 засобами системи здійснювати швидкий пошук документів та доручень 

(за їх змістом або будь-якою комбінацією реквізитів). 

Однак на ефективність впровадження електронного документообігу,  на 

думку Безверхого К.В., суттєво впливають наявні проблеми, пов’язані з 

організацією в установі паперового документообігу (несвоєчасна доставка 

обліково-звітної інформації; непрогнозованість маршрутів руху документів; 

незакріпленість документів за відповідальними працівниками; неможливість 

прийняття рішень без залучення додаткової обліково-звітної інформації) [2]. 

Тому електронний документообіг – це передовий підхід, який значно 

підвищує ефективність роботи компаній, установ та організацій, включаючи 

низку процесів створення, обробки, відправки, передачі, прийому, зберігання, 

використання та знищення електронних документів. Завдяки інтегруванню всіх 

документаційних систем в інформаційні вузли, електронний документообіг 

надає можливість створити єдиний інформаційний простір. При виконанні 

подібних робіт якість документів не втрачається. Нині нормативні питання 

стосовно регулювання електронного документообігу в цілому залишаються 

невирішеними. Тож досі не повністю вивчено поняття та функції електронного 

документообігу як системи. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБЛІКОВИХ 

ПРОЦЕДУР У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ 

 

Облікова та аналітична інформація є ядром інформаційного забезпечення 

системи управління, що об'єднує всі господарські процеси та забезпечує 

взаємодію різних структурних підрозділів будь-якого підприємства. Згідно з 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, облікова 

інформація являє собою інформацію про стан, структуру та рух майна організації 

і джерела його утворення, господарські процеси та результати фінансової та 

виробничо-господарської діяльності організації. 

Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Полягає в підборі, 

класифікації та підготовці до використання інформації щодо розроблення 

стратегії, яка надасть достатньо повну та об’єктивну характеристику факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, можливих стратегій, методичного 

забезпечення. 

Перспективним підходом до формування обліково-аналітичного 

забезпечення стратегічного розвитку підприємства буде інтеграція всіх наявних 

на підприємстві видів облікової діяльності з процедурами попередньої 

аналітичної обробки первинних даних, набутками дисципліни менеджменту 

знань й принципами ситуаційного управління. 

Організація обліку є потужним інтегруючим інструментом усіх інших 

управлінських систем у єдину нормативно-методологічну базу економічного 

управління підприємством. Упровадження системи управлінського обліку не 

може бути реалізовано автономно, без удосконалення системи бухгалтерського 

обліку й звітності, бюджетування й планування, організаційної структури [2]. 

Всі джерела стратегічної інформації можна поділити на внутрішні та 

зовнішні [3]. До внутрішніх можна віднести – фінансову, управлінську і 

статистичну звітність, реєстри обліку; плани і прогнози розвитку підприємства; 

установчі документи, методично-інструктивні матеріали; якісна оцінка явищ і 

процесів на підприємстві та суджень працівників підприємства. Відповідно до 

зовнішніх відносяться, такі як: законодавчо-нормативні акти; засоби масової 

інформації, зокрема глобальні інформаційні мережі; монографічна, методична і 

навчальна література; погляди фахівців (фінансових аналітиків, керівників 

фінансових установ, органів державної влади, науковців тощо); офіційні 

відповіді організацій на запити керівників підприємств, зокрема щодо 

підтвердження або спростування факту реалізації господарських операцій.    

Крім того, стратегічну інформацію поділяють на первинну та вторинну. До 

переваг первинної стратегічної інформації відносять: збір інформації у 

відповідності з точними цілями даної досліджуваної задачі; методологія збору 
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даних контролюється і відома компанії; всі результати доступні для компанії, яка 

може забезпечити їх секретність для конкурентів; надійність може бути 

визначена; якщо вторинна інформація не відповідає на всі питання, то збір і 

аналіз первинних даних – єдиний спосіб отримати необхідні відомості. 

До переваг вторинної стратегічної інформації відносять: багато її видів 

недорогі, оскільки не потрібний збір нових даних; інформація зазвичай 

збирається швидко, в той час як для отримання первинної інформації може 

знадобитись більше часу; джерела інформації можуть містити дані, які фірма не 

може сама отримати; інформація, зібрана з незалежних джерел; вона допомагає 

в ситуаціях, коли потребується попередній аналіз. 

Практичне розв'язання проблем, пов'язаних із необхідністю забезпечення 

ефективної роботи підприємства, насамперед залежить від ступеня освоєння 

методів інформування та стратегічної інформації в управлінні діяльністю 

підприємства. Систематизування необхідної інформації для потреб 

стратегічного планування можливо як власними силами так і замовити її в 

консалтинговій компанії. Але більшість практиків стверджують, що самостійно 

зібрана інформація буде набагато якіснішою і достовірнішою.  

Основними витратами для самостійного збору інформації стануть, такі як: 

витрати на пошук вихідних даних; витрати додаткового робочого часу; витрати 

на забезпечення необхідної технічної бази. 

Витрати на придбання інформації в сторонніх організаціях, крім самої 

оплати такої послуги, можуть включати її декодування. Хоча перевагою такого 

шляху інформування є швидкість отримання. 

Інформаційне забезпечення компанії в процесі стратегічного планування 

має здійснюватися на всіх без винятку стадіях. Для етапу визначення місії та 

цілей, притаманна загальна інформація про навколишнє середовище, потенційні 

ринки, наявність ринкових ніш, власних ресурсів. Виконання аналізу 

зовнішнього середовища має базуватись на інформації про можливості і загрози, 

сильні та слабкі сторони підприємства, оцінці динаміки розвитку, частки ринку, 

рентабельності, життєвого циклу, аналіз використовуваних технологій, 

конкурентний аналіз. Відповідно аналіз внутрішнього середовища базується на 

інформації про фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 

Рекомендації стратегічного аналізу, особистий досвід керівника, інформація із 

закритих каналів, поради фахівців використовуються на етапі вибору стратегії. 

Оцінка вибраної стратегії здійснюється на основі інформації про відповідність 

обраної стратегії життєвим реаліям через певний проміжок часу (можуть бути 

використані дані стратегічного аналізу). Реалізація стратегії та контроль за її 

виконанням відбувається за допомогою інформація про заходи, пов'язані із 

виконанням стратегії та результати діяльності компанії на ринку, які стали 

наслідком виконання стратегії [1].  

Стратегічне управління в реальному масштабі часу спирається, переважно, 

на суто спеціальну інформацію, яка необхідна тільки в конкретний момент 

виникнення тієї чи іншої загрози з боку зовнішнього середовища. На відміну від 

нього, стратегічне планування є періодичним інструментом в руках багатьох 

керівників. Тому воно вимагає періодичних спостережень за одним і тим же 
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набором основних параметрів з метою складання рекомендацій для вибору 

стратегій, оцінки і контролю обраної стратегії. 
 

Список використаних джерел 

1. Гнилицька Л. В. Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вісник Східно-українського нац. ун-ту ім. В. 

Даля. 2011. № 3 (157), Ч. 2. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

soc_gum/vsunu/2011_3_2/Gnilicka.pdf. ( дата звернення 28.11.2020 р.) 

2. Сардачук І. І. Обліково-інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського 

контролю. Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2009. № 647. С. 510-515.  

3. Фатенок-Ткачук А. О. Організація обліково-аналітичного забезпечення процесу 

формування стратегії розвитку підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. № 2. С. 

82-90. 

 

 

 

УДК 657 

Ходзицька Валентина Василівна, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

 ДВНЗ «Київський національний економічний 

 університет імені Вадима Гетьмана», 

м. Київ, Україна 
 

ГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ 
 

Більшість корпорацій реального сектору економіки складно адаптуються до 

жорстких умов ринку, наслідком чого є диференціація їх фінансового становища 

з різним ступенем фінансової стійкості.  

Ефективна організація виробництва на рівні корпоративних структур– це 

передумова конкурентоспроможності такої господарської одиниці. Перед 

корпораціями постає питання щодо необхідності формування не просто окремих 

конкурентних переваг, а певної системної конкурентної стійкості. Тому 

найважливіший виробничий сектор національної економіки потребує 

інноваційних підходів його управління.  

Традиційна роль спеціалістів з управлінського обліку в процесі прийняття 

рішень полягає в наданні доказів у формі фінансових звітів, управлінської 

інформації та відповідного аналізу даних. Якщо вони достатньо переконливо 

повідомляють усі наявні дані, важлива інформація розглядається до моменту 

прийняття рішення. Для того, щоб рішення було впроваджено, необхідно не 

менш переконливо пояснювати зацікавленим особам очікувані результати від 

його виконання. Менеджмент оцінює хід виконання й управляє процесом до 

отримання необхідного результату. Роль спеціалістів з управлінського обліку 

розширюється до тої межі, коли вони сприяють розумінню ситуації і посилюють 
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власний вплив. Таким чином, направленість їхнього внеску в ефективну роботу 

компанії зміщується від спеціалізованих навичок до комерційних. 

Принципи застосовуються фахівцями стосовно методів ведення 

управлінського обліку при управлінні ефективністю роботи організації. 

Управління ефективністю включає опрацювання стратегії, планування, 

реалізацію плану та аналіз результатів. 

Стратегія організації встановлює корпоративні цілі, що їх досягають у 

процесі реалізації бізнес-моделі. Бізнес-модель формулює механізми створення, 

забезпечення і збереження вартості. Бізнес-модель організації — це обрана нею 

система чинників виробництва, господарських операцій, продукції, що 

виробляється, і результатів. Управлінський облік пов’язує стратегію з бізнес-

моделлю за допомогою системи управління ефективністю. 

Мета керівництва організації – безперервне створення вартості для 

зацікавлених сторін. Для досягнення цієї мети необхідно, щоб бізнес-модель 

була гнучкою і життєздатною. Вартість створюється шляхом розвитку відносин, 

які надають доступ до ресурсів, і перетворення цих ресурсів у вироблення 

продукції, котра має цінність для клієнтів організації. Вказаний процес 

передбачає витрати, і зв'язок між ними і створенням вартості визначається 

ризиками. Організація використовує свої взаємовідносини для отримання 

доступу до ресурсів. Інші відносини відкриють їй шлях на ринки. Успіх залежить 

від розумного розташування пріоритетів у відносинах, ресурсах і управлінні 

відповідними ризиками. Дотримання Принципів допомагає встановлювати 

пріоритети. 
Основні сфери застосування управлінського обліку та їхній стислий опис:  

• Перетворення витрат і управління ними – скорочення витрат за умови 

збереження чи підвищення поточного рівня вартості. Передбачає постійний вияв 

і скорочення витрат організації з одночасним вивільненням ресурсів для 

інвестицій в орієновані на клієнта інновації, які у майбутньому створюватимуть 

вартість для зацікавлених сторін.  

• Зовнішня звітність – комплексне і всеохоплююче представлення 

фінансових і нефінансових показників організації, її бізнес-моделі, ризиків і 

стратегії, що в сукупності формують основу для ефективної оцінки майбутніх 

результатів діяльності.  

• Фінансова стратегія – виявлення можливих стратегій, що спроможні 

максимально збільшити чисту поточну вартість підприємства, розподіл 

обмежених капітальних ресурсів поміж конкуруючими можливостями, 

реалізація і моніторинг обраної стратегії для досягнення поставлених завдань.  

• Внутрішній контроль – Задокументована схема стратегій, систем, процесів 

і процедур управління ризиками з метою створення і збереження вартості; 

ефективне впровадження і реалізація такої схеми, а також запровадження 

відповідної підзвітності й моніторингу.  

• Оцінка ефективності інвестицій – оцінка доцільності інвестування в 

конкретний проект з урахуванням стратегії, пріоритетних варіантів, 

економічності, а також співвідношення можливого прибутку і ризиків.  
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• Управління і бюджетний контроль – система проактивного контролю за 

виконанням цільових показників на всіх рівнях організації, до яких можуть 

відноситися проекти, люди, господарські операції, процеси, обсяги продаж і 

прибутки, обсяг ресурсів, експлуатаційні витрати, активи, зобов’язання і грошові 

потоки, а також інші нефінансові показники.  

• Ціни, знижки і рішення щодо продуктів – прийняття рішень про 

виробництво продукції та надання послуг, а також визначення їхньої вартості і 

системи знижок.  

• Управління проектами – інтеграція всіх аспектів проекту з метою 

забезпечити наявність необхідних знань і ресурсів у відповідний термін і в 

необхідному місці, передусім для отримання своєчасного, економічно 

ефективного і якісного результату. 

• Дотримання нормативно-правових актів – дотримання нормативно-

правових, податкових та інших вимог бухгалтерського обліку і ведення звітності. 

Мета полягає у запобіганні можливим санкціям та іншим правоохоронним діям 

стосовно організації і у зміцненні репутації організації як соціально 

відповідальної. 

• Управління ресурсами – встановлення пріоритетів у наданні ресурсів в 

контексті організаційних рішень, що допомагає організаціям ефективно 

управляти трансформаційним чи безперервним удосконаленням продуктів і 

процесів. Це передбачає адаптацію ресурсів, систем і співробітників до 

стратегічних цілей і пріоритетів організації.  

• Управління ризиками – процес ідентифікації, оцінки і реагування на 

помилки, пов’язані з діяльністю організації, задля досягнення її стратегічних 

цілей. 

• Стратегічний податковий контроль – відображає роль оподаткування у 

фінансовому аналізі та прийнятті рішень, а також активне управління податками 

організації з метою дотримання вимог законодавства.  

• Управління фінансами – корпоративне управління всіма фінансовими 

питаннями, забезпечення зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування бізнесу, 

включаючи управління валютними ризиками і ризиками зміни відсоткової 

ставки, взаємодія з банківськими установами, управління фінансуванням і 

грошовими потоками. Також сюди включається внутрішній аудит. Ця категорія 

не стосується сфери управлінського обліку, але управлінський облік відіграє 

суттєву роль у системі внутрішнього контролю, будучи об’єктом перевірки й 

оцінки внутрішнього аудиту.  

• Внутрішній аудит – незалежна гарантія того, що управління ризиками, 

процеси управління і внутрішнього контролю організації працюють ефективно. 

Деколи також називається перевіркою управлінської діяльності. 

Глобальні принципи управлінського обліку, розроблені Американським 

інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (AICPA) та Привілейованим 

інститутом управлінських бухгалтерів (CIMA), увібрали в себе кращі практики 

зарубіжних країн, а тому заслуговують на визнання. Сформульовані в документі 

прозорі принципи є важливою складовою системи управлінського обліку та 

допомагають підприємствам досягти успіху в умовах сталого розвитку. На даний 
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момент Глобальні принципи управлінського обліку носять рекомендаційний 

характер, але обов’язковість їх застосування релевантна для корпоративних 

структур. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Сучасне ринкове середовище занадто непередбачене для точних 

довгострокових прогнозів ситуації на ринку, появи нових товарів і технологій. 

На підприємствах України стратегічне планування майже не здійснюється і тому 

спеціалісти і керівники вітчизняних підприємств, не мають досвіду, знань та не 

знають переваг стратегічного планування. Одна з причин полягає в 

неузгодженості методів і засобів планування, які використовуються, що, в свою 

чергу, пояснюється недостатньо повним розумінням значення існуючих 

взаємозв'язків засобів і методах стратегічного планування.  

На сьогоднішній день пропонується використання засобів і методів 

стратегічного планування, метою яких є розробка стратегічних рішень і 

формування певних планів направлених на розвиток підприємств в 

довгостроковій перспективі. Керівники підприємств повинні розуміти 

важливість стратегічного планування для ефективного ведення бізнесу. Тому що 

стратегічне планування дозволяє підприємству найточніше оцінити свої 

потенційні можливості, розробити програми виробництва, скоординувати 

діяльність всіх підрозділів, визначити кожному підрозділу свою мету, 

сформувати комплекс певних дій на тривалий термін. 

Стратегічне планування осмислене лише тоді, коли воно досягається. Всяка 

стратегія включає певну мету. Ця мета має бути якимсь чином реалізована. Для 

цього існує ряд певних методів. По суті, сама стратегія і є методом досягнення 

мети. Методика стратегічного планування в цілому дозволяє визначити ціль 

розвитку об'єкту стратегічного планування, підходи до вирішення проблем 
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стратегічного планування, систему показників, що забезпечує оптимізацію 

стратегічних планів. 

Методи стратегічного планування це конкретні прийоми, завдяки яким 

вирішується проблема планування. На сьогоднішній день виділяється шість 

методів в стратегічному плануванні: 

1. Експертний метод. Даний метод заснований на вживанні непрямої і 

неповної інформації, досвіду фахівців і експертів.  

2. Метод аналізу соціально-економічних чинників, має на увазі всестороннє 

вивчення соціально-економічних реалій, внутрішніх взаємозв'язків з метою 

визначення прогресивних векторів розвитку. 

3. Метод прямих розрахунків, даний метод використовується для 

визначення ринкових потреб, виду продукції і варіації її виробництва.  

4. Балансовий метод, використовується для забезпечення координації 

зв'язаних між собою показників.  

5. Економіко-математичні методи і моделі, дозволяють скласти оптимальну 

програму виробництва продукції при наявних матеріальних ресурсах і ресурсах 

праці. 

6. Метод системного аналізу, даний метод полягає в розкладанні явищ на 

фрагменти і виявленні на цій основі найважливіших проблем розвитку 

підприємства. 

Підходи стратегічного планування реалізовуються завдяки ряду 

спеціальних показників. Тобто стратегічної програми і плани розробляються 

завдяки системі показників. Дана система повинна мати ряд властивостей -вона 

має бути адаптивною, гнучкою і здатною відображати всі зміни в стані об'єкту 

планування. У зв'язку з тим, що стратегічне планування є основним компонентом 

системи управління підприємством, до нього відносяться наступні принципи 

управління:  

- Принцип єдності і самостійності. Даний принцип пов'язаний з наданням 

максимальної свободи в господарській діяльності підприємства, у тому числі і в 

плануванні. Проте дана самостійність не повинна виходити за рамки загальної 

стратегії фірми.   

-Принцип єдності і комплексності сценарію, планів і програм. Принцип 

наплавлений на координацію і структуризацію воєдино планів підрозділів 

підприємства, розроблених на основі загальної стратегії підприємства. 

- Принцип контролю виконання планів і програм має на увазі перевірку міри 

досягнення поставлених цілей і виконується для ідентифікації допущенних в 

процесі стратегічного планування помилок і для обліку можливостей, які не були 

враховані раніше або які виникли знов  

Проаналізовані методи, прийоми, принципи стратегічного планування 

визначають його в цілому та вказують його вплив на управління підприємством 

в умовах сталого розвитку. Стратегічне планування особливо важливе для 

вибору найбільш оптимальних рішень, оскільки передбачає систематизовану 

діяльність. Тому грамотне стратегічне планування підприємства, як правило, 

сприяє підвищенню ефективності його діяльності, дозволяє підприємству бути 

стійкішим і гнучкішим, не дивлячись на сучасну ситуацію. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ОБЛІКУ ВИТРАТ В УМОВАХ ПРОВАДЖЕННЯ LEAN ОБЛІКУ 

 

У сучасних умовах господарювання по мірі впровадження на вітчизняних 

підприємствах принципів і методів lean обліку менеджери підприємств все 

частіше починають стикатися з протиріччям між досягнутими покращеннями в 

бізнес-процесах підприємства, з одного боку, і їх відображенням в управлінській 

звітності, з іншого. 

Іншими словами, економічний ефект від ощадливих перетворень не 

знаходить відображення в традиційний фінансових та управлінських звітах, які  

формуються для менеджменту. Зазначене протиріччя породжує наукову 

проблему в управлінському обліку, так як на практиці саме в системі 

управлінського обліку підприємства формується інформація, необхідна для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

Тому, насамперед, виникає необхідність і актуальність критичного аналізу 

традиційних методів обліку витрат, а також методу обліку ABC з позицій 

концепції lean обліку для того, щоб теоретично обґрунтувати доцільність або 

недоцільність використання даних методів в нових умовах. Розпочинається 

аналіз з традиційних методів управлінського обліку витрат підприємства (тобто 

методу обліку повних витрат, нормативного методу обліку витрат і методу 

стандарт-кост) не тільки тому, що історично вони передують появі 

альтернативних методів, але і ґрунтуючись на їх широкому розповсюдженні в 

практичній діяльності підприємств. 

Про це свідчить безліч досліджень, зокрема, дослідження проведене 

Інститутом управлінських бухгалтерів США (IMA) спільно з “Ernst & Youngˮ, в 

результаті якого було виявлено, що традиційні методи обліку витрат 

застосовують час більше 70 % респондентів [1]. Поширеність традиційних 

методів управлінського обліку витрат обумовлюється їх перевагами, головною 

серед яких є можливість оперативного виявлення і усунення відхилень у 

господарській діяльності підприємства.  

У той же час, не можна не відзначити основні проблеми, властиві 

традиційним методам управлінського обліку витрат в нових умовах – при 

впровадженні на вітчизняних підприємствах принципів і методів lean обліку: 

1) використання традиційних систем управлінського обліку може 

суперечити принципам концепції lean обліку, мотивувати персонал на створення 

втрат, перш за все втрат перевиробництва; 

2) традиційні методи управлінського обліку не прийнятні для цілей 

операційного контролю; 
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3) використання традиційних систем управлінського обліку може 

приводити до спотворення інформації, що подається менеджерам для цілей 

управління; 

4) традиційні методи розрахунку витрат не сприяють вдосконаленню бізнес-

процесів. 

Використання традиційних методів управлінського обліку, на наш погляд, 

не відповідає основним принципам lean обліку. Основним принципом lean 

обліку, який використовується у виробництві, є те, що потрібно виробляти рівно 

стільки, скільки потрібно замовнику, але традиційні методи обліку повних 

витрат в основному задовольняють лише вимоги масового виробництва, 

оскільки такі методи були сформовані наприкінці XIX – на початку XX ст.  

Масове виробництво означає виробництво великими партіями і значних 

обсягів однорідної продукції, що обумовлює отримання “ефекту масштабуˮ 

суб’єктом господарювання отримає ефекту масштабу, коли в умовах зростання 

випуску продукції понесення накладних (постійних) витрат може спричинити 

відносне зниження собівартості продукції. 

У міру збільшення обсягів виробництва, значення ставки розподілу 

накладних (постійних) витрат буде знижуватися і деяка частина цих витрат буде 

капіталізуватися в запасах. Чим більше накладних (постійних) витрат буде 

капіталізуватися в запасах, тим менше цих витрат відобразиться в звіті про 

фінансові результати. Метод обліку повних витрат розподіляє витрати повністю 

на весь обсяг виробництва і тому, коли обсяг виробництва зростає (в умовах 

незмінного обсягу продажів), середні витрати на одиницю продукції 

зменшуються, що призводить до збільшення прибутку.  

Винагорода менеджерів залежить від показника прибутку, тому останні 

можуть збільшувати прибуток шляхом нарощення обсягів виробництва (в 

умовах щодо постійного обсягу продажів). Традиційні методи обліку, тим самим, 

можуть стимулювати менеджерів до перевиробництва і створення надлишкових 

запасів. 

Таким чином, традиційні методи управлінського обліку витрат не 

відповідають принципам концепції lean обліку, які передбачають, що саме 

перевиробництво є основним видом втрат на підприємстві, оскільки є причиною 

понесення подальших втрат підприємством. 
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В ОЦІНЮВАННІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Запобіганню проявів негативного впливу проблем екологічного, 

економічного та соціального характеру, що притаманні сучасності, мають 

сприяти цілі сталого розвитку (ЦСР) на період до 2030 року. Вони окреслюють 

глобальні пріоритети та дають можливість скерувати світ на сталий шлях 

розвитку. 

В першу чергу ЦСР адресовані до урядів, проте вони спроектовані таким 

чином, щоб охопити широкий спектр організацій та окреслити в межах спільної 

стратегії пріоритети та прагнення на підтримку зусиль у напрямку сталого 

розвитку. Вони визнають ключову роль, яку бізнес може і повинен відігравати в 

їх досягненні. 

Досягти цілей сталого розвитку неможливо без участі бізнесу. Генеральний 

секретар ООН Пан Кі-Мун підкреслював, що бізнес – це життєво важливий 

партнер для досягнення цілей сталого розвитку. Компанії можуть долучатись за 

допомогою своїх основних видів діяльності, і звернувся до компаній з усього 

світу з проханням оцінити їх вплив, поставити перед собою амбітні цілі та 

повідомляти про результати відкрито та прозоро» [1]. 

Запропонований для бізнесу компас цілей сталого розвитку містить п’ять 

кроків, одним з яких є звітування та поширення інформації. З цієї позиції 

збільшується значення обліку у відстеженні результатів досягнення цілей 

сталого розвитку. У науковій спільноті почалося обговорення теоретичного 

обґрунтування обліку сталого розвитку з його поділом на дві складові – 

екологічний та соціальний облік [2].  

Проте обмежувати методологію бухгалтерського обліку стійкого розвитку 

тільки цими видами обліку недостатньо. Облікова система комплексно 

відображає фінансово-господарську діяльність підприємства, виконуючи 

інформаційну та контрольну функції в системі управління ним. Об’єктами 

управління підприємством є матеріальні та фінансові потоки, кредиторська 

заборгованість, запаси, затрати, трудові процеси, рух продукції в процесі 

виробництва, просунення товарів від виробника до споживача, організаційні 

аспекти. Відповідно управлінські рішення мають бути спрямовані на вибір 

ефективних та результативних постачальників, вибір альтернативного варіанту 

структури виробництва, ресурсно-технологічне забезпечення, маркетингові 

дослідження, організацію інформаційної системи з прямим і зворотним зв’язком. 

Забезпечити визначені управлінські потреби може система управлінського 

обліку, розвиток якої і є стратегічним напрямом удосконалення облікової 

системи в цілому. 



143 

 

Не всі цілі сталого розвитку можуть бути пріоритетними для конкретного 

бізнесу і знаходити відображення у обліковій системі для оцінювання їх 

досягнення. Стратегічний підхід до ЦСР передбачає попереднє оцінювання 

актуального та потенційного позитивного та негативного впливів економічної 

діяльності бізнесу для досягнення ЦСР протягом всього ланцюга формування 

вартості. Це дає змогу ідентифікувати сфери, в яких позитивний вплив можна 

примножити, і в той же час визначити ті, де негативний вплив можна зменшити 

або його уникнути. 

Таке оцінювання можливе з використанням можливостей управлінському 

обліку формувати інформацію за ланцюгом створення вартості продукції 

конкретного виду бізнесу: постачання ресурсів, внутрішня логістика, діяльність 

з виробництва продукту, збут, використання продукту, кінцевий етап життєвого 

циклу продукту. Існуюча система обліку охоплює лише перші три ланки 

ланцюга, надаючи інформацію для прийняття управлінських рішень щодо 

постачальників, використання ресурсів, витрат на виробництво за центрами 

витрат, отриманих доходів. Наприклад, організація облікового процесу з 

урахуванням ЦСР на першій ланці створення вартості дозволяє зменшити 

негативний вплив шляхом відбору постачальників, які також орієнтовані на ЦСР, 

ефективного використання ресурсів у власному виробничому циклі. За умов, що 

бізнес-сценарій для ефективного використання ресурсів вже відпрацьований, 

ЦСР можуть посилити економічні стимули для використання ресурсів більш 

ефективно або перейти на більш ефективні альтернативи, оскільки зв’язок між 

зовнішніми і внутрішніми факторами ризику дедалі посилюється.  

Найбільший соціальний вплив та вплив на навколишнє середовище бізнесу 

може бути поза межами ресурсів, якими він володіє або які контролює. Саме 

тому доцільно в управлінському обліку відображати не тільки постачальні бази 

та внутрішню логістику, процес виробництва та збуту, а й споживчий та кінцевий 

цикли продуктів. Це забезпечить формування відповідального ставлення до 

виробництва і споживання продукту. У правлінський облік може бути потужним 

інструментом, що стимулює внутрішні зміни і прийняття рішень на основі 

інтегрованого та орієнтованого на результат управління. 

Таким чином, можна констатувати, що облікова інформація за ланцюжком 

формування вартості дає змогу оцінити можливості бізнесу збільшити або 

здобути перевагу від своїх актуальних або потенційних впливів на цілі сталого 

розвитку. Сюди слід віднести можливості для інновацій, розробки нових 

продуктів та рішень або фокус на нові сегменти ринку. 
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УКРАЇНСЬКА ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ВИТОКИ І 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ  

 

Основними компонентами української парадигми бухгалтерського обліку 

виступають три, а саме: методичний, правовий і мовний. Усі ці компоненти 

взаємопов’язані, однак умови їх формування різні. Якщо методичний та 

правовий компоненти формуються під впливом світової облікової практики, то 

мовний компонент має свої особливі, що заслуговує більше уваги.  

Оскільки визначальним компонентом національних парадигм 

бухгалтерського обліку в усіх країнах є мовний, тому витоки формування 

української парадигми доцільно досліджувати з часу запровадження української 

мови в облікову практику. Це стосується періоду середини ХІХ ст., коли на 

західноукраїнських землях склались більш сприятливі умови для запровадження 

української мови в економічних відносинах, ніж на Великій Україні, яка входила 

до складу Російської імперії.  

Велику роль у запровадженні рідної мови русин, як тоді називали українське 

населення Галичини відіграло духовенство, не тільки зберігаючи українську 

мову у церквах, але й домоглися впровадження у Львівському університеті 

“Studium Ruthenium” [1]. Успішну діяльність з поширення української мови і 

літератури, з поверненням до кириличного шрифту, розширили Руська трійця: 

Маркіяв Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків Головацький [2]. А Я. Головацький 

став першим очільником першої кафедри Руської словесності (1848 р.) у 

Львівському університеті з українською мовою викладання.  У сфері поширення 

норм права українською мовою, важливу роль відіграв Василь Ковальський – 

радник Верховного суду у Відні, який першим почав перекладати закони з 

німецької мови на українську у Віснику законів державних [3]. Важливість ролі 

цих перекладів для формування української парадигми бухгалтерського обліку 

полягала у тому, що українські інституції отримували готові формуляри 

облікових книг і звітності виконані рідною мовою [4].  

Системним і дієвим кроком у запровадженні мовного компоненту у 

формування української парадигми бухгалтерського обліку на 

західноукраїнських землях стала резолюція, прийнята Народним Віче Русинів 18 

(30) листопада 1880 р. у Львові [5]. У цій резолюції-зверненні до імператора 

Франца-Йосифа, який провадив політику побудовану не на домінуванні однієї 

національності в державі, а на засадах рівноправ’я та створення однакових умов 

для усіх народів багатонаціональної Австро-Угорської імперії, на основі 

всесторонньо оціненого становища русинів-українців зауважено, що після 

багатовікового пригнічення та бездержавності руський народ відсторонений від 

управління у школах, судах і урядах, як і в громадському житті загалом.  
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На основі цього було виділено цілий ряд вимог з конкретними нормативно-

адміністративними заходами у чотирьох напрямах, а саме: державно-правному 

становище русинів; економічних відносинах; в освіті; у внутрішній діяльності 

русинів. Перший напрям передбачав обов’язковість ведення ділового 

спілкування та прийняття рішень при зверненні русинів українською мовою. 

Другий напрям – економічний, передбачав вжиття заходів законодавчого і 

державно-адміністративного протидії знищенню селянських господарств 

унаслідок їх кредитного визискування, зокрема – зниження рівня податків на  

спадщину та уникнення подвійного оподаткування зі сторони держави та органів 

місцевого самоврядування, а також забезпечення доступу селянських 

господарств до дешевих кредитних ресурсів.  

Наступний напрям – освітній, передбачав пропорційне представництво 

шкільних радах і адміністрації відповідно до структури населення. У цьому 

напрямі передбачалось забезпечити домінування у народних школах 

компактного проживання русинів української мови, як обов’язкової; відкриття 

учительських семінарій створено у Львові, Перемишлі, Станіславові і Тернополі 

(чоловічих), а у Львові й Перемишлі жіночі учительські семінарії з виключно 

руською мовою викладання, водночас створено руську екзаменаційну комісію 

для вчителів народних шкіл; розвиток середніх шкіл, тобто гімназій та реальних 

фахових шкіл, які б фінансувались з державних фондів і підготовка 

здійснювалась українською мовою.  

Окремим освітнім питанням було питання університету, який відзначено 

найвищим напрямом освітянської шкали підготовки фахівців, де зокрема 

відзначено, що у Львівському університеті необхідно забезпечити рівноправ’я 

для руської мови в науці, але перш ніж це буде реалізовано, необхідно:  

- по-перше, запровадити на теологічному факультеті університету 

систематизовані кафедри з руською мовою викладання (для науки Біблії старого 

завіту; для науки Біблії нового завіту; для античного богослов’я).  

- по-друге, забезпечити систематизовано три кафедри з руською мовою 

викладання на правничому факультеті, а саме: для цивільного права, для карного 

права; для карного і цивільного судочинства; 

- по-третє, створити систематизовану кафедру для руської історії.  

    Подальша історія розвитку подій свідчить про практичну реалізацію усіх 

пунктів резолюції, що призвело до формування української парадигми 

бухгалтерського обліку. Зокрема, це стосувалося можливості ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання звітності суб’єктами 

господарювання. Фахова підготовка українською мовою поширилась від 

спеціалізованих шкіл та гімназій до Львівського університету, де розширився 

діапазон застосування української мови на факультеті права і адміністрації, де на 

той час викладалась ціла низка економічних і обліково-аналітичних дисциплін 

[6].  

Кульмінаційно-завершальним, у процесі фахової підготовки 

університетського рівня у Львові, стало відкриття систематизованої кафедри 

руської історії, очільником якої став Михайло Грушевський – перший президент 

Української Народної Республіки. Це сприяло підготовці та виданню цілої низки 
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навчальних підручників і посібників, що стали основою формування тогочасної 

української парадигми бухгалтерського обліку. Водночас, відтоді 

розпочинається інституалізація української парадигми бухгалтерського обліку в 

умовах відсутності незалежної держави, але при підтримці національного та 

світового кооперативного руху.  

З утворенням та проголошенням Української Народної Республіки, одним 

із важливим завдань постає необхідність створення фахового україномовного 

середовища у сфері господарювання, де переконливу першість здобуває 

Олександр Грановський [7]. Видана ним у Києві праця “Зразки й форми ділових 

паперів та торгових листів”, хоч у скороченому форматі, але змістовно 

заповнили нішу у забезпеченні термінологією, формами та взірцями практичне 

функціонування української парадигми бухгалтерського обліку.  

Наведені факти з історії формування української парадигми 

бухгалтерського обліку дозволяють виявити основні чинники впливу на зміну її 

окремих компонентів, а також можуть бути корисними у процесі прогнозування 

майбутніх параметрів та можливих змін в українській парадигмі бухгалтерського 

обліку. 
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СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ, ЗАСНОВАНИХ НА ЗНАННЯХ, І 

ВИКЛИКИ ОБЛІКОВІЙ ПАРАДИГМІ ХХІ СТОЛІТТЯ  

 

Тенденції істотних суспільних трансформацій, які активно окреслюються 

нині, стають глобальними викликами, що спричиняють зміну чинної облікової 

парадигми. Досліджуваний контекст конференції вимагає зосередження уваги на 

викликах, зумовлених появою нових різновидів суспільної типології.  

У цьому контексті потребує розгляду перехід суспільств до розвитку, 

іменованого сталим [1]. З часу приєднання країн світу, включаючи Україну, до 

так званого «процесу Ріо" критерієм їхнього розвитку є сталість. Дотримання 

сталості передбачає встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 

людства і захистом інтересів майбутніх поколінь [2]. 

Одночасно з дією цього глобального виклику від початку 90-х років ХХ ст. 

у світовому інтелектуальному середовищі відбуваються інші важливі зрушення. 

Адекватним цим зрушенням і досліджуваним викликам та визначальним для 

становлення принципово нової парадигми обліку стає окреслення новітньої 

галузі світової економічної науки - екологічної економіки [3].  

Видатний український учений, громадський і політичний діяч та економіст 

Сергій Подолинський, 170-ліття якого відзначається цьогоріч, визнаний її 

«піонером». Неупередженість та наукова етика зарубіжних дослідників 

засвідчують непроминущість доробку С. Подолинського. Саме він очолює 

світову когорту подвижників цієї перспективної наукової галузі – єдиний 

українець серед 12 «апостолів екологічної економіки» [4]. 

У вересні 2015 р. держави-члени ООН на Саміті зі сталого розвитку в Нью-

Йорку ухвалили чергову глобальну програму сталого розвитку, що містить 17 

цілей, яких світ має досягнути до 2030 р. Із січня 2016 р. розпочався відлік часу 

виконання нової програми: залишається лише 10 років для досягнення у котре 

поставлених цілей [5]. Відтак передумовою становлення новітньої облікової 

парадигми є наявність фундаментальних засад моделі справді  сталого розвитку.  

У сучасній історії більш немає спільних узгоджених рішень, важливіших від 

ухвалених учасниками перелічених зустрічей на вищому рівні. У той же час їхній 

неуспіх пояснюється світоглядними вадами існуючої теоретичної економії, на 

якій ґрунтуються ідеологія і стратегії сталого розвитку. Стає все зрозумілішою 

нагальність основоположних змін в обґрунтуванні і втіленні реалістичніших 

стратегій. Задля власного порятунку людство має керуватися природничими, а 

не політичними принципами економічного мислення і господарювання. 

З погляду фахових зацікавлень учасників конференції суспільна важливість 

сталого розвитку свідчить про необхідність запровадження облікової парадигми, 



148 

 

здатної бути адекватною викликам сталого розвитку. Окреслюється 

усвідомлення того, якими мають бути економічні, в т.ч. фактологічні, 

фактографічні (позитивні) знання, адекватні сталому розвитку.  

У зв’язку з цим слід зазначити, що упродовж останніх десятиліть 

відбуваються зміни так званого інформаційного та постінформаційного 

суспільств. Підсумком цих змін стає формування суспільств знань. Легітимації 

досліджуваного типу модерних суспільств (суспільств знань; суспільств, 

заснованих на знаннях), як новітнього різновиду суспільної типології, істотно 

посприяла доповідь ЮНЕСКО “До суспільства знань” [6].  

Становлення суспільств, заснованих на знаннях, стає глобальним викликом, 

що діє поряд із викликами сталого розвитку. Сучасні дослідники цього типу 

суспільств при визначенні сутності інформаційного суспільства називають такі 

явища, як стрімкий розвиток інформаційних технологій, надмірна експансія 

засобів масової інформації, так звана інформатизація сфер життя тощо [7]. До 

певної міри ці явища можуть вважатися підставами для пояснення чинників 

виникнення інформаційних суспільств. Однак ми не вважаємо їх достатніми 

аргументами для ідентифікації  суспільств, заснованих на знаннях [8]. 

Задовго до названої доповіді ЮНЕСКО подвижниками неортодоксальної 

української економічної думки було спрощене завдання дослідників, котрі до 

цього часу вважають, ніби «економічних теорій багато… Насправді ... їх тільки 

дві. Створені вони … королівським лікарем Ф. Кене та викладачем літератури 

А. Смітом» [9, с.381-382]. Раніше подібне положення незалежно підтверджував 

видатний подвижник кібернетики і дослідник складних систем В.Р. Ешбі. 

Фундатор принципу достатнього різноманіття доводив, що «теорія інформації 

може розглядатися як форма спрощення, бо … змішує в загальну масу всі 

причини та всі наслідки і пов’язує тільки два підсумки” [10]. 

Визначальним для подальшої ідентифікації знаннєвої основи суспільств є 

зображення згаданих теорій Ф. Кене і А. Сміта у вигляді дерев пізнання [9, с.381-

382]. Зважаючи на те, що метафоричні дерева являють собою світоглядну модель 

економічного пізнання людства, тобто плоди цих дерев уособлюють визначений 

тип знань (життєствердний чи навпаки – смертоносний), модель дозволяє з 

достатнім ступенем визначеності вести мову про (не)адекватність облікової 

парадигми знаннєвому «наповненню» модерних суспільств. 

Отже, виклики сталого розвитку супроводжуються інформаційними 

викликами, що своєю чергою зумовлює необхідність забезпечення керованості 

суспільств. Дотримання керованості суспільного розвитку потребує 

забезпечення, котре в модерних суспільствах трансформується з інформаційного 

та постінформаційного форматів у релевантний знаннєвий формат. 

Тож знаннєва основа досліджуваних типів сучасних суспільств покликана 

бути виключно рятівною. Відтак облік як інформаційний феномен сучасних 

суспільств, повинен бути невід’ємною складовою досліджуваних процесів. З 

погляду сталості життєствердні засади суспільного розвитку мають 

забезпечувати уподібнення економіки природі, досяжне завдяки проекції живого 

на неживе. Дотримання сталості передбачає «вписування» господарювання у 

довкілля, що досягається через надання керованості цій проекції. 
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Адекватні глобальним управлінським викликам ідеї подвижників 

європейської фізіократії та української наукової школи фізичної економії 

збіглися в часі з появою низки парадигм ХVIII-ХХI ст., зокрема, 

фундаментальних наукових розробок у галузі теоретичної і прикладної 

кібернетики, котрі відповідали економічним викликам. Відтак належить вести 

мову про поєднання потенціалу фізико-економічних та управлінських ідей 

Ф. Кене і А.-М. Ампера, С. Подолинського і Б. Трентовського, В. Вернадського 

та Н. Вінера, М. Руденка і В. Глушкова. Симбіоз їхніх новацій істотно змінює 

існуючу парадигму теорії і практики управління економікою [11].   

Здатність відповідати на досліджувані глобальні виклики надає Україні 

переваги запровадження принципово нової облікової парадигми, становлення 

якої передбачає: утвердження принципово нових теоретичних і прикладних 

підвалин екологічного обліку, контролю та аналізу; розгортання освітньої 

підготовки та надання відповідної кваліфікації новій генерації фахівців; 

впровадження нової моделі облікового «наповнення» рятівного знаннєвого 

контенту з метою виховання майбутніх фахівців як адвокатів нащадків. 

Україна спроможна пропонувати світовій спільноті проекти просування 

життєствердного мислення, покликаного бути основою становлення новітньої 

облікової парадигми суспільств, заснованих на рятівних знаннях. 
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ЧИ ПОВИННА БУТИ МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

НЕЗМІННОЮ? 

 

Методологія бухгалтерського обліку об’єднує систему елементів методу, 

що забезпечують збір, групування, обробку та узагальнення даних про факти 

господарського життя. Вперше сформульовані математиком і філософом 

Г.В. Лейбніцем (1646-1716) методи обліку включали: а) встановлення фактів 

господарського життя, правильності їх документального оформлення, б) запис 

факту життя до бухгалтерських регістрів, в) виконання облікових операцій. 

Розширена з часом ця система була доповнена відомими з кінця ХХ ст. 

компонентами і сьогодні становить вісім елементів методу бухгалтерського 

обліку, що включають оцінку, калькулювання, документування, інвентаризацію, 

рахунки, подвійний запис, баланс та звітність. 

Періодично вченими піднімається проблема необхідності перегляду складу 

елементів методу бухгалтерського обліку, зокрема. проф. Голов С.Ф. застерігає, 

що обмеження методу вісьмома елементами є штучним, проф. П.П. Німчинов та 

проф. Л.В. Чижевська виводять звітність зі складу елементів методу обліку, 

проф. Я.В. Соколов та проф. М.С. Пушкар доповнюють методи обліку 

моделюванням. 

Протягом останніх 30-ти років якісно нових досліджень, які би переглядали 

склад елементів методу бухгалтерського обліку практично не виконувалось. 

Враховуючи зміну економічних умов ведення діяльності, розширення запитів 

стейкхолдерів, посилення соціальної підзвітності бізнесу, питання недостатності 

облікової методології набуває актуальності та потребує окремого вивчення. 

З переходом України до незалежності бухгалтерський облік у 90-х рр. ХХ 

ст. був переведений на міжнародні підходи, видозмінена система рахунків, 

структура та наповнення фінансової звітності, з’явилися групи нових об’єктів 

обліку, властивих ринковому типу економічних відносин (зокрема, гудвіл, 

інвестиційна нерухомість, складові нематеріальних активів, фінансові інвестиції, 

розрахунки за операціями з деривативами, відстрочені податкові активи та 

зобов’язання), технологічні зміни в операціях сприяли появі електронних грошей 

як облікових об’єктів. Нові об’єкти обліку викликали необхідність дослідження 

питань їх оцінки, документування, методики відображення на рахунках та в 

звітності.  

Вагомий поштовх до перегляду компонентів облікової методології стався у 

зв’язку з впровадженням МСФЗ (можливість їх застосування була передбачена у 

основному Законі у 1999 році, обов’язкова імплементація впроваджена з 2018 
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року) [3, ст.121]. МСФЗ охопили трансформації в облікових оцінках та визнанні 

об’єктів, структурі звітних показників, облікових політиках та принципах. 

Як наслідок, вітчизняні наукові праці початку ХХІ ст. засвідчують постійну 

роботу науковців над розвитком окремих складових методу, зокрема, 

оцінювання видозмінюється з точки зору порядку застосування справедливої 

вартості у вітчизняних умовах, калькулювання представляє інтерес відповідно 

до окремих галузей діяльності та витрат, що опосередковують специфічні 

продукти (роботи, послуги), документування доповнюється все новими формами 

первинних документів, що дозволяють краще фіксувати вихідну інформацію про 

господарські операції, інвентаризація як метод контролю лишається 

обов’язковим способом підтвердження достовірності звітних даних, рахунки та 

подвійний запис розширюються новими групами аналітичних рахунків для 

різних типів операцій суб’єктів господарювання, баланс отримує все нові 

примітки, а звітність переважно розвивається у напрямі появи нових 

управлінських форм або введення нових типів звітності, що є ініціативними для 

підприємств, або обов’язковими для окремих категорій. 

Наступна ключова зміна в методології обліку викликана впровадженням 

нових типів річної звітності, що стали обов’язковими для подання окремими 

групами суб’єктів господарювання поряд з фінансовою звітністю у відповідь на 

європейську практику звітування, за якою фінансова звітність компаній [1] 

доповнена нефінансовим звітуванням [2]. Зокрема, згідно вимог Директиви 

2014/95/ЄС нефінансовий звіт повинен подаватися великими підприємствами, 

які представляють інтерес для суспільства (на дату складання балансу середня 

кількість працюючих протягом фінансового року досягає 500 осіб) та мають 

включати до Звіту про управління інформацію нефінансового характеру, яка 

повинна розкривати особливості його функціонування, стан діяльності та її 

вплив у екологічному та соціальному аспектах, питання зайнятості, поваги прав 

людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а також інформацію щодо 

впровадження процесу дью-ділідженс, опису ланцюгів поставки і договорів 

субпідряду з метою запобігання існуючих і потенційних несприятливих 

наслідків [1, ст.19а; 2, ст. 1]. Нефінансова інформація повинна бути обов’язково 

зв’язана з показниками, поданими у річній фінансовій звітності, а також містити 

додаткові пояснення щодо таких сум. 

Для українських підприємств новими типами обов’язкової звітності стали 

Звіт про управління (подається разом з фінансовою звітністю великими 

підприємствами, має містити нефінансову інформацію з описом екологічної та 

соціальної бізнес-моделей стану і перспектив розвитку діяльності) та Звіт про 

платежі на користь держави (для суб’єктів, які здійснюють діяльність у 

видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний 

інтерес, обов’язковим стало розкриття інформації про рентну плату за 

користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та 

екологічного податку за кожним видом платежів щодо кожної проектної 

діяльності) [3, ст.11 п.4; 4, ст.5-6]. Вказані звіти містять переважно нефінансові 

показники. 
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Таким чином, у звітуванні європейських та вітчизняних компаній 

відбувається офіційно визначене інтегрування фінансових та нефінансових 

даних, публічна фінансова звітність доповнюється нефінансовими звітами. 

Вказані звітні новації викликають питання відповідних трансформацій у 

обліковій методології та принципах обліку. Зокрема, одним з ключових 

принципів обліку та звітності є принцип єдиного грошового вимірника, проте 

нефінансові показники не відповідають цьому принципу та виходять за межі 

облікового опрацювання. Щодо методів обробки нефінансових даних, то вони у 

переважній мірі використовують статистичні оцінки, аналітичні методи та 

прогнозування, що не є бухгалтерськими.  

Разом з тим, до функцій бухгалтерів завжди входила підготовка 

статистичної звітності, яка поєднує фінансові та нефінансові дані. Складання 

статистичної звітності передбачало налагодження комунікацій між бухгалтерією 

та підрозділами підприємства, якими зводилися статистичні показники 

діяльності. Цей факт говорить про те, що практична робота бухгалтерів охоплює 

більше, ніж обробка суто фінансових даних. Відповідно, можна говорити про 

можливість поєднання в системі бухгалтерського обліку фінансових та 

нефінансових даних зі створенням спеціалізованих підсистем. Методи обліку в 

сучасних умовах звітування потребують розширення та доповнення прийомами 

обробки нефінансових даних для цілей створення збалансованих звітів для 

стейкхолдерів. В свою чергу, бухгалтерська служба підприємства має 

забезпечити формування не тільки фінансової звітності, але й нефінансових 

типів звітності. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ 

 

В умовах розвитку криптовалютного ринку обов’язкового розгляду 

потребують проблеми правового регулювання та методичного забезпечення 

обліку операцій з криптовалютою в Україні. 

Починаючи з 2017 року на розгляд Верховної Ради було надано низку 

законопроектів щодо обігу криптовалюти, функціонування, регулювання ринку 

криптовалют. Останній з яких – законопроект «Про внесення змін до 

Податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування операцій з 

криптоактивами» № 2464 від 15.11.2019 [1], в якому дається визначення 

криптоактиву як віртуального активу у формі токену, який створюється, 

обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових 

та/або немайнових прав власника крипто активу. 

Але, незважаючи на окремі спроби привести у відповідність нормативну 

базу, правові засади регулювання обліку криптовалют в Україні лишаються 

відкритими. Саме тому ми погоджуємося з думкою Л.В. Шевченко, що при 

виданні та обліковому відображенні операцій з криптовалютою доречно 

використовувати існуючі міжнародні стандарти [2].  

Досліджуючи методичні підходи до обліку криптовалют, що висвітлені в 

працях вітчизняних науковців необхідно відмітити наявність декількох підходів 

до трактування сутності криптовалют та їх визнання в бухгалтерському обліку. 

Т. В. Яцик розглядає криптовалюту як особливий електронний платіжний 

засіб, курс якого підтримується тільки попитом та пропозицією та зазначає, що 

не менш важливим прецедентом, що заслуговує уваги, є внесення біткоїну в 

статутний капітал підприємства [3].  

Омельницька З. [4] розглядає криптовалюту як електронні гроші та 

пропонує вести облік операцій на субрахунку 335 «Електронні гроші, номіновані 

в національній валюті». За дебетом субрахунку 335 відображається зарахування 

електронних грошей  в гаманець, за кредитом – погашення електронних грошей.  

Загнітко О. [5] вважає, що законодавство України щодо криптовалюти може 

розвиватися двома шляхами. Перший підхід передбачає визнання криптовалюти 

«активом», «товаром» чи «послугою», тобто ліквідною цінністю. Другий шлях 
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передбачає визнання віртуальної валюти чи криптовалюти «валютною 

цінністю». 

Петрук О. М. та Новак О. С. [6] розглядають криптовалюту як фінансовий 

інструмент, що слід оцінювати за справедливою вартістю. Автори пропонують 

використовувати для обліку криптовалют рахунки 143 «Інвестиції непов’язаним 

сторонам» та 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» залежно від цілей 

придбання. 

Дерун І.А. та Склярук І.П. [7] підтримують позицію попередніх авторів ті 

розглядають криптовалюту як децентралізовану цифрову валюту, яка є засобом 

збереження й накопичення вартості та може бути використана для придбання 

реальних товарів та послуг. Для цілей облікового відображення пропонують 

вважати криптовалюту спекулятивним фінансовим інструментом за умови, що  її 

придбавають для очікуваного росту ціни і наступного перепродажу. 

Більшість авторів, зокрема Костюченко В.М., Малиновська А., 

Мамонова А.В. [8], Ковальова Т.В. [9], Шевченко Л.В. [2] визнають 

криптовалюту, що утримується її набувачем як нематеріальний актив, 

посилаючись на документ Holdings of Cryptocurrencies прийнятий у березні 2019 

року Комітетом з інтерпретації міжнародної фінансової звітності (IFRIC). 

Відповідно до зазначеного регламенту криптовалюта – це цифрова або 

віртуальна валюта, яка записана в розподіленій книзі та використовує 

криптографію для безпеки, не видається юрисдикційним органом або іншою 

стороною; утримання криптовалюти не призводить до укладення договору між 

власником та іншою стороною [10].  

Відповідно до наданого трактування криптовалюта, яка утримується, 

відповідає визначенню нематеріального активу в МСБО 38 «Нематеріальні 

активи» на тих підставах, що: він може бути відокремлений від власника і 

проданий або переданий окремо; він не надає власнику права на отримання 

фіксованої або визначеної кількості одиниць валюти.  МСБО 2 «Запаси» 

застосовується до криптовалют, коли вони утримуються для продажу у 

звичайному бізнесі.  

Визнаючи криптовалюти, які утримуються її набувачем як необоротні 

активи, Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В. [8] пропонують 

для їх обліку за операціями набуття, зберігання і використання застосовувати 

субрахунок 126 «Утримувана криптовалюта». Шевченко Л.В. [2]  пропонує облік 

криптовалюти здійснювати на окремому субрахунку 128 «Криптоактиви». При 

продажу криптовалюти Ковальова Т.В. [9] пропонує використовувати 

субрахунок 287 «Криптовалюти для продажу». 

Бруханський Р.Ф. та Спільник І.В. визнаючи криптовалюту активом, 

зазначають, що «побудова системи їх обліку залежить від мети, способу їх 

отримання та призначення для подальшого використання. У кожному 

конкретному випадку слід застосовувати особливий підхід з урахуванням всіх 

характеристик як криптоактиву так і ринку для нього» [11, с. 149]. 

Отже, трансформація світової економіки, що зумовлює постійне зростання 

обігу криптовалют, спонукає пошук шляхів адаптації методичних підходів до 

визнання та облікового забезпечення криптовалют. Наявність різних підходів до 
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облікового відображення операцій з криптовалютою пояснюється 

різноманітністю функцій які вони виконують: засіб платежу, засіб обміну, 

нематеріальний актив, не грошовий фінансовий актив, спекулятивний актив, 

утримуваний для подальшого продажу тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРІВ  

 

У колективній праці авторів Олійника В.В., Ляховецької Л.Л., Гравіт В.О. 

зазначається, що одним з системоутворюючих принципів відкритої освіти, яка 

базується на сучасних освітніх потребах людини і суспільства є принцип 

незалежності навчання в часі [1]. А тому спільна діяльність студента та 

викладача може відбуватися, в тому числі, одночасно з професійною діяльністю 

студента. Цей принцип є особливо актуальним при підготовці фахівців з 

бухгалтерського обліку оскільки бухгалтерський облік є надзвичайно 

прикладним фахом. У Вступі до Міжнародних стандартів освіти для 

професійних бухгалтерів зазначено, що розвиток і підтримання компетентності 

при підготовці бухгалтерів досягається за допомогою освіти, практичного 

досвіду і подальшого професійного розвитку [2]. Для підготовки 

висококваліфікованого бухгалтера чи аудитора важливим є одержання навичок 

практичної роботи в умовах реального підприємства. З цією метою необхідним 

є відпрацювання індивідуальних навчальних планів для таких студентів, що 

дозволяють поглиблено вивчати дисципліни, які враховують галузеву специфіку 

підприємств де працевлаштовані студенти, а також індивідуальних інтервальних 

графіків навчання. Останнім часом увага приділяється розвитку дуальної освіти. 

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у 

педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як 

нова, більш гнучка форма організації професійного навчання [3]. Дуальність як 

методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену 

взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів 

певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання. 

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – 

усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх 

кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й 

виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із 

урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм 

навчання. 

Позитивні показники дуальної освіти: 

 організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів; 
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 розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів 

якості професійної освіти; 

 навчання здобувачів під час трудової діяльності; 

 залучення кваліфікованого персоналу з бізнесу (виробництва) до 

педагогічної діяльності (інструктори, лектори); 

 здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості 

надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх 

стандартів); 

 врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості 

професійної освіти. 

У навчальному процесі підготовки фахівців з бухгалтерського обліку 

доцільно активно залучати дистанційні форми навчання. Особливо це стало 

актуальним навесні 2020 року. Дистанційна освіта є ефективним доповненням 

традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем. 

При підготовці фахівців з бухгалтерського обліку ця форма навчання має 

особливе значення, адже навіть якщо здобувач географічно не віддалений він не 

завжди може бути присутнім на консультації через професійну діяльність. Слід 

відмітити, що дистанційне навчання передбачає суттєві зміни характеру 

навчальної діяльності та ролі яка відводиться в навчальному процесі викладачу. 

Головна функція викладача традиційної форми навчання це – дати студенту 

наперед визначену програмою суму знань. За дистанційного навчання педагог 

швидше мотиватор та консультант. Його завдання полягає в тому щоб спочатку 

максимально вмотивувати здобувача на вільну, але активну пошукову 

діяльність, а вже потім неперервно допомагати та консультувати.  

Отже, викладач у такій навчальній системі має володіти двома надзвичайно 

важливими вміннями. По-перше, він повинен здійснювати мотивацію дослідної 

активності здобувача та подальшу її корекцію в часі. По-друге, викладач повинен 

бути консультантом в питаннях до яких він заздалегідь не готувався. У цьому 

випадку він разом зі здобувачем експромтом досліджує та виявляє певні 

закономірності та явища. Якщо врахувати високу ступінь законодавчого 

регламентування організації та методики ведення бухгалтерського обліку, а 

також часті та постійні зміни діючого законодавства, що регламентує ведення 

бухгалтерського обліку в Україні то можна сказати, що саме така активна 

пізнавальна діяльність викладача при дистанційному консультуванні здобувачів 

має надзвичайно велике значення, як у процесі підготовки фахівців з 

бухгалтерського обліку, так і в процесі їх післядипломного супроводження. 

Якщо говорити про технічну частину, то найбільшого поширення набула 

система управління навчанням MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) – це відкрита система управління навчанням, орієнтована на 

організацію взаємодії між викладачем та студентами, і яка також 

використовується для організації дистанційних курсів. MOODLE відноситься до 

автоматизованих інформаційних систем класу LMS (Learning Management 

System) – систем управління навчанням. Ця система управління навчанням 

використовується більш ніж у 30 000 навчальних закладів багатьох країн світу 
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для організації дистанційного навчання, її перекладено майже на 80 мов, у тому 

числі і на українську. 

MOODLE надає можливість проектувати, створювати та керувати 

інформаційно-навчальними ресурсами навчального закладу. MOODLE є 

достатньо гнучкою системою: викладач може самостійно створювати 

дистанційний курс та управляти ним, тобто власноруч контролювати доступ до 

своїх курсів, використовувати часові обмеження, створювати власні системи 

оцінювання знань, контролювати надсилання на перевірку виконаних 

студентами завдань, фіксувати завдання, надіслані із запізненням, дозволяти або 

забороняти студентам перездавання контрольних завдань (модульних або 

підсумкових – заліків, іспитів) тощо. 

Дистанційний курс може містити різні елементи: лекції, практичні завдання, 

форум, чат тощо. При цьому можна використовувати текст, презентації, таблиці, 

схеми, графіку, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, допоміжні файли 

та інші матеріали. За результатами виконання студентами завдань викладач може 

виставляти оцінки та давати коментарі. 

Оскільки систему MOODLE орієнтовано на застосування у дистанційному 

навчанні, вона має великий набір засобів комунікації. Можливості, які надає 

система, дозволяють забезпечити індивідуальну роботу викладача з кожним 

студентом. Це не лише електронна пошта та обмін вкладеними файлами, але й 

форуми, чати, ведення блогів тощо. Система має механізми зберігання поточних 

оцінок кожного студента за всіма дистанційними курсами, встановлення шкали 

оцінок, напівавтоматичного перерахунку результатів тестування тощо. 

Отже, активне використання дистанційних форм дозволить не лише 

нівелювати географічну віддаленість студента, але й реалізовувати професійну 

діяльність студентів одночасно з навчанням. Особливо важливою є ця умова з 

огляду на високий ступінь законодавчого регламентування організації та 

методики ведення бухгалтерського обліку в Україні, яке постійно і надзвичайно 

швидко змінюється. В умовах карантину актуалізується така форма роботи як 

онлайн консультування викладача в процесі навчання та професійної діяльності 

здобувача, як під час навчання, так і після нього. 
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БУХГАЛТЕР І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

 

Подальша доля людства залежить від його сталого розвитку – сучасної 

ідеології життєздатності суспільства – схваленої країнами-учасниками 

Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 році. Концепція сталого розвитку 

створює нові виклики та нові можливості для професійних бухгалтерів.     

Бухгалтери можуть прямо або непрямо сприяти досягненню цілей сталого 

розвитку. Для окреслення ролі бухгалтера у досягненні цілей сталого розвитку 

важливо розуміти стан і перспективи звітування щодо сталого розвитку. 

Дослідження та розробки у цій сфері здійснюють за такими основними 

напрямами: 

- глобальна стандартизація звітності про сталий розвиток; 

- формування облікової інформації для складання такої звітності. 

Сьогодні вимоги щодо розкриття інформації про окремі аспекти сталого 

розвитку встановлюють різні органи, а саме: Рада з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (IASB), Рада з стандартів розкриття інформації щодо 

клімату (CDSB), Рада з стандартів обліку сталого розвитку (SASB), Комітет з 

міжнародного інтегрованого звітування (IIRC), Глобальна ініціатива щодо 

звітування (GRI). При цьому, застосовуються різні підходи до визначення 

суттєвості інформації. З метою узгодження підходів до суттєвості вісім 
авторитетних організацій розпочали діалог щодо корпоративної звітності, 

результатом якого є спільна заява про загальні принципи суттєвості [1]. Ця заява 

містить зокрема такі положення: 

– суттєвою є будь-яка інформація, що здатна викликати розбіжності у 

висновках поміркованих зацікавлених осіб під час розгляду відповідної 

інформації; 

– суттєвість потребує оцінювання як в історичному, так й в перспективному 

контексті; 

– суттєвість слід оцінювати та застосовувати в контексті конкретної 

ситуації; 

– оцінка суттєвості ґрунтується передусім на якісному судженні; 

– визначення суттєвості фокусується на потребах основних зацікавлених 

осіб; 

– за визначення суттєвості відповідає керівництво підприємства; 

– суттєві викривлення інформації можуть виникати внаслідок пропуску, 

помилок, невірних даних тощо; 

– якщо викривлення є навмисним і зроблено винятково для досягнення 

певного звітного результату, воно завжди вважається суттєвою 

помилкою. 
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Поряд з тим, триває пошук системного обліку сталого розвитку 

(sustainability accounting) для визначення кількісного впливу діяльності 

підприємства на довкілля й суспільство. 

За останні десятиліття були запропоновані різні підходи до обліку сталого 

розвитку: інвентарний, витратний; розширений. 

Інвентарний підхід фокусує увагу на вимірюванні змін у різних категоріях 

природного капіталу (зокрема відновлюваного та не відновлюваного) і 

складання звітності у розрізі цих категорій. 

Витратний підхід передбачає відображення у звіті про фінансові результати 

умовної суми витрат, необхідних для відновлення біосфери до стану, що був на 

початок періоду. 

Розширений підхід ґрунтується на доповненні фінансової звітності з метою 

відображення зовнішніх витрат і вигод, пов’язаних з довкіллям, соціальними і 

економічними аспектами, а також нематеріальних активів (брендів, людського 

капіталу, репутації тощо), які пов’язані із сталим розвитком та «прихованих» 

зобов’язань (зокрема зобов’язань, пов’язаних із ризиками сталого розвитку) 

підприємства.  

Перші два підходи по суті є варіантами екологічного обліку, а третій 

спрямований на підвищення прозорості звітної інформації. 

Наразі жодний з цих підходів не отримав практичного застосування. Тому 

значну частину інформації про сталий розвиток отримують не системним 

шляхом. 

Британські фахівці [2] зазначають, що бухгалтери мають реалізувати свої 

вміння та досвід перед усім у таких сферах, як калькулювання повних витрат, 

оцінювання інвестиційних проектів та управління ризиком. При цьому, йдеться 

про бухгалтера категорії «accountant», який виконує значно більший спектр 

завдань ніж власно бухгалтер – bookkeeper. 

Тому сталий розвиток вимагає розширення функцій вітчизняного 

бухгалтера та його активної участі у процесах прогнозування та моделювання. 
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Здобуття професії бухгалтера, аудитора, аналітика передбачає необхідність 

отримання майбутнім фахівцем чималого обсягу практичних компетентностей, 

значну частину яких він може набути лише в реальних умовах функціонування 

суб’єктів господарювання. Це вимагає від закладів вищої освіти налагодження 

тісних зв’язків з працедавцями щодо забезпечення належного рівня якості 

практичної підготовки студентів. Водночас, дефіцит кадрів зазначених професій, 

характерний для українського ринку праці в останні роки, призвів до тенденції 

дочасного (ще у процесі навчання) працевлаштування студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування». Саме ці обставини свідчать про доцільність 

запровадження дуальної форми здобуття освіти при підготовці фахівців 

зазначеної спеціальності. 

Дуальна освіта має низку переваг, найважливішими серед яких є 

можливості: 

1) одночасно навчатись і працювати та отримувати заробітну плату, що є 

важливим для студентів, які, як правило, не мають постійного доходу належного 

обсягу для задоволення своїх життєвих потреб; 

2) набуття студентами у процесі навчання належного рівня якості 

практичних професійних компетентностей. 

Однак, поєднання навчання та праці передбачає необхідність формування 

гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого до потреб працедавця 

розкладу занять, оптимізації аудиторного та позааудиторного навчального 

навантаження студентів. 

Аналіз чужоземного досвіду та проєкту Положення про дуальну форму 

здобуття вищої та фахової передвищої освіти [1], розробленого Міністерством 

освіти і науки України, дає змогу зробити висновок, що для реалізації дуальної 

форми здобуття вищої освіти при підготовці фахівців зі спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» найоптимальнішою моделлю графіку освітнього процесу, 

розкладу занять та поділу навчального навантаження між закладом вищої освіти 

і працедавцем є модель поділеного тижня, за якої навчання упродовж тижня 

певну кількість днів відбувається у закладі освіти, а інші дні тижня – на робочому 

місці. Ця модель дає змогу: 
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 обмежити довготермінове відлучення студентів від виконання своїх 

професійних обов’язків у працедавця, що є надважливим з огляду на специфіку 

професійної відповідальності фахівців, які займають посади бухгалтера, 

помічника бухгалтера, асистента аудитора, аналітика тощо; 

 оптимізувати непродуктивні щоденні додаткові витрати часу на 

добирання студентів від закладу вищої освіти до свого робочого місця у 

працедавця чи навпаки; 

 поєднати (навіть в одній академічній групі) графік освітнього процесу та 

розклад занять студентів, які обрали дуальну форму здобуття вищої освіти, зі 

студентами, які навчаються за денною формою, для усунення можливого 

зростання обсягу навчального навантаження закладу вищої освіти; 

 вивільнити від навчання один робочий день за рахунок використання у 

навчальному процесі суботи, яка у працедавця переважно є вихідним днем 

тижня, а у ЗВО з шестиденним робочим тижнем – робочим днем. 

Оптимізацію навчального навантаження студентів, які здобувають освіту за 

дуальною формою навчання, здійснюють через зарахування закладом вищої 

освіти результатів їхнього навчання на робочому місці. Механізм такого 

зарахування не регламентований жодним нормативним документом у сфері 

вищої освіти та не розкритий у проєкті Положення [1]. На нашу думку, цей 

механізм мав би передбачати не лише зменшення аудиторного навантаження за 

рахунок необов’язковості відвідування студентами практичних і лабораторних 

занять з окремих навчальних дисциплін, але й оптимізацію позааудиторного 

навантаження, зокрема щодо зарахування виконання студентами обов’язкових 

індивідуальних робіт (контрольних, розрахунково-графічних робіт, звітів з 

лабораторних робіт тощо) з навчальних дисциплін, практичні компетентності з 

яких вони набувають на робочому місці (що також обумовлюється кредитним 

виміром навчального часу студентів). Перелік дисциплін індивідуального 

навчального плану студентів, практичні компетентності з яких вони набувають 

на робочому місці, визначається колом професійних обов’язків, передбачених 

для посад, на які студентів зараховують працедавці у процесі працевлаштування. 

Як засвідчує досвід співпраці кафедри обліку та аналізу Львівської 

політехніки з бухгалтерськими аутсорсинговими, консалтинговими й 

аудиторськими фірмами, зокрема й тими, які входять до так званої «Великої 

четвірки», описана модель реалізації дуальної форми здобуття освіти при 

підготовці фахівців з обліку та оподаткування є можливою і прийнятною, як з 

боку працедавців, так і з боку студентів. 
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ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТВОРЕННЯ ТА 

ОБСЛУГОВУВАННЯ САЙТУ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 

В сучасних умовах функціонування економіки розвиток інформаційних 

технологій та поширення мережі Інтернет сприяє активному розвитку такої 

форми дистанційної торгівлі, як інтернет-торгівля. Під інтернет-торгівлею 

розуміють вид дистанційної торгівлі товарами з використанням комп'ютерної та 

телекомунікаційної техніки. Торгівлю через інтернет-магазин можна 

класифікувати: 

- як роздрібну торгівлю, оскільки через інтернет-магазини переважно 

здійснюють продаж товарів та надання торговельних послуг кінцевому 

споживачу; 

- як продаж товарів на замовлення, оскільки покупець робить попереднє 

замовлення у продавця;  

- як дистанційну торгівлю, оскільки договір складається на відстані, 

торгівля здійснюється поза торговельними або офісними приміщеннями, а вибір 

товару і його замовлення не збігаються у часі з передачею товару покупцеві [1]. 

Законодавством не передбачено окремого нормативного документа, який би 

регламентував торгівлю через інтернет-магазин, отже вона регламентується 

тими ж документами, що й інші види торгівлі. Однак, інтернет-торгівля має певні 

особливості оподаткування: 

1. Відповідно до Податкового кодексу України [2] на суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів (послуг) через Інтернет, не 

поширюється спрощена система оподаткування. 

2. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з 

використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, підлягає 

обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, незалежно від 

суми річного доходу. При цьому особа-нерезидент може здійснювати таку 

діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на території 

України [3]. 

Бухгалтерський облік торговельних операцій за допомогою інтернет-

магазину передбачає два основних об’єкти обліку: 
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- витрати, пов’язані із створенням та адмініструванням веб-сайту інтернет-

магазину; 

- торгівельні операції (доставка та продаж товарів покупцям). 

У бухгалтерському обліку витрати на створення веб-сайту можна 

відобразити двома варіантами: 1) одразу списати їх на витрати діяльності або 

2) капіталізувати, визнавши веб-сайт нематеріальним активом [1].  

За другим варіантом всі витрати збираються на рахунку 154 «Придбання 

(створення) нематеріальних активів». Після вводу в експлуатацію 

нематеріального активу ці витрати капіталізуються на рахунку 125 «Авторське 

право та суміжні з ним права». Введення в експлуатацію оформлюється за 

допомогою «Акта введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів» (типова форма №НА-1) [2]. Web-сайт 

визнається нематеріальним активом, а витрати на оплату послуг хостингу, 

коллокейшину, плату за домен доцільно включати до складу загальновиробничих 

витрат або витрат на збут. 

Згідно п. 27 НП(С)БО 8, метод амортизації нематеріальних активів 

підприємство обирає самостійно, виходячи з умов отримання майбутньої 

економічної вигоди. Нарахування амортизації здійснюють щомісячно, починаючи 

з місяця, наступного за місяцем, у якому даний нематеріальний актив введено в 

господарський оборот [5]. Строк корисного використання нематеріального активу 

і метод його амортизації переглядають наприкінці звітного року, якщо в 

наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або 

умов отримання майбутньої економічної вигоди [5]. 

Витрати на реєстрацію доменного імені у бухгалтерському обліку 

відносяться до витрат майбутніх періодів, адже доменне ім’я реєструється на один 

(або більше) рік, а рахунок сплачується одразу за весь період реєстрації. Такі 

витрати обліковуються на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Потім вони 

поступово списуються на витрати на збут [4]. Витрати, пов’язані із 

адмініструванням сайту (плата за хостинг, заробітна плата веб-майстра), у 

бухгалтерському обліку відносяться до витрат на збут та обліковуються на 

рахунку 93 «Витрати на збут» [3]. 
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

БУХГАЛТЕРІВ ЗА УМОВ ОНЛАЙН-ОСВІТИ: ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ 

 

Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття майбутніми 

спеціалістами фахової компетентності. 

Фахова компетентність має поєднувати такі складові: знання про певний 

об’єкт, розуміння сутності цього об’єкта і його взаємозв’язку з іншими 

об’єктами, вміння ефективно і оптимально застосовувати знання про об’єкт для 

розв’язання практичних завдань, особистісні фахові якості (добросовісність, 

відповідальність, вмотивованість, налаштованість на самоосвіту в обраній 

професії, вміння мислити логічно, системно і критично). 

Формування фахової компетентності забезпечується застосуванням до 

вивчення навчальних дисциплін компетентнісного підходу, котрий наголошує на 

результатах навчання і втілюється у наведених вище складових. 

Для майбутніх бухгалтерів першою дисципліною циклу професійної 

підготовки є «Бухгалтерський облік (загальна теорія)». Результатом 

компетентнісного підходу до її вивчення має бути розуміння студентом сутності 

базових облікових категорій і понять, методики відображення господарських 

операцій в системі бухгалтерського обліку від фіксації господарських операцій 

на бухгалтерських рахунках до складання форм фінансової звітності, уміння 

технічно відображати господарські операції в первинних документах та різних 

за призначенням облікових регістрах. 

Які виклики і проблеми у досягненні означених результатів постали за умов 

онлайн-навчання? 

1. Відсутність живого безпосереднього контакту між студентами і 

викладачем. 

Бухгалтерський облік є прикладною дисципліною з великою кількістю 

об’ємних практичних завдань, котрі формують нерозривний логічний ланцюжок. 

Виконання цих завдань студентами потребує від викладача дуже багатьох 

пояснень «на пальцях» щодо порядку виконання завдання, методики 

відображення в бухгалтерському обліку тих чи інших об’єктів або господарських 

ситуацій, техніки заповнення облікових регістрів і первинних документів, 

розрахункових таблиць, складання форм звітності тощо. Також потребує 

постійних пояснень методичний і технічний взаємозв’язок між різними 

періодами (етапами) облікового процесу, синтетичним і аналітичним обліком, 

поточними і узагальненими даними бухгалтерського обліку. 

За онлайн-викладання відповідні пояснення і роз’яснення надаються 

безадресно, «у порожнечу», особливо за режиму «Демонстрація екрана». Є 
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незрозумілим, хто із студентів та якою мірою зрозумів пояснення і виконує 

завдання самостійно, а хто механічно, «під диктування». 

Усне опитування, котре і за очного навчання мало переважно характер 

трансляції студентом певної інформації, за онлайн-режиму перетворюється у 

розмову двох у «порожньому просторі», оскільки неможливо охопити поглядом 

всю групу, побачити обличчя і перетворити бесіду двох на якісний полілог. 

Контроль знань за онлайн-навчання здійснюється або через виконання 

тестів в системі Moodle, або через розв’язання розрахункових практичних 

завдань, обмін якими відбувається або через Moodle, або через електронну 

пошту. За таких форм контролю перевірити розуміння студентом навчальних 

питань, ступінь самостійності виконання завдання, рівень набутих практичних 

навичок неможливо. 

2. Відсутність колективної живої взаємодії між студентами. 

За онлайн-навчання розриваються живі «взємодопоміжні» соціальні зв’язки 

між студентами у групі, яка стає віртуальним поняттям, а не живим колективом. 

Це радикально зменшує можливості взаємодопомоги і взаємопідтримки, як 

практичної (щось підказати, пояснити), так і психологічної (підбадьорити, 

заспокоїти, підтримати). Студент опиняється сам на сам із труднощами 

навчального процесу, у стані «навчальної самотності». 

Зазначені виклики і породжені ними проблеми можуть призвести до певних 

негативних наслідків: 

– демотивація студентів до навчання; 

– поверхове опанування дисципліни, нерозуміння сутності її категорій, 

взаємозв’язку між ними; 

– недостатній рівень практичних вмінь і навичок. 

Яким чином можна зменшити ймовірність виникнення таких наслідків? 

Якщо період онлайн-навчання буде відносно нетривалим, то варіанти дій 

можуть бути такими: 

– більша питома вага відкритих тестів у завданнях тестового контролю; 

– використання для поточного контролю компактних варіантних 

практичних завдань (мінімум 4-5 варіантів); 

– поточні завдання для поточного виконання так само мають стати 

компактнішими. 

Якщо онлайн-навчання ставатиме основною формою здобуття освіти, то 

проблема його відповідності потребам формування фахової компетентності має 

розв’язуватися на державному рівні шляхом розробки і впровадження нових 

освітніх методик. 
 

Список використаних джерел 

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 

02.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. 

2. Сакало Є. Майбутнє вже настало. Дзеркало тижня. 2020. 09 жов. URL: 

https://zn.ua/ukr/EDUCATION/majbutnje-vzhe-nastalo.html. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-20#n10


167 

 

УДК 657.3  

Комарніцька Оксана Миколаївна, 

аспірант, викладач кафедри фінансів, економіки 

та економічної кібернетики, 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж, 

м. Кам'янець-Подільський, Україна 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Важливою теоретичною і практичною проблемою сучасного 

бухгалтерського обліку є забезпечення достовірності показників обліку і 

фінансової звітності. Одним із засобів такого забезпечення виступає 

інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.  

Інвентаризація сьогодні є не просто необхідним, але безальтернативним 

важелем в руках керівництва підприємства щодо управління матеріальними 

ресурсами. «... якою б важкою і невдячною була б робота з виявлення реальної 

вартості активів і зобов’язань підприємства на кінець року, можна з 

впевненістю стверджувати лише одне: без її здійснення припиняють 

працювати всі інші бухгалтерські методи й хитрощі…» [1, с. 2]. 

Проте, останнім часом на інвентаризацію дивляться як на щось зайве, 

непотрібне. Її проводять формально, переносячи дані з бухгалтерського обліку 

до акту інвентаризації, що є даремним витрачанням коштів і часу. Однією з 

причин відношення до інвентаризації як набридлої формальності є відсталість 

від вимог практики розробок методики проведення інвентаризації, застарілість 

чинних положень та інструкцій про проведення інвентаризацій. Так, за умови 

автоматизації процесу управління складськими операціями чи при 

багатозмінному режимі діяльності підприємства, практично неможливо 

здійснювати інвентаризацію матеріальних цінностей на певну дату із 

закриттям складу та припиненням будь-яких операцій.  

У зв’язку з цим хотілося б акцентувати увагу на такому методі 

інвентаризації як неперервна/перманентна інвентаризація [2], суть якої 

полягає в тому, що її проводять на підприємстві протягом усього року. 

Головною її умовою є визначення повної номенклатури товарно-матеріальних 

цінностей так, щоб протягом року всі цінності були проінвентаризовані. В 

сучасних умовах за автоматизації ведення бухгалтерського обліку ця умова не 

є обтяжливою. Цей метод дає можливість не тільки здійснювати 

систематичний контроль за наявністю, зберіганням і використанням запасів на 

складах, але й допомагає оперативно виявити недоліки і помилки в 

аналітичному обліку. 

В зарубіжних країнах (зокрема США) інвентаризація в більшості випадків 

проводиться так званим «циклічним методом» [3] – суть якого в тому, що 

зняття залишків відбувається так, щоб перевірка конкретного виду запасів 
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проводилась у момент його найменшої наявності на складі, але відбулась не 

рідше одного разу на рік. В такому випадку часто залишки, що існують в 

аналітичному обліку, є фактично відсутніми в зв’язку з їх природнім убутком, 

чи є бракованими, чи втратили свою первісну вартість і стали непридатними 

для цільового використання (а отже їх слід переоцінити чи списати). 

Ще однією проблемою тепер уже практики інвентаризації є використання 

ручної праці в процесі її проведення. Виконання великого обсягу робіт при 

знятті фактичних залишків є досить трудомісткою ділянкою, тому актуальною 

залишається проблема комп’ютеризації і не тільки обліку, але й логістики і 

управління на підприємстві. Впровадження маркування штрих-кодами і 

використання електронних зчитувачів (сканерів) дозволяє значно спростити 

процес інвентаризації. Таким чином можна вирішити відразу кілька 

проблемних питань практики інвентаризації – дотримання об’єктивності, 

підвищення точності результатів, зменшення термінів проведення та зниження 

обсягу трудових затрат.  

Аналізуючи систему господарського контролю, що тривалий час існувала 

в нашій країні, необхідно відзначити, що держава завжди мала потужні органи 

господарського контролю, яким, згідно з чинним на той час законодавством, 

було надано широкі повноваження для проведення ревізій і перевірок. 

Радикальні зміни в системі господарського управління на етапі переходу до 

ринкової економіки зумовили появу нової інфраструктури – аудиту. 

Сутність інвентаризації під час аудиту має свої особливості. 

Інвентаризація під час аудиту повинна проводитися з метою підтвердження 

показників фінансової звітності, в першу чергу, активів підприємства. Тому 

можна зробити висновок, що інвентаризація в аудиті – це один із методів 

перевірки фактичної наявності майна та зобов’язань підприємства, 

правильності та достовірності його оцінки, який необхідний для 

підтвердження показників фінансової звітності на дату її складання. У зв’язку 

з цим, не можна погодитися, що інвентаризація під час аудиту забезпечує 

збереження цінностей і раціональне їх використання у господарській 

діяльності підприємства, оскільки до обов’язків аудитора входить лише 

підтвердження достовірності показників фінансової звітності. 

Вважаємо, що інвентаризація може допомогти аудитору правильно 

оцінити надійність системи бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю, дозволить розумним чином знизити кількість об’єктів обліку для 

вивчення, але не враховується основне призначення інвентаризації під час 

аудиту: можливості ефективного підтвердження достовірності сум, 

відображених у фінансовій звітності. 

Інвентаризацію, безумовно, може провести і аудиторська фірма, але при 

цьому необхідно чітко розмежувати такі поняття, як «інвентаризація під час 

аудиту» та «інвентаризація як послуга аудиторської фірми», оскільки ці два 

поняття передбачають різний ступінь участі аудитора при здійсненні 

інвентаризації. Якщо інвентаризація є послугою аудиторської фірми, то 

методика її здійснення буде аналогічною методиці інвентаризації та в ході 

ревізії. При здійсненні інвентаризації, як послуги, аудиторська фірма повинна 



169 

 

самостійно відпрацювати порядок проведення інвентаризації, отримати 

консультації та рекомендації у технологів-фахівців, щоб не зашкодити 

підприємству проведенням інвентаризації та узгодити його із замовником.  

Отже, мета інвентаризації в сучасних умовах господарювання – 

виявлення наявності та оцінка стану об’єкта, що перевіряється, виявлення 

відхилень від тих нормативних, планових, облікових та інших характеристик. 

Сьогодні актуальним питанням є не тільки удосконалення методики 

інвентаризації, але й впровадження в її практику засобів управлінського обліку 

і логістики, застосування комп'ютеризації обліку і складського господарства, 

впровадження автоматизованих систем управління із застосуванням 

інформаційних технологій. 
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НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО  

ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

Нищівне використання природних ресурсів, поглиблення екологічних 

проблем, географічні та демографічні перекоси в розвитку територій, рівні життя 

визначили необхідність розробки планетарної стратегії збалансованого розвитку 

країн і регіонів, побудованого на здатності екосистем відновлюватися і 

підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь – концепції 

сталого розвитку [1]. 

Питання зміни суспільних відносин і формування суспільства, яке не 

руйнуватиме середовища свого існування, безпосередньо стосується діяльності 

господарюючих суб’єктів та сприйняття ними соціально відповідальної місії 

перед суспільством. Зазначене свідчить про нові виклики і потреби, які постають 

перед інформаційною системою управління й звітності підприємства. 
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Звітність зі сталого розвитку – трендовий напрямок оприлюднення напрямів 

діяльності суб’єктів соціально відповідального бізнесу, які підтримують 

концепцію сталого розвитку за фінансовими та нефінансовими показниками. 

Вона охоплює економічні, екологічні та соціальні аспекти господарювання 

підприємства, відображаючи середовище існування підприємства, принципи та 

методи співпраці з групами впливу, результати діяльності.  

Нефінансова звітність підвищує прозорість показників підприємства, бо 

дозволяє зацікавленим особам отримувати інформацію про проведені соціальні 

та екологічні заходи в комплексі з інформацією про економічні результати. Це 

надає можливості для оцінки роботи та ризиків бізнесу, впливу підприємства на 

суспільство, здійснюваної з боку акціонерів, інвесторів та кредиторів.  

За вмілого використання нефінансова звітність може стати інструментом 

стратегічного планування діяльності підприємства, оскільки її показники 

вибудовують довіру до діяльності підприємства з боку різних груп впливу за 

найсуттєвішими, суспільно значимими напрямами.  

Нефінансове звітування свідчить про зрілість підприємства і його готовність 

до роботи на інших ринках, у тому числі в країнах, де питанням соціальної 

відповідальності бізнесу відводять більше значення, ніж в Україні.  

Отже, перевагами впровадження нефінансового звітування підприємства є: 

– реальна можливість оцінки впливу підприємства на суспільство і 

визначення напрямків розбудови соціально відповідального бізнесу; 

– формування довіри до підприємства та іміджу відповідального 

роботодавця; 

– підвищення прозорості показників підприємства та посилення 

авторитетності підприємства і власників бізнесу; 

– ширші можливості міжнародної співпраці, отримання зовнішнього 

фінансування проектів. 

Оскільки нефінансова звітність охоплює соціально значимі, проблемні 

питання, то її оприлюднення може зумовлювати певні ризики для підприємства: 

– виконання вимог розкриття негативних аспектів діяльності та 

формування здатності адекватного сприйняття й реагування на конструктивну 

критику щодо діяльності підприємства; 

– готовність до відкритого діалогу з суспільством; 

– формування нефінансової звітності потребує спеціальної підготовки 

фахівців до фахових вимог підготовки й подачі звітів, тому вимагає 

висококваліфікованих людських ресурсів і налагодження нового бізнес-процесу 

всередині підприємства, відтак – фінансових вкладень. 

– представлення тільки достовірних даних, які можна підтвердити. 

– підприємство повністю втрачає контроль над нефінансовими 

показниками, адже після оприлюднення нефінансова звітність поряд з 

фінансовою стає надбанням громадськості. 

Нефінансова звітність підприємства, як правило, формується і подається в 

одному із форматів як:  

– Звіт зі сталого розвитку, підготовленого за вимогами системи GRI (Global 

Reporting Initiative); 
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– Звіт про прогрес реалізації принципів Глобального договору (СОР – 

Communication on Progress); 

– Спеціального звіту за показниками, які самостійно визначаються 

підприємством. 

Інформація про соціальні ініціативи та проекти підприємства зводиться в 

єдиний звіт для оприлюднення. Формування нефінансової звітності 

здійснюється з урахуванням власної мотивації впровадження стратегії соціально 

відповідального бізнесу і має враховувати важливі аспекти: аудиторію, на яку 

розраховується звіт; зміст викладу матеріалу; формат подачі звітності аудиторії; 

формування групи виконавців нефінансового звіту; вибір механізму верифікації 

(підтвердження) показників звітності; встановлення шляхів поширення 

показників нефінансового звіту. 

В Україні нефінансова звітність є виключною ініціативою підприємства і 

розміщується на офіційному сайті підприємства чи публікується на паперових 

носіях. Вибір форми та каналів публікації звіту, подання звіту та опрацювання 

зворотного зв'язку – важливі моменти, які підтверджують якість проробленої 

роботи та її ефективність. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ОБОВ’ЯЗКІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

 

Діюча система нормативно-правових актів, які регламентують організацію 

бухгалтерського обліку в Україні, в тому числі і в частині податкового обліку 

(Податковий кодекс України [3], Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [1], НП(С)БО 1 [2] та інші положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку), не містить вимог та рекомендацій щодо визначення та 

розробки податкової облікової політики, тобто облікової політики, яка б 

враховувала необхідність забезпечення виконання суб’єктами господарювання 

обов’язків платника податків. Враховуючи те, що національне податкове 
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законодавство не містить конкретних вимог стосовно формування «податкової» 

облікової політики, суб’єктами господарювання може бути самостійно 

визначений та обраний один з двох варіантів складання «податкової» облікової 

політики: 1) відобразити окремі питання податкового обліку в розрізі кожного 

податку, який сплачує підприємство у відповідних розділах єдиного наказу про 

облікову політику; 2) розробити окремий наказ про облікову політику з метою 

оподаткування. Але в цілому облікова політика повинна розглядатися як 

інструмент оптимізації оподаткування, оскільки від обраних методів і способів 

відображення інформації про господарську діяльність в обліку суб’єкта 

господарювання буде залежати база оподаткування, розмір податкових платежів 

та рівень оподаткування в цілому.  

Сучасну облікову політику суб’єкта господарювання в цілому можна 

визначити як сукупність принципів, методів (способів), процедур організації та 

ведення бухгалтерського і податкового обліку, орієнтованих на складання та 

подання фінансової і податкової звітності, які забезпечують ефективність 

фінансово-господарської діяльності. Обґрунтуванням такого підходу та 

застосування принципу єдності облікової політики є наступні обставини. По-

перше, як бухгалтерський, так і податковий облік ведуться на основі практично 

одних і тих самих первинних документів, тому повне розмежування облікової 

політики на бухгалтерську і податкову облікову політику на практиці зробити 

досить складно. По-друге, правила формування і застосування податкової 

облікової політики, внесення в неї змін і доповнень здійснюються на підставі 

положень нормативно-правових актів бухгалтерського обліку. Іншими словами, 

облікова політика суб’єктів господарювання, як податкова, так і бухгалтерська, 

формується за однаковими правилами, хоча встановлення окремих елементів 

бухгалтерської облікової політики і податкової політики регулюється різними 

законодавчими актами.  

Податкова облікова політика (облікова політика з метою оподаткування) 

суб’єкта господарювання – це сукупність обраних платником податків (з 

декількох альтернативних, передбачених нормативно-правовими актами, або 

визначених самостійно у випадку відсутності чітко встановлених законодавством) 

принципів, методів (способів) і процедур організації та ведення податкового 

обліку, порядку обчислення податкових платежів з метою забезпечення їх 

своєчасної і повної сплати до бюджетів різних рівнів, подання податкової 

звітності в обсягах і строки, встановлені законом, орієнтованої на оптимізацію 

оподаткування, зниження податкового навантаження та підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності. 

Сформоване визначення повністю розкриває сутність податкової облікової 

політики, вказує на наявність можливих варіантів її вибору (сукупність обраних 

принципів, методів, способів і процедур організації та ведення податкового 

обліку), законність (передбачених нормативно-правовими актами), мету 

(забезпечення своєчасної і повної сплати податкових платежів, подання 

податкової звітності в обсягах і строки, встановлених законодавством), а також 

спрямованість облікової політики (оптимізація оподаткування, зниження 

податкового навантаження, підвищення ефективності діяльності).  
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Облікова політика підприємства з метою оподаткування (податкова 

облікова політика) повинна вирішувати три основних завдання: 1) організаційно-

технічні (організація ведення податкового обліку, розробка системи податкових 

регістрів, розробка системи документообороту для формування показників 

податкових регістрів тощо); 2) вибір найбільш прийнятних для підприємства 

способів обліку, відносно яких існують альтернативи, передбачені податковим 

законодавством; 3) висвітлення окремих питань щодо справляння податкових 

платежів, по яким існують протиріччя в нормативних актах або які взагалі не 

регламентовані законодавством. Вирішення вказаних завдань є досить важливим 

для підприємства у процесі його подальших взаємовідносин з податковими 

органами, а правильно складена облікова політика з метою оподаткування дасть 

змогу уникнути багатьох конфліктних ситуацій з податковими органами. 

В податковій обліковій політиці підприємства відображається специфіка 

формування і використання інформації про об'єкти податкового обліку, 

методика і порядок обчислення бази оподаткування за відповідними податками, 

які сплачуються підприємством, а також способи виконання податкових 

зобов'язань перед бюджетами різних рівнів. Крім того, виникає необхідність у 

розкритті позиції суб’єкта господарювання щодо тих норм, відносно яких 

законодавці залишили право вибору за підприємством, або ж у випадку, коли: 1) 

за деякими питаннями податкове законодавство визначає лише загальні норми і 

правила, але не містить конкретних способів визначення та обчислення 

податкових платежів; 2) податкове законодавство містить колізії та протиріччя, 

неоднозначне (множинне) трактування окремих норм чи правил; 3) поняття, 

терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, 

правилам та положенням Податкового кодексу (пп. 4.1.4. п. 4. ст. 4; п. 5.2. та п. 

5.3. ст. 5 [3]). Тому при формуванні податкової політики суб’єктам 

господарювання надається можливість через створення внутрішнього документа 

«Податкова облікова політика» аргументовано довести наявність колізій і 

протиріч у податковому законодавстві, визначити трактування окремих термінів, 

які вживаються, однак не розкриваються у податковому законодавстві, і таким 

чином, обґрунтувати обраний варіант обчислення бази оподаткування, і 

відповідно оптимізувати систему оподаткування підприємства, мінімізувати свої 

податкові платежі та ризики. 
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ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДНО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 

У світі основними чинниками, які впливають на формування ціни та попиту 

на споживання вина є: замінники; ціна; зміни у законодавстві та маркетинг.  

Однак також всі споживачі та підприємства, які зацікавлені у репутації та 

виробництві високоякісного вина також виділяють ще один чинник – статус 

«вина контрольованих найменувань за походженням» (вина КНП). У світовій 

практиці даний статус надається тільки винам найкращої якості, походження та 

виробництво яких регламентується законодавчими актами та контролюється 

державою. Всі ці моменти контролює Міжнародна організація виноградарства і 

виноробства (International Organization of Vine and Wine – OIV) [1]. 

З огляду на те, що на сучасному етапі в Україні теоретичні та практичні 

аспекти розробки та втіленні принципів сталості у виноградно-виноробну галузь 

знаходяться на початковій стадії – вся культура виноградарства та виноробства 

визначається Міжнародною організацією винограду та вина, зокрема: 

«глобальна стратегія в масштабах систем виноградарства та переробки, що 

включає одночасно економічну стійкість структур та територій, виробництво 

якісних продуктів, з урахуванням стандартів сталого виноградарства, ризиків для 

навколишнього середовища, безпеки продуктів та здоров’я споживачів та оцінка 

спадщини, історичних, культурних, екологічних та ландшафтних аспектів» та 

Міжнародною Федерацією Вин і Алкогольних Напоїв (Federation Internationale 

des Vins et Spiritueux – FIVS) [2]. 

Ці дві організації розробили Глобальні принципи сталого розвитку 

виробництва вина (Global Wine Producers Environmental Sustainability Principles – 

GWPESP), де розкрили співвідношення екологічних цілей сталого розвитку з 

потребами світової виноробної галузі. Серед даних принципів, варто назвати:  

1. участь у загально секторальних програмах сталості; 

2. впровадження екологічно сталих дій; 

3. оцінювання та постійне покращення; 

4. сприяння підвищенню обізнаності через освіту; 

5. партнерство із зацікавленими сторонами; 

6. оцінка екологічних ризиків. 

Дані принципи розраховані для забезпечення екологічної стійкості 

виноградно-виноробної галузі в цілому на рівні держави, а також можуть бути 

інтегровані до господарюючого суб’єкта даної галузі. 

Оскільки виноробна промисловість у 90% залежить від природних умов та 

ресурсів, актуальним на сьогодні є і розвиток органічного виробництва вина.  
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Керівники європейських країн пішли вже далі, у порівнянні з Україною, 

адже малі європейські виноробні отримують органічні сертифікати з наступних 

причин:  

по-перше, за перехід на органіку часто дають субсидії;  

по-друге, таким чином вони відразу отримують маркетингову перевагу, 

тому обсяг ринку органіки становить 40 млрд. доларів на рік [3]. 

При організації обліку ресурсів для органічного виробництва необхідно 

передбачити, що його технологічний процес виключає використання: 

1) ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових 

продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та 

покращення ґрунту, добрив, насіння, вегетативного походження садивного 

матеріалу, мікроорганізмів і тварин; 

2) хімічно синтезованих речовин, консервантів, синтезованих (штучних) 

барвників, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів 

смаку, стимуляторів росту; 

3) іонізуючого випромінювання для обробки органічної сировини або 

кормів, що використовуються у виробництві органічної продукції; 

4) гідропонного виробництва. 

Водночас, органічне виробництво використовує живі організми та методи 

механічного виробництва, здійснює живлення рослин в основному через 

екосистему ґрунту, засноване на оцінці ризику та використовує превентивні 

заходи [4]. 

Узагальнюючи вище викладене можна дійти висновків, що в умовах 

глобалізації обліку та використання міжнародних стандартів фінансової 

звітності, для забезпечення прозорості інформаційних потоків, господарюючим 

суб’єктам виноградно-виноробної галузі необхідно: 

- формувати облікову політику з дотриманням глобальних принципів 

сталого розвитку виробництва вина; 

- здійснювати оперативний контроль за дотримання норм органічного 

виробництва для забезпечення стандартів вин КНП; 

- дотримуватись стандартів якості вин КНП; 

- популяризувати свою продукції та розширювати ринки збуту. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ 

 

Поточний рік став не лише роком кризи: 2020 став роком освіти. Значна 

кількість працівників, що втратили роботу, або отримали вивільнений час, 

почали удосконалювати свої навики. І тенденція розвитку приватного бізнесу, 

що виникав у результаті дій тих, хто отримав навики, демонструє, що освітній 

процес – завжди запитана категорія. Ще десятиліття тому Володимир та Віталій 

Клічко відзначили, що інвестувати необхідно в освіту та комунікаційні 

технології. Час підтверджує правильність їх позицій. 

Одночасно суспільство спостерігало за тим, як зростала крива безробіття. 

Проте чи можна назвати такі тенденції [1] абсолютно нищівними та такими, що 

призводять до негативних наслідків? Скорочення робочих місця в ряді галузей 

обумовили масштабну перекваліфікацію і підвищення гнучкості в переговорах із 

працівниками. Разом з тим, виявлено ще цікаву тенденцію: високопрофесійні 

досвідчені працівники з розвинутими софт-скілз не втратили роботу. Провідні 

спеціалісти так і лишилися запитаними, а ряд бізнесів так і не змогли додатково 

залучити професіоналів, оскільки в період кризи вони були корисні та ефективні 

у своїх компаніях. 

Вище представлено загальні тенденції. Одночасно проведене дослідження в 

якості фахівців обліково го та фінансового напряму сказало на цікаві факти. 

Перш за все, значна кількість суб’єктів господарювання змогли зберегти своє 

існування та не втратити працівників за рахунок злагоджених дій керівника та 

головного бухгалтера. Останній виступав часто як сукупність кількох служб 

підприємства – кадрової, юридичної, охорони праці. Це обумовлено тим, що усі 

рекомендації з проведення карантинних заходів були пов’язані з додатковим 

фінансуванням, знанням особливостей трудового та податкового законодавства, 

перерозподілом кредиторської та дебіторської заборгованості, оформлення 

додаткових шляхів отримання фінансування. 

Крім того, налаштування сучасних інформаційних систем дозволили 

безперебійно вести бухгалтерський облік навіть в умовах повного локдауну, а 

аутсорсингові компанії з ведення бухгалтерського обліку навіть збільшили 

кількість клієнтів. 



177 

 

Одночасно спостерігалося ускладнення з найманням висококваліфікованого 

персоналу. Зокрема, більшість компаній відзначили, що головними вимогами до 

молодих спеціалістів є: 

- професійні базові навики за спеціальністю; 

- здатність сприймати та аналізувати нову інформацію; 

- навички роботи з комп’ютерною технікою; 

- здатність до роботи в команді (колективі); 

- готовність до подальшого навчання. 

Керівники обліково-фінансових підрозділів державних компаній вказують, 

що цей перелік можна вважати основою для подальшого розвитку спеціаліста 

роботодавцем. 

Однак в період 2020 року підібрати такого фахівця було складно. Результати 

проведених співбесід показали, що випускники ВНЗ не можуть: 

 чітко та своєчасно виконувати типові професійні задачі; 

 не проявляють ініціативи в застосуванні передових технологій; 

 не розуміють як використовувати на практиці додаткову інформацію. 

Проведене опитування керівників середнього рівня АТ «Укрзалізниця» 

ідентифікувало, що найбільш актуальною проблемою в частині підготовки 

фахівців облікового напряму є: 

 слабке розуміння структури інформації про господарську діяльність; 

 невміння оперувати даними синтетичного та аналітичного обліку, які є 

визначальними для своєчасності управлінських рішень. 

У результаті необхідності підготовки реально працюючих спеціалістів 

підприємства спрямовують кошти на постійне підвищення кваліфікації щойно 

прийнятих на роботу фахівців. Як правило, такі звернення спрямовуються на 

приватні в освітні центри, що відбувається на фоні тверджень про занепад 

системи вищої освіти. У попередній роботі ми вже піднімали цю проблему [2]. 

При цьому 2020 рік лише підтвердив необхідність конкретних дій у напрямі 

розвитку інноваційних технологій в класичній методиці підготовки облікових 

фахівців (адже не секрет, що саме спеціалісти зі знанням бухгалтерського обліку 

становлять основний склад бухгалтерських та фінансових відділів) та повного 

задоволення запитів роботодавців. 

Аналізуючи основні питання, що постали протягом останніх 10 місяців, слід 

виділити перелік заходів, які б допомогли системі вищої світи в бухгалтерському 

обліку стати запитаною та підвищувати свою необхідність на етапі 

перекваліфікації або удосконалення підготовки вже працюючих спеціалістів: 

1. визначитися з метою свого розвитку; 

2. ідентифікувати основні навики, які затребувані ринком праці та які 

отримати здобувач у результаті процесу навчання; 

3. виходячи з результатів попереднього пункту удосконалити програми 

та методику навчання (класичні програми у вищих закладах освіти є 

продуманими і обґрунтованими, проте, їх варто наповнити інструментами 

практики ведення бухгалтерського обліку, розвитком навиків адаптивного 

використання сучасних інформаційних технологій); 
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4. наповнити процес підготовки у вищій школі предметами, що 

розвивають комунікативні навики та здатність керувати своїми думками та 

емоційним станом в стресових умовах. 

Безумовно, у даному процесі важлива колаборація з роботодавцями, 

створення центрів підвищення кваліфікації із залученням практиків у відповідній 

сфері, використання дуальних програм освіти. 

Дійсно, процес, що вимагає трансформації на рівні свідомості. Однак лише 

збереження базових освітніх процесів ми можемо отримати суспільство 

відповідальних людей. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ ДІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Процеси реформування економічних і соціальних відносин на 

міжнародному рівні істотно впливають на розвиток бізнесу. В цих умовах 

зростають роль фінансової та нефінансової публічної звітності та вимоги до 

якості розкриття в ній інформації. Пріоритетним напрямом подання інформації 

стає підготовка інтегрованої звітності, яка є ефективним інструментом 

управління, що забезпечує повноту розкриття інформації, утому числі й про 

сталий розвиток. Проте, процес впровадження цієї звітності в Україні 

відбувається повільніше, ніж в інших країнах. Впровадження інтегрованої 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3143717-disney-zvilnit-cerez-pandemiu-32-tisaci-pracivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3143717-disney-zvilnit-cerez-pandemiu-32-tisaci-pracivnikiv.html
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звітності в бізнес-кейс українських підприємства можливо тільки при наявності 

відповідного методичного та обліково-аналітичного забезпечення.  

Для оцінки практики надання інформації в інтегрованій звітності нами були 

опрацьовані наявні публікації за цією темою за декілька останніх років, а саме 

[1-7]. Пошук релевантних досліджень здійснювався серед наукових статей, 

індексованих в базах даних (Google Scholar, Scopus, Web of Science, EBSCO 

тощо). За допомогою сканування сайтів міжнародних організацій, а саме – 

Асоціації сертифікованих присяжних бухгалтерів (Associationof Certified 

Chartered Accountants – ACCA), Всесвітньої ради з питань сталого розвитку 

(World Business Councilfor Sustainable Development, WBCSD), Міжнародної 

асоціації бухгалтерів (International Federation of Accountants, IFAC), 

Міжнародного комітету з інтегрованої звітності (International Integrated Reporting 

Committee, IIRC), Міжнародного інституту зі сталого розвитку (International 

Institute on Sustainable Development, IISD), які сприяють розвитку концепції 

нефінансової звітності і, зокрема, інтегрованої звітності, було проаналізовано 

публікації-дослідження з проблем нефінансової звітності, розвитку методичного 

забезпечення її підготовки з урахуванням особливостей інтеграції фінансової та 

нефінансової інформації, впливу різних видів капіталу на забезпечення стійкості 

бізнесу, що дозволило констатувати наступне:  

по-перше, можна виділити два етапи розвитку інтегрованої звітності:  

1) 2011 – 2016 рр. – «Світова конвергенція облікових систем», для цього 

етапу характерна інтегрована звітність для прийняття управлінських рішень 

стейкхолдерами відповідно до стратегії компанії; 2) 2016 р. – теперішній час – 

«Цифрова економіка», на цьому етапі інформація інтегрованої звітності 

призначена для прийняття управлінських рішень з урахуванням інтересів 

стейкхолдерів, стратегії компанії по створенню доданої вартості та обраних 

напрямів розвитку цифрової економіки; 

по-друге, для управління бізнесом різним стейкхолдерам необхідна як 

фінансова, так й нефінансова інформація, за якою можна оцінити поточний стан 

та визначити стратегію розвитку. Пріоритетним напрямом розкриття такої 

інформації є інтегрована звітність, інформація якої концентрується на шести 

ключових видах капіталу (ресурсу), які залучені в створення доданої вартості, а 

саме: фінансового, виробничого, людського, інтелектуального, природного 

(екологічна складова), взаємозв'язку із суспільством. На практиці це означає 

формування єдиного інтегрованого звіту, який включає сукупність звітів, кожен 

з яких ілюструє відповідний елемент капіталу (ресурсів), що активно 

використовуються суб’єктом господарювання у господарській діяльності для 

забезпечення сталого розвитку. При цьому в українських кейсах, ідея розкриття 

використання капіталу і умов створення доданої вартості відповідно до 

міжнародного стандарту інтегрованої звітності поки не реалізована в повній мірі, 

а проведене дослідження складу і змісту елементів звітності свідчить про те, що 

на сьогодні інтегрована звітність практично не відрізняється від звітності у сфері 

сталого розвитку. Однією з головних відмінних ознак інтегрованої звітності від 

інших видів звітності, є орієнтованість на прогнозні показники та програмні 

заяви керівництва; 
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по-третє, кожен самостійний елемент інтегрованої звітності відповідає 

різноманітним потребам різних зацікавлених сторін. Так, фінансова інформація 

на основі фінансової звітності задовольняє переважно інтереси інвесторів та 

акціонерів, соціальна і екологічна звітність задовольняє запити більш широкого 

кола зацікавлених сторін, включаючи ЗМІ, неурядові організації, місцеві 

спільноти; 

по-четверте, на сьогодні є проблема вибору найбільш репрезентативних і 

значимих фінансових і нефінансових показників, подання яких у складі 

інтегрованої звітності є найбільш доцільним. Інтереси зовнішніх і внутрішніх 

користувачів звітності зводяться, насамперед, до інформації про інвестиційну 

привабливість, сталий розвиток, ефективність і прибутковість діяльності 

суб'єкта господарювання та здатність створювати додану вартість. Тому з метою 

надійної оцінки здатності компанії створювати додану вартість, пропонуємо 

використовувати ключові показники ефективності (КПЕ) за критеріями, які 

дозволять забезпечити надійну об'єктивну оцінку здатності компанії створювати 

додану вартість з мінімальними витратами, а саме: інтегрована структура 

створення вартості (ланцюжок створення вартості); управління та стратегія 

(внутрішні процеси); управління інтелектуальним капіталом (інновації і знання); 

конкурентоспроможність і передовий досвід. При цьому, кожну групу критеріїв 

слід розглядати з трьох точок зору: економічної, екологічної та соціальної. Це 

дозволить комплексно оцінити фінансові та нефінансові чинники, які впливають 

на бізнес. При цьому ключові показники ефективності мають бути визначені 

відповідно до стратегічних цілей, щоб дозволити кількісно оцінити здатність 

керівництва досягати їх. В протилежному випадку, на наш погляд, інформація 

про КПЕ у бізнес-звітності буде некорисною.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ  

В ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ 
 

Для забезпечення стабільності суб’єкта господарювання його керівництво 

зобов’язане на всіх рівнях управління реалізовувати оптимізаційні заходи, які б 

сприяли зниженню рівня витрат і економії, а також максимально враховували 

можливості виробничих ресурсних потужностей і напрями реалізації виробленої 

продукції. Традиційний фінансовий облік, який виступає основним джерелом 

прийняття управлінських рішень і забезпечує контроль за використанням 

ресурсів підприємства, не повною мірою забезпечує досягнення таких цілей. У 

зв’язку з цим актуальним напрямом розвитку інформаційної бази управління 

сучасних підприємств є скерування уваги на застосування більш адаптованих до 

потреб управління на засадах оптимізації підходів. В цьому контексті найбільш 

інформаційно пізнавальними є управлінський облік і економічний аналіз. Слід 

визнати, що обидві ці підсистеми донедавна невиправдано ігнорувалися 

більшістю суб’єктів господарювання, оскільки вимагають здійснення затрат на 

свою організацію. Сумнівним буде твердження, що на рівні підприємств хтось 

підраховував вигоди від застосування управлінського обліку та проведення 

економічного аналізу (хоча ми й не виключаємо такого підрахунку), але факт їх 

відсутності в більшості випадків вказує саме на позиціонування цих підсистем 

як затратних і не надто ефективних. Натомість є багато прикладів дійсно 

ефективного застосування інформаційних даних, сформованих управлінським 

обліком, або результатів економічного аналізу для оптимізації господарювання. 

Загалом це притаманне великим підприємствам, в тому числі з іноземними 

інвестиціями. На відміну від української практики, в зарубіжних країнах 

методологія управлінського обліку та економічного аналізу активно 

використовується для забезпечення ефективного господарювання. Проте 

справедливо буде визнати, що в останні роки проблематика управлінського 

обліку й економічного налізу активно дискутується в науковій думці. Але, разом 

з тим, незважаючи на усі дослідження та пропозиції науковців і практиків, 

проблеми формування повноцінної, дієвої системи управлінського обліку та 

аналізу на українських підприємствах залишаються невирішеними. Загалом 

йдеться навіть не про теоретичний базис застосування обох вищеназваних 

складових (управлінського обліку та економічного аналізу). В наукових 

публікаціях і фаховій літературі вони репрезентовані достатньо детально й 

інноваційно. Більш вагомою причиною слабкого рівня поширення та 

застосування управлінського обліку й економічного аналізу в практиці 

українських підприємств є недостатній інтерес з боку практиків до їх 

http://teacode.com/online/udc/65/65.01.html
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інструментарію через його складність. Багато суб’єктів господарювання та їх 

керівників не мають достатньо даних щодо ефективності його застосування, а 

також відчувають труднощі при підборі персоналу для таких цілей. Перехід у 20 

столітті до ринкової економіки автоматично передбачав момент відторгнення 

усіх досягнень, в тому числі наукових, а тому і управлінський облік і 

економічний аналіз як науки, і як практики майже повністю втратили свої вагомі 

позиції та роль в діяльності не лише суб’єктів господарювання, а українському 

суспільстві загалом.  

Результат цього виявився досить плачевним. По-перше, втрачено час, який 

можна було ефективно використати для оптимізації економічного розвитку. По-

друге, втрачено фахівців з управлінського обліку та економічного аналізу. 

І сталося це навіть не через те, що багато фахівців знайшли собі достойну роботу 

з відповідною її оплатою за кордоном. Відбувся переворот у навчанні та 

підготовці фахівців економічного профілю, який супроводжувався виключенням 

з навчального плану низки важливих дисциплін облікового та аналітичного 

спрямування. Однак в освіті зараз є гарна нагода виправити цю ситуацію.  

Зокрема, якщо проаналізувати зміст затверджених Наказів Міністерства освіти і 

науки України стандартів вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і 

оподаткування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

(відповідно Наказ від 19.11.2018 р. №1260 та Наказ від 10.07.2019 р. № 958), то 

можна простежити зростання частки аналітичної складової в освітніх 

компонентах. Нижче в табл. 1, проведено аналіз цих компетентностей за їх 

кількісною наявністю в освітньому стандарті.  

Таблиця 1 

Співвідношення компетентностей, передбачених стандартами вищої освіти 

зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування 
Група компетентностей Стандарт 

№1260 

(бакалавр) 

Структура, 

 % 

Стандарт 

 №958 

 (магістр) 

Структура,  

% 

Загальні компетентності 15  57 11 + 2 ОНП, в т. 

ч. 1 аналітична 

47,9 

Спеціальні облікові 

компетентності  

2 7,7 6 (1 частково 

стосується 

аналізу) 

26 

Спеціальні контрольні  

компетентності 

2 7,7 2 8,7 

Спеціальні компетентності з 

оподаткування 

1 4,5 1 (спільне) - 

Спеціальні компетентності 

щодо професійної діяльності 

та етики 

2 7,7 - - 

Спеціальні компетентності 

з аналізу 

4 15,4 2 8,7 

Додаткові компетентності для 

освітньо-наукових програм 

  2 8,7 

 26 100 23 100 

Джерело: розроблено автором на основі аналізу [1, 2]. 
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Такий аналіз можна застосувати і щодо компетентностей для 

управлінського обліку та застосувати його результати для обґрунтування обсягу 

навчальних годин навчального плану. 
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СУЧАСНА ОСВІТА БУХГАЛТЕРА: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ 

ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

Вищу освіту в Україні намагається здобути чи не кожен випускник школи. 

Так склалося роками, що найпопулярнішою була і залишається сьогодні 

юридична та економічна освіта. Остання, значною мірою, асоціюється з 

професією економіста, фінансиста, бухгалтера.  

Популярність вищої економічної освіти, зокрема за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування», на наш погляд, зумовлена двома чинниками. По-

перше, в свідомості українського суспільства ще з радянських часів міцно 

укоренилася думка, що бухгалтер – це друга по важливості та можливостях 

управління людина після керівника на будь-якому підприємстві, організації чи 

установі. Звідси престижність цієї професії і прагнення її здобути. По-друге, 

зміна економічних умов функціонування бізнесу, розмивання чітких меж між 

набором компетентностей різних професій формують нове бачення ролі і 

значення в суспільстві. Зокрема, відносно нова інституціональна теорія 

бухгалтерського обліку заявляє, що метою діяльності бухгалтера є забезпечення 

довіри, порозуміння й керованості соціально-економічного простору. Отже, 

бухгалтер із суто технічного виконавця стає фінансовим радником, податковим 

консультантом, антикризовим менеджером для керівництва компанії.   

Щоб реалізувати себе у вищенаведених ролях бухгалтер повинен мати 

відповідних рівень вищої освіти, яка, відповідно, повинна кореспондувати з 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf
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вимогами часу та запитами практики. Однак, в силу різних обставин зв'язок 

наповнення навчальних програм і вимог практики не завжди існує. Як наслідок, 

при прийомі на роботу випускнику ВУЗу доводиться чути знайому нам фразу: 

«Забудь все те чого тебе вчили, і починай вчитися заново». Така ситуація 

повинна спонукати до критичного осмислення навчального процесу і пошуку 

актуальних напрямів оновлення освітньо-навчальних програм, що 

використовуються для підготовки фахівців економічних спеціальностей. 

В першу чергу, варто звернути увагу на рівень цифрової грамотності 

бухгалтера. Проведене нами в березні 2020 року дослідження запитів 

роботодавців свідчить, що 6 із 10 вимог до кандидатів на посаду бухгалтера, так 

чи інакше пов’язані з цифровою грамотністю. І мова йде не лише про знання 

програм 1С чи Медок – M.E.Doc. Сьогодні цифрова грамотність – це значно 

ширше і всеохоплююче поняття, а її рівень у бухгалтера прямо впливає на 

безпеку обробки і використання бухгалтерських та інших даних підприємства. 

Актуальність цифрової грамотності працівників значно збільшив карантин, 

запроваджений у зв’язку із поширенням COVID-19. Дистанційна робота вимагає 

залучення значно більшої частки програмного забезпечення для отримання, 

обробки і передачі даних, а відтак і знань щодо його використання. Світові 

тренди розвитку бухгалтерського обліку на 2020/2021 роки [1] свідчать, що такий 

розвиток нерозривно пов'язаний із новими інноваційними технологіями, як от 

Blockchain, Big Data, Data Analytics, хмарні технології, штучний інтелект. 

Розширення сфери міжнародної співпраці під впливом ІТ-індустрії 

активізує процеси термінологічної інтернаціоналізації, що особливо виразно 

проявляються у науково-технічній та економічній сферах, в тому числі й у сфері 

бухгалтерського обліку. Оскільки цей процес є відображенням об’єктивної 

дійсності, питання щодо розширення термінологічного апарату бухгалтерського 

обліку та його ефективного використання у науковій та практично-професійній 

площині набувають особливої актуальності [2, с. 29]. 

Таким чином, щоб не втратити абітурієнтів вітчизняні ВУЗи повинні 

регулярно оновлювати навчальні програми, орієнтуючись на передову практику 

застосування цифрових технологій, яка показує, які саме знання потрібні 

бухгалтеру сьогодні, а які будуть потрібні завтра. З іншого боку, такий підхід 

допоможе випускникам бути конкурентоздатними на ринку праці та не 

витрачати додатковий час на самоосвіту чи професійні курси підвищення 

кваліфікації. 

Інша важлива складова оновлення навчальних програм – доповнення їх 

економічними знаннями, що формують сучасний світогляд бухгалтера, як 

фахівця, що здатен впливати на соціально-економічні процеси. В площині теорії 

обліку навчальні програми слід доповнити основами інституціональної теорії 

бухгалтерського обліку, яка формує ширше уявлення про предмет та об’єкти 

бухгалтерського обліку у сучасному світі. Як стверджує один із палких 

прихильників інституціональної теорії проф. В.М. Жук, будучи базисом для 

аналізу, фінансів, планування, «годівницею» для аудиту, бухгалтерський облік 

не тільки розширює сферу свого предмету на поле суміжних наук і практик, а й, 

відповідно, мотивований змінювати на практиці назву професії для більш 
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продвинутих своїх представників [3, с. 40]. Таким чином, якщо зміни 

відбуваються на практиці, до них слід готуватися через їх критичний аналіз і 

осмислення в рамках навчальних програм. 

18 листопада 2020 року в Київському національному університеті імені 

Вадима Гетьмана відбувся Круглий стіл «С. Подолинський, В. Вернадський, 

М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і 

господарювання». Учасники заходу відзначили необхідність доповнення 

навчальних програм, що використовуються для підготовки фахівців економічних 

спеціальностей, основами фізико-економічного вчення. Такий крок – це не лише 

пропагування і використання здобутків наших українських вчених – 

С. Подолинського, В. Вернадського, М. Руденка, але крок на зустріч 

запровадженню концепції сталого економічного розвитку.  

Існує проста закономірність – від того, що сьогодні буде закладено в освіту 

економічних фахівців, те завтра буде реалізовано у державній економічній 

політиці, а відтак матиме вплив на все суспільство. На жаль, Україна не є в числі 

тих країн, які на практиці пропагують ідеї стійкого економічного розвитку та 

захисту довкілля, корпоративної соціальної відповідальності, і вагома роль в 

цьому належить освіті молоді. Тому супний вплив таких факторів як 

діджиталізація, загострення конкуренції між ВУЗами і фахівцями на ринку праці, 

відтік молоді з України (зокрема на навчання закордоном) має спонукати вищі 

навчальні заклади оновлювати навчальні програми в ногу з часом і запитами 

практики. Напрямки такого оновлення очевидні: цифрова грамотність, фізико-

економічне вчення, основи інституціональної теорії.  

Як зазначають В.М. Жук, Є.Ю. Попко, Ю.Л. Шендерівська, бухгалтер в 

умовах цифрових технологій та діджиталізації впливатиме на якість продукту, 

яким користуватиметься все більша і більша кількість стейкхолдерів. Звідси 

соціально-економічний простір, в т. ч. і цифровий, матиме до бухгалтерського 

обліку одну і ту ж вимогу: обліково-інформаційний продукт має забезпечувати 

сталий розвиток. А відповідальним за формування цього продукту є бухгалтер.  

До його професійної підготовки зростають вимоги саме з цих причин. 

Бухгалтери готують непростий цифровий актив, актив, від якого залежить 

приріст багатства. Відповідно, їх професійність має гарантувати якість і дієвість 

цього особливого цифрового активу [3, с. 43].  
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ОЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Сьогодні суспільство переживає початок четвертої промислової революції, 

яка характеризується злиттям технологій. Останні розмивають межі між 

фізичною, цифровою та біологічною сферами. Діджиталізація стає не лише 

елементом повсякденного життя майже кожної людини (75 % населення планети 

має доступ до мобільного інтернету), а й рушійною силою змін в її професійній 

діяльності.  

Низка професій уже зникла (наприклад, телефоніст, стенографістка), 

натомість тільки за останні роки з’явилося більше десятка нових, які входять до 

числа найбільш затребуваних та високооплачуваних (оператор дрона, спеціаліст 

по Big Data, SEO-спеціаліст, аналітик з оптимізації онлайн-продажу, трендвотчер 

тощо). Переважна більшість перелічених професій прямо чи опосередковано 

пов’язана зі збором, обробкою й управлінням інформації. Виявлена тенденція 

очевидно вказує на неминучість змін і у професії бухгалтера. 

Про це також свідчить полеміка, яка ведеться серед науковців і практиків, 

та стосується намагань спрогнозувати майбутнє бухгалтерської професії. 

Частина учасників дискусії схиляється до того, що бухгалтерський облік чекає 

повна автоматизація, а отже, ця сфера діяльності не потребуватиме участі 

людини. За іншою версією бухгалтер знаходиться серед професій, які зникнуть 

до 2030 року [1]. Як аргумент наводиться твердження, що звичні для нас 

бухгалтери вже зараз успішно замінюються спеціальним програмним 

забезпеченням для базових операцій з аудиту та бухгалтерського обліку, а згодом 

програми зможуть повністю перебрати на себе всі необхідні функції.  

Подібної думки притримуються і дослідники McKinsey та 

PricewaterhouseCoopers. Вони стверджують, що через 20 років 86–97,5% роботи 

бухгалтерів і аудиторів потенційно може бути автоматизовано [6]. 

Опоненти вищенаведених позицій переконані, що людина не може бути 

повністю замінена. Натомість хмарні технології, штучний інтелект та блокчейн 

лише посилять функціональність бухгалтера, збільшуючи швидкість обробки та 

точність інформації.  

І.Й. Плікус, О.О. Осадча, Т.А. Жукова зазначають, що бухгалтерський облік 

в умовах автоматизації бізнес-процесів трансформується на краще, а бухгалтери 

стають ґрунтовними аналітиками, які створюють обліково-аналітичне 

забезпечення для прийняття управлінських рішень [4, с. 592]. 

Н.Г. Мельник стверджує, що бухгалтер - це професія, яка є особливо 

чутливою до розвитку світової економіки, новітніх технологій та інновацій. 

Проте зміщення акцентів на здобуття фахівцями м’яких навичок (soft skills), 
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професійної гнучкості дозволить перетворити виклики, які стоять перед 

бухгалтерською професією, на її переваги та суттєво підвищити цінність 

бухгалтера на ринку праці [3, с. 204]. На думку М. Бардіка, «ера бухгалтерського 

обліку «старої школи» завершується, а новий, сучасний і футуристичний облік 

виникне з попелу архаїчної галузі, і такі зміни знизять витрати та підвищать 

прозорість бізнесу в кожному секторі економіки» [5]. 

Учасники Всесвітнього конгресу бухгалтерів 2018 р. у Сіднеї дійшли 

висновку, що роботизація (цифровізація, штучний інтелект, подальший розвиток 

автоматизації) – об'єктивне майбутнє бухгалтерської професії. Але це не загроза 

для неї, а технологічна підтримка трансформації (розвитку) функцій бухгалтера 

як аналітика-консультанта в сучасних економічних умовах. Бухгалтер в 

економіці майбутнього – це аналітик, здатний оцінити вплив на добробут своєї 

компанії всього комплексу чинників, що формуються складною соціально-

економічною дійсністю [2]. 

Не відкидаючи ймовірність розвитку обох варіантів, слід зазначити, що вже 

сьогодні очевидними є зміни традиційних підходів до роботи з інформацією, а 

отже, і необхідність функціональної трансформації професії. Таким чином, 

виникає потреба: 

– теоретично обґрунтувати необхідність перегляду сутності професії 

бухгалтера, її місця в управлінні інформаційними потоками; 

– виявити фактори змін та передумов для означення функцій, етичних 

характеристик, компетенцій бухгалтера майбутнього; 

– з’ясувати, якою буде функціональна трансформація цієї професії під 

впливом інноваційних процесів. 
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In Spain (Spanish Reino de España) accounting is based on the continental model 

of accounting, i.e. it focuses on meeting the needs of taxation, capital movements occur 

through the banking system, the profession of accountant is strictly regulated by 

regulators [1], cost accounting and the definition of financial results has an elemental 

approach, the control is dominated by a professional approach, internal audit is 

developing. 

Promoter of the profession of internal auditor. Eduardo Hevia Vázquez (1929-

2018) was born in Miere (Asturias) and graduated from the University of Madrid with 

a degree in economics and a degree in sociology from the School of Social Research 

in Madrid. In Mieres to later be Secretary General of the Trade Union of Small and 

Medium Enterprises and Economist of the Research Service of the Spanish Ministry 

of Industry, and in 1976-1996 he joined Endesa, where he was tasked with setting up 

and developing the Internal Audit Department. 

Between 1988 and 1998, Senor Eduardo Hevia headed the Spanish Institute of 

Internal Auditors, integrated into the international network of the Global Institute of 

Internal Auditors, which now includes 185,000 internal auditors in 165 countries, to 

help organizations succeed by promoting the internal audit profession as a key function 

of good governance. Since 1985, the Institute of Internal Auditors of Spain has 

published a periodical, the Journal of Internal Audit (Auditoría Interna), which 

publishes publications on the promotion of internal audit in Spain for the country's 

sustainable development, internal auditor`s professional ethics. Senor Eduardo Hevia 

is seen as a leader in the advancement, development and modern application of the 

internal audit profession and standard`s of internal auditor`s professional ethics in 

Spain and Latin America and the Spanish Institute of Internal Auditors IAI, which he 

headed for ten years. A great hero in the profession of internal auditor, Senor Eduardo 

Hevia has made great efforts throughout his career, in which he performed the function 

of internal audit. It met the professional characteristics and requirements that allowed 

it to be considered a worthy profession in Spain, which was fully accepted today by 
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legislators, public and private institutions, regulators, supervisors, shareholders and 

other stakeholders. 

Extensive practical experience allowed him to become the author of an excellent 

collection of works on internal audit. His publications include the Internal Audit 

Manual (Manual de Auditoría Interna, 1989) and the Modern concept of Internal Audit 

(Concepto moderno de la Auditoría Interna, 1999); the latter was considered while the 

best guide to internal audit in Spanish. Eduardo Hevia's publications are also referred 

to by internal audit researchers in the 21st century. In recent years, he has been the 

honorary president of the Spanish Institute of Internal Auditors IAI. Recognizing its 

work and its commitment to continuous improvement in the profession, the Institute of 

Internal Auditors created the Eduardo Hevia Award in 2009 for the best article on 

innovation in internal audit. 

Result. The development of the institute of internal audit in the world meets the 

requirements of creating an appropriate control environment for business entities. 

Adopted the fundamental rules of European integration (Spain has been a member of 

the European Union since 1986), in Spain the internal audit project develops through 

the adaptation of the known basics of internal audit, recognition of knowledge, 

experience and actions of extraordinary enthusiasts and bright example of internal 

auditor`s professional ethics, such as Spanish Senor Eduardo Hevia, 
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КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА 

ТА АУДИТОРА 

 

З метою забезпечення довіри акціонерів та інших зовнішніх користувачів 

фінансової звітності, обов’язково необхідно здійснювати незалежну експертизу 

фінансової звітності. 

Центральним в успішності бізнесу є ефективне спілкування, оскільки 

забезпечує невід’ємну частину процесу стратегічного планування для всіх 

організацій. Там, де організаційне спілкування вибудовано неефективно, 

результати, як правило, полягають, зокрема, у нижчій прихильності персоналу, 

зменшенні обсягів виробництва, більшій кількості прогулів, збільшенні 

промислових заворушень та більш плинній роботі. 

Комунікаційні системи та практики повинні бути ретельно розроблені, 
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впроваджені та оцінені. Основним у розробці послідовної стратегії спілкування 

є з’ясування стану комунікативного здоров’я організації. Необхідно виявити 

основні теми в сучасній практиці, а потім розробляти, формулювати та досягти 

стратегічних цілей на майбутнє. Перш за все, менеджери повинні знати, 

наскільки добре функціонують їх системи зв'язку в даний час. Для потоку 

організаційного спілкування потрібна певна відповідальність. На практичному 

рівні це означає, що якщо життєво важлива інформація не досягає цільової 

аудиторії, тоді слід виявити та усунути блокування в каналах зв'язку. 

Комунікація базується на трьох основних складових, до яких належать 

держава, управління та власники. Комунікація реалізується за допомогою 

спілкування, яке є джерелом передачі інформації. Спілкування між зовнішніми 

аудиторами та керівництвом є важливою частиною аудиторської роботи, 

оскільки ефективне спілкування покращує взаємовідносини між двома 

сторонами та впливає на якість аудиту. Однак зовнішнім аудиторам та 

керівництву часто не вистачає ефективних засобів комунікації, необхідних для 

забезпечення якісного процесу аудиту. Було досліджено, як зовнішні аудитори 

використовують комунікацію як зі своїми колегами, так і зі своїми клієнтами, 

щоб вирішити проблеми, що виникли між сторонами, оскільки є клієнт, який не 

дотримується термінів, або клієнт, що тисне на аудитора, щоб він ігнорував 

відповідні норми бухгалтерського обліку. Спосіб спілкування значною мірою 

залежить від того, хто бере участь у спілкуванні і чого людина чи сторона, яка 

починає спілкування, хоче цим досягти, тому важливо знати, з ким слід 

спілкуватися та за якими каналами. 

Зазвичай в аудиторській практиці, спілкування аудитора та керівництва 

підприємства має певні недоліки. Зокрема, один з них такий, що дане 

спілкування є усним, а має бути обов‘язково засвідчене письмово. 

Аудитори часто допускаються помилки, нехтуючи тим, що не вимагають від 

керівництва письмового підтвердження певної інформації.  

В практичній діяльності аудиторів досить часто мають місце випадки коли, 

клієнт (керівник, чи менеджер певного рівня управління) може відмовлятися від 

свого твердження, яке було озвучене саме усно в минулому. Щоб убезпечити свої 

докази, які дозволятимуть сформувати неупереджену та незалежну думку щодо 

достовірності представленої інформації, аудитори мають вимагати від 

керівництва надавати їм відповіді в письмовому вигляді, які забезпечать 

безпретензійність до якості сформованої  та думки аудитором в майбутньому, 

яка ґрунтуватиметься на об’єктивності та доказовості отриманої інформації від 

менеджерів вищого рівня управління клієнта. 

Варто зазначити, що відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту 

та Кодексу професійної етики аудиторів України, незалежність думки аудитора 

дозволяє сформувати думку без будь – якого впливу, що може ставити під 

загрозу професійне судження, та дозволяє діяти чесно з об’єктивністю та 

професійним скептицизмом. Фундаментальні засади аудиторської етики (п.13 

Кодексу професійної етики аудиторів України) дають аудиторам тільки основні 

визначення і поняття. У відриві від Кодексу етики неможливо вирішувати етичні 

конфлікти. Тому Кодекс етики дає детальне керівництво застосування на 
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практиці завдань і фундаментальних засад у відношенні багатьох типових 

ситуацій і призначений для вирішення етичних конфліктів. Важливо 

дотримуватися етикету спілкування між представником надання аудиторських 

послуг та керівництвом підприємства-клієнта. Тому, щоб не виникало ніяких 

непорозумінь між аудиторами та керівництвом важливо використовувати 

письмовий вид спілкування, а саме листування (сучасні комунікації дозволяють 

використовувати електронну пошту). 

Варто також зазначити, що зовнішнє спілкування відбувається за участю 

особи або осіб, що не входять до складу компанії. Типовою ситуацією, коли 

зовнішнє спілкування є ключовим, наприклад є спілкування між постачальником 

та клієнтом. Підприємствам доводиться широко працювати з зовнішніми 

комунікаціями, щоб підтримувати свою діяльність. Без зовнішнього спілкування 

неможливо було б залучити або утримати клієнтів, та були б проблеми з 

управлінням найголовнішими сферами бізнесу, такими як узгодження угод про 

оренду та придбання запасів та інше. В результаті проведення аудиту, аудитор 

вивчає також спілкування підприємства-клієнта з контрагентами, що дає йому 

можливість сформувати певну думку та долучити її до загальних висновків. 

Узагальнюючи вище викладене, можна зробити висновок, що тривалі 

терміни проведення аудиту можуть негативно впливати на якість аудиту, 

оскільки, як свідчить досвід, відносини між аудитором і клієнтом стають занадто 

тісними, що заважає аудиторам давати критичну оцінку фінансової звітності тим 

самим порушуючи принцип незалежності та знижуючи якість аудиту. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ: СУЧАСНИЙ 

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Формування належної та радикальної системи контролю якості 

аудиторських та бухгалтерських послуг базується на розробці і дотриманні 

професійної етики. Продуктивність принципів професійної етики формує 

передумови для закріплення єдиних умов до виконання аудиторської діяльності, 

а також забезпечує функціональність системи контролю якості аудиторських 

послуг, та виступає як основа формування соціальної відповідальності аудитора. 

Професія бухгалтера відрізняється від інших професій тим, що її 

представники несуть відповідальність за економічну складову не тільки перед 

власниками, але й перед суспільством в цілому. Нажаль, рівень довіри до 
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бухгалтерів та бухгалтерської професії на сьогодні дуже низький. Як пише проф. 

Ф.Ф. Бутинець – сьогодні нашій звітності, яка складена за діючими стандартами 

та перевірена аудиторами ніхто не довіряє, і не лише у нас, але й за кордоном. 

Тому, професійна етика значно впливає на відродження довіри до бухгалтерської 

професії зі сторони суспільства в цілому і окремих його членів зокрема [1].  

Питанням формування професійної етики бухгалтерів і аудиторів 

присвятили наукові праці такі вчені, як В.В. Рядська, В.П. Бондар, І.В. Замула, 

Л.В. Гуцаленко, Л.В. Чижевська, М.Д. Корінько, Н.М. Проскуріна, Н.А. Салова, 

О.А. Петрик та інші вітчизняні та зарубіжні вчені. 

С.В. Шульга стверджує, що в сучасному суспільстві певні колективи людей 

часто протистоять нормам суспільної моралі й носять антисоціальний характер. 

Виникають своєрідні перевернуті норми моралі. За сучасних умов розвитку 

бізнесу існуванню такої корпоративної моралі сприяє розбалансованість ринку 

фінансової системи, кризовий стан виробництва [5]. 

Чітких підходів до визначення сутності професійної етики досі не існує. 

Існування виділених підходів до трактування поняття «професійна етика» 

викликано розглядом даного поняття на основі форм прояву та реалізації 

професійної етики у суспільстві. 

Під професійною етикою можна розуміти, що це певний кодекс правил, 

який визначає поведінку спеціаліста під час виконання його службових завдань, 

норм. Основним завданням професійної етики є вивчення складного процесу 

віддзеркалення професійних відносин у площині моральної свідомості. 

У сучасному діловому суспільстві складно розвинути активну і успішну 

професійну діяльність без дотримання комунікативних норм спілкування. Ділові 

комунікації дозволяють зберегти як загальноприйняті норми етики, так і 

спеціальні, пов'язані з професійною діяльністю. 

На даний момент ми маємо певні правила поведінки аудиторів та бухгалтерів, 

які закріплені в Кодексі етики професійних бухгалтерів. Кодекс етики 

професійних бухгалтерів є основним ключовим документом, призначенням якого 

є встановлення єдиних етичних вимог до бухгалтерів та аудиторів. 

Кодекс етики бухгалтерів і аудиторів являє собою акт фінансового права, 

що має рекомендаційний характер. Абсолютною легітимністю Кодекс не 

володіє, так як більшість норм, прописаних у Кодексі, досить умовні і їх 

інтерпретація залежить тільки від особистої міни відповідальності конкретного 

бухгалтера (аудитора) [6]. 

Питання професійної етики виникає у різних ситуаціях, зокрема, під час 

переходу спеціаліста з однієї аудиторської компанії до іншої або укладання 

договору з державним підприємством, проведення аудиту фінансової звітності 

підприємства компанією, яка одночасно здійснює на ньому ведення 

бухгалтерського обліку, в питаннях отримання винагороди за роботу, тощо. 

Аудитори в усьому світі є зацікавленими особами в тому, щоб довести до 

відома клієнтів, а саме те, що послуги виконуються на найвищому рівні якості та 

надаються відповідно до етичних вимог, покликаних забезпечити високий 

рівень [3].  
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Згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів, цілі бухгалтера й 

аудитора взаємопов’язані і полягають у виконанні роботи відповідно до 

стандартів професіоналізму, для досягнення найкращих результатів діяльності й 

загалом у задоволенні громадських інтересів та вимагають задоволення 

основних потреб, таких як: довіра; професіоналізм; якість послуг; надійність.  

Професійний бухгалтер чи аудитор має дотримуватися таких 

фундаментальних принципів:  

1. Доброчесність – полягає в тому, що аудитор повинен бути чесним і не 

здійснювати вчинків, які можуть похитнути довіру громади.  

2. Об’єктивність – являє собою поєднання неупередженості та 

інтелектуальної чесності.  

3. Професійна компетентність та належна ретельність – де аудитору слід 

виконувати професійні послуги з належною ретельністю, компетентністю та 

старанністю. Вимагає від бухгалтера постійної обізнаності та розуміння 

вдосконалення відповідних технічних, професійних знань та бізнесу. Подальша 

професійна освіта надає бухгалтеру змогу розвивати та підтримувати здатність 

компетентно працювати у професійному середовищі. 

4. Конфіденційність – саме тут слід поважати конфіденційність інформації, 

одержаної у процесі надання професійних послуг і ділових відносин.  

5. Професійна поведінка – бухгалтер або аудитор повинен утримуватися 

від будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати фах.  

6. Технічні стандарти - надання професійних послуг згідно з відповідними 

технічними і професійними стандартами [2]. 

Дотримання принципів професійної етики забезпечує функціональність 

системи контролю якості аудиторських та бухгалтерських послуг та виступає 

основою формування соціальної відповідальності. 

Сучасний стан інтеграційних процесів та їх активна імплементація в сфері 

регулювання аудиторської діяльності, обумовлюють потребу в розробці чіткого 

розуміння сутності та значення професійної етики в регулюванні діяльності 

аудиторів як елемента взаємної соціальної відповідальності суб’єктів ринку 

аудиторських послуг, держави та суспільства. 

Європейська інтеграція – складний та суперечливий соціально-економічний 

процес налагодження тісного співробітництва європейських держав. Є одним із 

проявів провідної тенденції сучасного історичного розвитку посилення всебічної 

взаємозалежності держав, передусім в економічній сфері, та подальшого 

зближення цивілізаційно споріднених національних спільнот. 

Провадження аудиторської діяльності згідно з загальноєвропейських 

стандартів сприяє посиленню вимог щодо дотримання етичних принципів в 

процесі здійснення аудиторської діяльності. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в якому зазначено, що 

«аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані при наданні 

аудиторських послуг забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням 

пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності 

та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної 

таємниці» [4].  
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Євроінтеграційні реформи – це перманентний процес та постійна беззупинна 

робота всіх органів влади. Надзвичайно важливим елементом для підвищення 

ефективності євроінтеграційних реформ є максимальне використання допомоги 

європейських партнерів. Важливим є пріоритизація напрямів використання цієї 

допомоги. 

Євроінтеграційний процес має певний вплив на професійну етику аудитора, 

а саме: імплементація міжнародного досвіду регулювання аудиторської 

діяльності; поступова зміна моральних категорій, культурних цінностей та 

етичних вимог; посилення вимог щодо підвищення довіри до аудиторської 

діяльності; та підвищення соціальної відповідальності та дотримання пріоритету 

суспільних інтересів. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

БУХГАЛТЕРА 

 

Всім відомо, що будь-яку людину на роботі оцінюють і цінують за двома 

головними умовними аспектами: професійність і етичність! Інколи можна 

почути від керівників і колег за фахом подібні відгуки: «бухгалтер гарний, а як 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/49.pdf
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людина недуже» або «гарна людина, але як бухгалтер слабенька». І тут 

виникають питання: що ж важливіше? Що повинно бути в чому: етичність в 

професії чи професійність в етиці? Або яким чином досягти гармонічного 

поєднання? 

Гадаю, більшість погодиться з тим, що важливим є обидва аспекти, як дві 

невід’ємні сторони однієї монети! Відтак постає питання, яким чином це можна 

досягти завдяки освіті! Стосовно підготовки професійного фахівця майже питань 

немає. Студентам викладають, в більшості, саме ті предмети і науки, завдяки 

яким вони можуть стати професіоналами своєї справи. А що ж до етики? 

Розглянемо юридичну сторону. Стандарт вищої освіти України (Перший 

(бакалаврський) рівень, 07 – Управління та адміністрування, 071 – Облік і 

оподаткування), передбачено перелік компетенцій випускника та у термінах 

результатів навчання, які тим чи іншим чином відносяться до етики та моралі. А 

саме: 

- ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

- ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку і предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий 

спосіб життя. 

- СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків. 

- ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські 

якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття. 

- ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.  

- ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

- ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

- ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового 

способу життя [1]. 

Приблизно теж саме передбачено і для другого (магістерського) рівня [2]. 

До речі, зовсім не зрозуміле дублювання! 

Так, Стандартом вищої освіти України питання етики і моралі передбачено! 

А як вони практично досягаються в освіті? Які є у наших вищих навчальних 

закладах дисципліни та науки, що допомагають студентам отримати такі 

компетенції в результаті навчання? В деяких вищих навчальних закладах дійсно 

викладається дисципліна «Професійна етика», але, як правило, вона є 

вибірковою на бакалаврському рівні.  
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Вважаю було б правильним включити в навчальний план бакалаврату і 

викладати дисципліну, як обов’язкову для майбутніх бухгалтерів, а тим паче 

аудиторів. І варто зважити на те, що саме від професіоналізму, моралі та етики 

кожного, як викладача, так і студента, в майбутньому формується - соціальна 

відповідальність особи та благополуччя країни. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРІВ  

 

Стаття 8 нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (надалі – Закон) зобов’язує аудиторів та аудиторські 

фірми додержуватись етичної професійної поведінки, що передбачає 

дотримання фундаментальних принципів етики професійного бухгалтера: 

чесності, об’єктивності, професійної компетентності та поведінки, 

конфіденційності [1]. В оприлюдненому рішенні Ради Аудиторської палати 

України від 26.08.2020 року (протокол № 44) були узагальнені результати 

проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності та розглянуті виявлені типові помилки і недоліки щодо 

системи контролю якості. Серед них є порушення статті 10 та статті 28 Закону. 

Стаття 10 присвячена етичним вимогам – незалежності та об’єктивності 

суб’єктів аудиторської діяльності і аудиторів. Незалежність персоналу 

аудиторської фірми забезпечується через надання управлінському персоналу 

аудиторської фірми робочого документу «Лист – інформування щодо наявності 

(відсутності) загроз під час аудиту та надання інших аудиторських послуг», 

приклад якого розроблено та представлено нижче:  

«Я, працівник, аудитор П.І.Б. /сумісник, підрядник/ ТОВ «АФ «ХХХ», 

приймаючи завдання на надання професійних аудиторських послуг для ПрАТ 

«АВС» згідно договору від 31 січня 20ХХ р. № ZZZ, ознайомлений з метою 

завдання та умовами його виконання; розумію доручене міні завдання; 
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усвідомлюю потенційні аудиторські ризики, у тому числі загрози незалежності; 

приймаю вимоги Внутрішньофірмового стандарту контролю якості 

аудиторських послуг (або Положення щодо системи контролю якості), прийняті 

у ТОВ «АФ «ХХХ», та зобов`язуюсь їх виконувати. 

Одночасно повідомляю, що не брав(ла) участі у підготовці та прийнятті 

управлінських рішень замовника аудиту за звітний період фінансової звітності, 

що підлягає перевірці, та за період надання послуг з аудиту такої фінансової 

звітності; я не маю існуючого або потенційного конфлікту інтересів із 

замовником аудиту, а також не брав(ла) участь у наданні інших послуг, в тому 

числі неаудиторських, замовнику аудиту за той же період. 

Я повідомляю про наявність (відсутність) загроз незалежності при 

виконанні аудиторських процедур за договором № ZZZ від 31.01.20ХХр.: 

1) загроза власного інтересу; 

2) загроза власної  оцінки; 

3) загроза захисту; 

4) загроза особистих стосунків; 

5) загроза тиску (необхідне підкреслити); 

При цьому зобов`язуюсь дотримуватися в ході надання професійних послуг 

вимог конфіденційності, вимог технічних стандартів аудиту та Кодексу 

професійної етики аудитора. 

Також я, мої близькі родичі та члени моєї сім'ї: 

– не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною 

особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, 

пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та 

управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через 

інститути спільного інвестування; 

– не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, 

гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, 

фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів 

спільного інвестування; 

– не перебували протягом періодів, що визначені в абзаці 2 цього листа, у 

трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова 

звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів. 

Я зобов’язуюсь не приймати гроші або негрошові подарунки від юридичної 

особи, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або пов'язаної особи; 

протягом щонайменше одного року після проведення обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (у разі проведення обов'язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, – протягом 

щонайменше двох років): 

– не обіймати керівні посади в органі управління юридичної особи, якій 

надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності; 

– не призначатися членом аудиторського комітету юридичної особи, якій 

надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності, або у разі 

відсутності такого комітету – членом органу, що виконує відповідні функції; 
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– не призначатися членом адміністративного або наглядового органу 

юридичної особи, якій надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності. 

Відповідний інструктаж пройшов 31 січня 20ХХ року в ТОВ «АФ «ХХХ». 

П.І.Б. аудитора, підпис, дата складання листа». 

Статтею 28 Закону передбачено обов’язкове документування інформації 

щодо загроз незалежності ще до початку аудиту, крім того документується 

достатність ресурсів аудиторської фірми для проведення аудиту та відповідність 

особи ключового партнера, аудиторів законодавчим вимогам.  

Наявність листа – інформування дає можливість менеджменту аудиторської 

фірми визначити своєчасно загрози незалежності, вжити відповідні заходи щодо 

їх усунення або мінімізації, забезпечити якісне виконання завдання та його 

документування. 
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ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА 

НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Професія бухгалтера сьогодні зазнає істотних змін, спрямовані на цілі, 

заради яких проводиться обліковий процес, створюється відповідне нормативно-

правове регулювання, яким необхідно керуватися в процесі здійснення 

фінансово-господарської діяльності. Вимоги до морально-етичних якостей 

працівників облікового напряму, їх поведінка і культура професійної діяльності 

закладені в такому понятті як «професійна етика». Для бухгалтерів така етика 

особливо важлива, оскільки її норми визначають мету бухгалтерської професії і 

багато в чому сприяють досягненню належної ефективності, а також задоволення 

вимог інтересів суспільства і країни в цілому. Вимоги професійної етики 

виходять з потреби управління взаємовідносинами осіб, що мають відношення 
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до тієї чи іншої професії і обумовлені розумінням виробленої практики 

поведінки представників професійного бухгалтерського співтовариства. 

Бухгалтер, з точки зору бізнесу, є найманим працівником, а тому його 

поведінка та інтереси повинні диктуватися цілями і інтересами бізнесу. 

Перебуваючи в курсі всієї фінансово-господарської діяльності, бухгалтер 

повинен не тільки грамотно вести облік, вирішувати неймовірно складні 

завдання бухгалтерського та податкового обліку, трудового та цивільного права, 

а й пропонувати керівнику найприйнятніші варіанти їх вирішення, враховуючи 

особливості організаційно-правової форми та видів діяльності підприємства. 

У процесі здійснення професійної діяльності бухгалтер часто стикається з 

конфліктом інтересів або моральними конфліктами, які пов'язаний з 

необхідністю вирішення моральної проблеми, зумовленої обставинами життя і 

професійної діяльності, які змушують віддати перевагу одній моральній цінність 

над іншою. Рішенням може стати використання затверджених нормативів, що 

регулюють етичну поведінку бухгалтерів. 

На міжнародному рівні деонтологічні правила поведінки бухгалтерів 

(принципи професійної етики) закріплені в Кодексі етики професійних 

бухгалтерів [3]. Кодекс етики професійних бухгалтерів є ключовим документом, 

основним призначенням якого є встановлення єдиних етичних вимог до 

професійних бухгалтерів та аудиторів на міжнародному рівні. У відповідності до 

Кодексу, діючи в інтересах суспільства, професійний бухгалтер повинен 

дотримуватись наступних фундаментальних принципів, а саме: чесності, 

об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, 

конфіденційності та професійної поведінки. 

Для встановлення єдиних підходів та професійних вимог Радою 

міжнародної федерації бухгалтерів створено постійно діючий комітет з питань 

освіти для розробки інформаційних документів та стандартів з питань освіти. 

Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів встановлюють 

основні елементи програми та мають потенціал для розробки національних 

положень. В Концептуальних основах міжнародних положень з освіти зазначено, 

що основною метою міжнародної федерації бухгалтерів є «розвиток у світовому 

масштабі та підвищення на основі гармонізації стандартів авторитету 

бухгалтерської професії, яка була б спроможна надавати послуги незмінно 

високої якості в інтересах суспільства». Основні елементи професійної етики 

бухгалтера встановлені міжнародним стандартом освіти – МСО 4 «Професійні 

цінності, етика та становлення» [2]. 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

[1] пов’язаний з імплементацією Кодексу етики професійних бухгалтерів. Так, у 

статті 8 Закону зазначено, що аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності 

зобов’язані при наданні аудиторських послуг забезпечити етичну професійну 

поведінку із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм 

моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, 

конфіденційності та професійної таємниці. А в ст. 10-12 детально роз’яснено 

сутність етичних принципів незалежності (об’єктивності) та конфіденційності. 

Окремо розглянуті обставини загроз порушення етичних принципів, вимоги до 
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ротації керівних кадрів, розміру гонорару аудитора тощо, що повністю 

відповідає міжнародним вимогам і практиці розвинених раїн світу. 

Таким чином, професійна етика – це одна з необхідних умов сталого 

розвитку, що має на увазі здатність систем продовжувати функціонувати і 

розвиватися протягом тривалого часу. Етичні проблеми повсякденно 

зустрічаються на професійному шляху бухгалтера і аудитора. Їх потрібно 

вирішувати гідно, а для цього необхідно знати норми професійної поведінки, 

готувати себе до їх неухильного дотримання. Діючи в інтересах суспільства, 

бухгалтери та аудитори повинні бути вірними принципам і цілям своєї професії 

та дотримуватися вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів. Порушення 

етичних правил представниками професій є наслідком недовіри до фінансової 

звітності, що призводить до втрати чи зниження рівня економічної безпеки. А 

отже, професійна етика бухгалтера та аудитора безпосередньо пов'язана із 

забезпеченням економічної безпеки підприємства, так як мінімізує виникнення 

внутрішніх загроз на шляху підвищення конкурентоспроможності підприємства 

і сприяє стабільному функціонуванню господарюючого суб'єкта. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОНОВЛЕНОГО КОДЕКСУ ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ 

БУХГАЛТЕРІВ 

 

Одним із важливих питань сьогодення виступає проблема професійної 

етики як невід’ємної складової сталого розвитку. Від дотримання бухгалтером 

етичних норм поведінки залежить задоволення потреб не тільки клієнтів і 

роботодавців, а і базис здорового розвитку соціуму і ринкової економіки. 

Етичні вимоги до професії бухгалтера регулюються Кодексом етики 

професійних бухгалтерів МФБ (в редакції 2012 року), прийнятим для 

обов’язкового застосування аудиторами України з 1 травня 2014 року [1]. На 

початку квітня 2018 року Рада з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
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(International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) випустила повністю 

оновлений і перероблений Кодекс етики для професійних бухгалтерів (PAs, Code 

of Ethics for professional accountants). 

Оновлений і перейменований «Міжнародний кодекс етики для професійних 

бухгалтерів (у тому числі Міжнародні стандарти незалежності)» [2], набув 

чинності в червні 2019 року. Він об’єднує всі основні досягнення в галузі етики та 

незалежності протягом останніх чотирьох років в єдиний документ і включає нові 

положення стосовно реагування на недотримання законів та нормативних актів 

("NOCLAR", non-compliance with law and regulations), які вже діють з липня 2017 

року, а також включає оновлені положення про незалежність, що стосуються 

тривалих зав’язків (Long Association), які набули чинності в грудні 2018 року.  

На відміну від попередніх випусків оновлений Кодекс етики професійних 

бухгалтерів (далі Кодекс) значно простіше сприймається і є більш зручним у 

користуванні. 

Новий Кодекс етики містить більш чіткі та точні вимоги щодо оцінки та 

реакції на загрози, а також щодо тривалої співпраці клієнта з однією і тією ж 

аудиторською фірмою. У Кодексі наголошується на важливості розуміння фактів 

та обставин при здійсненні аудитором професійного судження і застосування в 

роботі професійного скептицизму. 

За словами голови IESBA Ставроса Томадакіса (Stavros Thomadakis), новий 

Кодекс є новаторським інструментом, покликаним захищати інтереси 

суспільства. Ним стало зручніше користуватися, при цьому збережена 

можливість глобального застосування Кодексу. Оновлений Кодекс етики 

професійних бухгалтерів підкреслює важливість основних принципів для всіх 

професійних бухгалтерів. 

Розглянемо більш детально, які структурні змін відбулись у Кодексі етики 

професійних бухгалтерів:  

 Розширено концептуальні основи, в тому числі уточнено «гарантії» та 

чіткіше їх узгоджено з конкретною категорією загроз. 

 Внесено зміни до положення про незалежність щодо тривалих зав’язків 

клієнта з однією і тією ж аудиторською фірмою. 

 Деталізовано положення стосовно заохочень, включаючи подарунки та 

знаки гостинності, що стосується як професійних бухгалтерів у бізнесі (“PAIBs”, 

PAs in business), так і професійних бухгалтерів в публічній практиці (“PAPPs ”, 

PAs in public practice). 

 Внесено зміни до положення професійних бухгалтерів у бізнесі: 

 розроблено новий розділ щодо відповідальності за порушення засадничих 

принципів;  

 надано роз'яснення щодо застосовності положень професійних бухгалтерів 

у бізнесі до професійних бухгалтерів в публічній практиці; 

 доопрацьовано матеріал, який підкреслює важливість розуміння фактів і 

обставин при формуванні професійного судження;  

 доповнено матеріал, що пояснює, як дотримання засадничих принципів 

сприяє реалізації професійного скептицизму в аудиті та інших зобов'язаннях 

з надання впевненості. 

http://www.ethicsboard.org/responding-non-compliance-laws-and-regulations
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 Перенесено в окремий розділ стандарти незалежності. 

Оновлений Кодекс є результатом завершення ряду важливих проектів 

IESBA, включаючи Структуру Кодексу, Гарантій та Перегляд Частини C. Він 

також містить нещодавно завершені проекти – NOCLAR та Тривалі Стосунки 

(Long Association). 

Кодекс перероблено і реструктуризовано відповідно низки потреб професії: 

 відповідає на занепокоєння щодо відсутності повного розуміння вимог при 

дотриманні попереднього Кодексу; 

  розглядає питання про надійність деяких положень Кодексу (наприклад, 

гарантій) та його загальну придатність до виконання; 

 встановлює комплексний набір етичних положень та положень про 

незалежність, якими легше керуватись та виконувати. 

Комітет SMP активно стежить за роботою IESBA по кожному з різних 

проектів і співпрацює з IESBA для надання інформації та пропозицій з акцентом 

на питання, які впливають на SME та SMPs. 

Комітет SMP зазначає, що запропонована стратегія та план роботи IESBA 

на 2019-2023 роки передбачають зобов'язання сприяти поінформованості про 

Кодекс, його прийняття та ефективне впровадження, включаючи плани щодо 

розробки електронного коду. Рекомендується, щоб SMPs залишалися 

залученими та надавали поточну інформацію для майбутніх проектів IESBA. 
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АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ 

 

Дотримання аудиторами норм професійної етики виступає основною 

вимогою щодо створення відповідного рівня довіри до професії аудитора. 

«Кодекс професійної етики» AICPA та вимога незалежності, вказана в SEC, 

мають великий вплив на діяльність аудиторів. Реформування аудиторської 

діяльності потребує запровадження досвіду країн Європи. Згідно зі 

https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf
https://www.ifac.org/publications-resources/2018-handbook-international-code-ethics-professional-accountants-25
https://www.ifac.org/publications-resources/2018-handbook-international-code-ethics-professional-accountants-25
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загальноєвропейськими стандартами, наголошується на посиленні 

фундаментальних принципів «Кодексу професійної етики» під час надання 

аудиторських послуг. 

Сутність визначення «професійна етика» слід розуміти як кодекс правил, 

яким визначена поведінка спеціаліста при виконанні службових обов’язків, і 

норм, у відповідності до діючих законів, нормативних документів, професійних 

знань, взаємин у колективі, відповідальності за виконання професійних 

обов’язків. 

На професійну етику аудиторів в Україні впливає євроінтеграція, та 

пов’язано із запровадженням світової практики регулювання аудиторської 

діяльності; поглибленням вимог зі збільшення довіри до діяльності аудиторів; із 

оновленням категорій моралі, цінностей культури та вимог етики; піднесенням 

соціальної відповідальності та використанням переваги суспільних інтересів [1]. 

Враховуючи досвід країн Європи із поглиблення вимог до професійної 

етики аудиторів, слід враховувати певні рівні щодо її регулювання. 

Так, на міжнародному рівні, встановлені єдині етичні вимоги до 

професійних бухгалтерів і аудиторів (принципи їхньої професійної поведінки), 

які прописані в Кодексі етики професійних бухгалтерів. Усі суб’єкти 

аудиторської діяльності повинні додержуватися фундаментальних принципів 

професійної поведінки, серед яких: чесність; об’єктивність; професійна 

компетентність і належна ретельність; професійна поведінка конфіденційність. 

Професійна етика аудиторів, окрім Кодексу, регулюється Міжнародними 

стандартами аудиту, що встановлюють правила надання аудиторських послуг і 

розкривають питання етики та контролю якості, насамперед, Міжнародним 

стандартом контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити 

та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і 

супутні послуги», та МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності» [2]. 

Із 15 червня 2019 року запроваджений новий Міжнародний кодекс етики 

професійних бухгалтерів, який розробила Міжнародна рада зі стандартів етики 

бухгалтерів. До складу цього документу входять і Міжнародні стандарти 

незалежності аудитора. Метою переопрацювання документу було спрощення 

застосування, сприйняття та реалізація принципів у відповідності з реаліями 

життя. В новому кодексі зведені переглянуті стандарти етики та принципи 

незалежності, а також наведені пояснення щодо застосування рамкових 

документів професійними бухгалтерами з дотриманням основних принципів 

етики та забезпечення незалежності їхніх дій, у разі потреби. 

На національному рівні, регулювання професійної етики аудиторів в 

Україні, в наслідок імплементованого європейського досвіду, відбувається 

Кодексом етики професійних бухгалтерів, Міжнародними стандартами аудиту, а 

також законодавчими та підзаконними актами. У статті 8 «Професійна етика» 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

вказано, що при наданні аудиторських послуг забезпечується етична професійна 

поведінка «…із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм 

моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, 

конфіденційності та професійної таємниці». [3]. А відповідно до частини 
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чотирнадцятої статті 40 цього ж закону Мінфіном затверджений «Порядок 

проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг» [4]. 

На рівні суб’єктів аудиторської діяльності, до яких належать аудиторські 

фірми або аудитори, що здійснюють аудиторську діяльність як фізичні особи-

підприємці чи незалежну професійну діяльність; мають право на здійснення 

аудиторської діяльності та включені до Реєстру суб’єктів аудиторської 

діяльності, регулювання професійної етики аудиторів відбувається внутрішніми 

нормативними документами (положеннями, регламентами). Ці документи 

встановлюють вимоги щодо уникнення етичних конфліктів, пов’язаних із 

порушенням принципів професійної етики, та мають відповідати нормам Закону 

України № 2258-VIII. 

Дотримання принципів професійної етики має досить важливий вплив на 

репутацію суб’єктів аудиторської діяльності та ринок, надаваних ними послуг, 

оскільки, формує відношення суспільства до нього. 

Євроінтеграція економіки України, пов’язана з реформуванням законодавчої 

бази, запровадженням моральних ідеалів і культурного надбання країн Європи, 

впливає на визначені рівні регулювання професійної етики аудиторів. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРІВ: ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ 

ДОТРИМАННЯ 

 

Дотримання професійної етики аудитором – є одним із важливих 

компонентів при здійсненні аудиторської діяльності. Для аудитора є важливим 

те, щоб їхні клієнти довіряли якості аудиту та іншим наданим професійним 
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послугам. Разом з цим, виконання потреб клієнта – не є кінцевою метою 

аудитора, адже етична поведінка аудитора, перш за все повинна бути такою, яка 

б відповідала моральним принципам та нормам професійної етики. 

Для професійного виконання аудитором своїх обов’язків перед 

суспільством, є важливим те, що дане суспільство в уособлені клієнта довіряло 

якості аудиту й іншим наданим послугам. Саме тому дотримання аудитором 

професійної етики є важливою складовою аудиторської діяльності, оскільки це в 

першу чергу необхідно для підвищення довіри до аудитора з боку суспільства. 

У професійній сфері аудитора існує два етичних аспекти: загальна етика та 

професійна етика. Загальна етика полягає в тому, що при виконанні своїх 

професійних обов’язків, аудитор повинен спиратись на своє людське бачення 

між поняттями добре і погане. Професійна етика, в свою чергу визначає загальні 

приписи щодо форм поведінки, та конкретні правила, в яких зазначені 

неприпустимі форми поведінки працівників відповідних професій. Загальні 

приписи акцентують увагу на встановленні правил діяльності: вони потребують 

високого рівня професіоналізму. Дотримання детально розроблених конкретних 

правил забезпечує дотримання норм і стандартів професійної діяльності. Тому 

існує необхідність у кодексах професійної етики для конкретних професій, що 

конкретно визначають критерії поведінки та дозволяють вирішувати конкретні 

професійні проблеми [1]. 

В професії аудитора етичні вимоги щодо здійснення аудиторської 

діяльності регламентується Кодексом етики професійних бухгалтерів. Даний 

кодекс визначає норми та правила поведінки професійних бухгалтерів та 

аудиторів, а також зазначає фундаментальні принципи, яких потрібно 

дотримуватись при здійсненні аудиторської діяльності задля досягання 

визначених цілей. Дотримання вимог даного Кодексу є обов’язковим для всіх 

аудиторів, незалежно від того чи здійснюють вони свою діяльність 

індивідуально чи є представниками аудиторської організації.  

Відмінною особливістю аудиторської професії є визнання і прийняття на 

себе обов'язку діяти в суспільних інтересах. Тому відповідальність аудитора не 

вичерпується виключно задоволенням потреб окремого клієнта або аудиторської 

організації. Діючи в суспільних інтересах, аудитор повинен дотримуватися і 

підкорятися загальним вимогам (принципам) професійної етики аудитора, 

таким, як чесність, об'єктивність, професійна компетентність та належна 

ретельність, конфіденційність, професійна поведінка [2]. 

Принцип доброчесності означає зобов’язання аудитора бути відвертими та 

чесними в усіх професійних та ділових стосунках. Доброчесність означає також 

чесне ведення справ та правдивість, тобто аудитор не повинен вводити в оману 

клієнтів задля їх залучення та не повинен здійснювати вчинків, які можуть 

похитнути довіру громади до аудиторської професії в цілому [3].  

Принцип об’єктивності означає зобов’язання всіх професійних аудиторів не 

ставити під загрозу їхнє професійне чи ділове судження внаслідок 

упередженості, конфлікту інтересів або неправомірного впливу з боку інших 

осіб. Крім цього, важливим фундаментальним принципом, який є основою 

професії аудитора, є незалежність. Дані принципи перекликаються один з одним, 
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адже при здійсненні своєї діяльності, аудитор повинен бути незалежним від 

поглядів клієнта на ту чи іншу подію, а також повинен висловлювати своє 

професійне бачення об’єктивно без будь-яких спроб нав’язування сторонньої 

думки. Також, слід зазначити, що аудитор не повинен надавати професійні 

послуги, якщо обставини чи стосунки спричиняють упередженість або 

неправомірно впливають на його професійне судження стосовно цієї послуги [3,4].  

Принцип професійної компетентності та належної ретельності полягає в 

таких головних аспектах, як підтримка професійних знань та навичок на рівні, 

необхідному для надання клієнтам компетентних професійних послуг та діяти 

ретельно відповідно до застосовних технічних та професійних стандартів, 

надаючи професійні послуги [3]. Аудитор повинен підтримувати та 

вдосконалювати свої знання задля надання клієнтам високопрофесійних послуг. 

Принцип конфіденційності означає те, що аудитор не повинен розкривати 

конфіденційну інформацію, яка була отримана в результаті надання послуг чи 

здійснення ділових стосунків, без спеціального дозволу або якщо немає 

юридичного чи професійного права або обов’язку розкривати її. Крім цього, 

аудитор не повинен використовувати отриману конфіденційну інформацію у 

власних цілях, на власну користь чи на користь третіх сторін. Отримана від 

клієнта така інформація повинна зберігатись у межах аудиторської фірми, для її 

збереження повинні здійснюватись всі необхідні застережні заходи, а самі 

аудитори повинні усвідомлювати наслідки при використанні конфіденційної 

інформації у власних цілях та (або) на користь третіх осіб [3]. 

Принцип професійної поведінки полягає в тому, що обов’язком аудитора є 

дотримання відповідних законів та нормативних актів, а також те, що аудитор 

повинен уникати будь – яких дій чи висловлювань, які можуть дискредитувати 

професію. Крім цього, даний принцип розповсюджується і на маркетингову 

сторону аудиторської професії. Зокрема, під час здійснення рекламування себе 

та своїх послуг, аудитору забороняється надавати хибну інформацію про себе та 

робити перебільшені заяви щодо своєї кваліфікації чи отриманого досвіду, а 

також про послуги, які він не в змозі запропонувати. Також слід зазначити, що 

аудитор не має права зневажливо ставитись до роботи інших професійних 

аудиторів, а також не може забирати клієнтів у своїх колег з метою розширення 

власної практики засобами, які можуть призвести до зниження якості роботи або 

порушення прав третіх осіб на отримання достовірної інформації [3, 4]. 

Наведені фундаментальні етичні принципи аудиторів в цілому збігаються із 

загальними нормами і принципами професійної етики: 

- виконувати свою роботу професійно; 

- не керуватися в роботі своїми особистими симпатіями і антипатіями, а 

завжди дотримуватися об'єктивності; 

- при роботі з особистими даними клієнтів і компаній дотримуватися 

найсуворішої конфіденційності; 

- не допускати у своїй роботі виникнення позаслужбових відносин з 

клієнтами;  

- дотримуватися принципу колегіальності і не обговорювати своїх колег чи 

підлеглих у присутності клієнтів, партнерів або інших осіб; 
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- не відмовлятися від вже прийнятого замовлення на користь іншого 

(вигіднішого) замовлення; 

- не допускати дискримінації клієнтів, партнерів, колег чи підлеглих за 

гендерною, расовою, віковою або іншою ознакою [5]. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що здійснення 

аудиторської діяльності повинно супроводжуватись усвідомленням аудитора 

про важливість його аудиторських дій та про професійну відповідальність, яку 

він несе перед суспільством та клієнтом безпосередньо. Головною метою 

професії аудитора є забезпечення високого фахового рівня послуг для 

досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на задоволення 

потреб українського суспільства. Відповідно, така діяльність повинна бути 

регламентована нормами та принципами, яких аудитор беззаперечно повинен 

дотримуватись. Кодекс етики професійних бухгалтерів наводить 

загальнообов’язкові принципи, які є обов’язковими до виконання. Проте, в 

реальності, даний перелік не є вичерпним, адже в різних законах (наприклад 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») та 

підзаконних актах існують вимоги, яких аудитор повинен придержуватись при 

здійснені професійної аудиторської діяльності.  
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НОВАЦІЇ КОДЕКСУ ЕТИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ 

У БІЗНЕСІ 

 

Не зважаючи на тривале обговорення професійною спільнотою 

необхідності дотримання норм Кодексу етики професійного бухгалтера, 

практична реалізація цього завдання не досягла бажаних результатів. Так, серед 
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проаналізованих понад 2000 вакансій на посаду бухгалтера на українських 

сайтах для пошуку роботи жодне не містить вимог до знання і дотримання норм 

Кодексу етики, проте кожне оголошення містить набір певних моральних 

якостей бухгалтера. Це свідчить, зокрема, про неволодіння інформацією 

працедавцями про наявність додаткового інструменту захисту їхнього бізнесу 

від неетичних дій бухгалтера. Найчастіше серед таких якостей зустрічаються 

чесність, порядність, комунікативність, стресостійкість, акуратність, 

пунктуальність, націленість на результат. Такі якості повністю узгоджуються з 

фундаментальними принципами Кодексу етики: доброчесність, об’єктивність, 

професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, 

професійна поведінка. 

Нова редакція Кодексу етики професійних бухгалтерів передбачає 

механізми впровадження політики поширення корпоративної культури, 

побудованої на етиці, а саме: 

- розробка програм навчання та тренінгів у сфері етики; 

- наявність політики та процедур, спрямованих на запобігання 

недотриманню законодавства та нормативно-правових актів; 

- створення внутрішнього механізму інформування вищого керівника про 

будь-які порушення; 

- формування процедур набору персоналу зі знанням Кодексу етики. 

Впровадження цих процедур є важливими застережними заходами для 

недопущення вчинення тиску з метою порушення фундаментальних принципів 

професійної етики бухгалтера.  

Окремим розділом в частині Кодексу, яка призначена для професійних 

бухгалтерів в бізнесі, є положення про реагування на недотримання 

законодавства та нормативно-правових актів. Для того, щоб бухгалтеру 

визначитись коли і кого інформувати щодо ситуації у випадку недотримання 

законодавства, він повинен проаналізувати складові наявного факту (рис.1). 

На наш погляд, дотримання превентивних заходів, описаних у Кодексі 

етики, запобігатимуть кримінальному провадженню справ по таких статтях 

Кримінального кодексу, як «Підроблення документів, які подаються для 

проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-

підприємців» (ст. 205-1); «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом» (ст. 209); «Ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (ст. 212); «Доведення 

банку до неплатоспроможності» (ст. 218-1); «Доведення до банкрутства» (ст. 

219); «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, 

приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для 

відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи» (ст. 220-2); 

«Маніпулювання на фондовому ринку» (ст. 222-1); «Службове підроблення» (ст. 

366); «Службова недбалість» (ст. 367). 
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Рис.1. Аналіз факту недотримання законодавства на предмет 

необхідності інформування відповідні органи 

 

Врахування визначених нововведень дозволить запобігти порушенням у 

професійній діяльності бухгалтера, визначити правильну кадрову політику з 

обліковим персоналом, впроваджувати ефективні методи мотивації працівників. 
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РОЗДІЛ 4. МСФЗ: ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

 

 

УДК 657 

Безверхий Костянтин Вікторович, 

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

Національна академія статистики, обліку та аудиту, 

м. Київ, Україна 

 

ТАКСОНОМІЯ МСФЗ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ АРХІТЕКТОНІКИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Нові глобальні виклики, що стають перед суспільством, зокрема суб’єктами 

господарювання потребують впровадження якісно нових інструментів 

управління. Фінансова звітність як джерело інформації потребує відповідного 

розвитку, щоб задовольняти інформаційні потреби користувачів для прийняття 

відповідних управлінських рішень. Нові технології, зокрема інформаційні 

впливають на формат подання фінансової звітності, як закордоном, так і в 

Україні. Таксономія прямо пов’язана з технологією eXtensible Business Reporting 

Language (XBRL) та електронним форматом цифрових даних Extensible Markup 

Language (XML). В наших попередніх дослідженнях було включено до складу 

концепції архітектоніки фінансової звітності її таксономію. Далі пропонується 

розглянути таксономію МСФЗ в Україні, визначити етапи її впровадження у 

вітчизняну практику звітування. 

Логіка складання фінансової звітності полягає в тому, що архітектоніка 

фінансової звітності забезпечує поєднання статей як складових елементів 

фінансової звітності за певними ознаками. В свою чергу, це випливає із 

структури такої звітності, що забезпечується її наповненням через таксономію 

фінансової звітності. Згідно з п.6 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. [4] фінансова 

звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами 

складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними 

стандартами. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [4] таксономія фінансової звітності ‒ це склад 

статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають 

розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері бухгалтерського обліку. В Україні цей орган Міністерство 

фінансів України. Таксономія МСФЗ є інтерпретацією стандартів МСФЗ в 

форматі XBRL, включаючи МСФЗ для підприємств суспільного значення. 

Таксономія МСФЗ містить теги для розкриття інформації за МСФЗ. Надаючи 

таксономію МСФЗ, Рада з МСФЗ прагне задовольнити потребу в електронному 

стандарті для передачі звітності, підготовленою за МСФЗ. Таксономія МСФЗ 

оновлюється Радою з МСФЗ раз на рік.  
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Етапи впровадження таксономії МСФЗ в Україні (табл. 1). 

Таблиця1 

Етапи впровадження таксономії МСФЗ в Україні 
Номер 

етапу 
Рік Характеристика 

І 
2015-

2016 

1. Затверджено переклад на сайті фонду МСФЗ. 

2. Розпочато роботу над Загальною Українською таксономією МСФЗ. 

3. Реалізації проекту Європейського Союзу «Технічна допомога за 

пріоритетними напрямками фінансового сектору» в рамках якої 

регуляторові ринків небанківських фінансових послуг буде  надана 

можливість запровадити стандарти фінансової звітності згідно з 

таксономіями XBRL, яка є мовою фінансової звітності для даних, що 

використовуються в Європі (Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

розпорядження «Про схвалення звіту про виконання плану роботи по 

реалізації проекту Європейського Союзу «Технічна допомога за 

пріоритетними напрямками фінансового сектору" EU-FINSTAR за 

2015 рік» від 21.01.2016 р. № 160). 

ІІ 2017 

1. Затверджено переклад на сайті фонду МСФЗ версії 2017 року 

2. Розпочато роботу з розширеннями для загальної таксономії, для 

банків, для страховиків. 

3. Проведено тестування Загальної таксономії. 

4. Поява в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» поняття «таксономія фінансової звітності» (Закон 

України «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких 

положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII). 

5. Підписано Меморандум між регуляторами фінансового сектору 

щодо запровадження єдиної системи фінансової звітності 

(Міністерство фінансів України, Національний банк України, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг Меморандум № 102/15 від 18.12.2017 р. «про взаєморозуміння 

щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності») 

ІІІ 2018 

1. Опубліковані версії Загальної Української таксономії МСФЗ та 

розширених версій для банків та для страховиків 

(Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження перекладу 

Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами 

фінансової звітності» № 983 від 07.12.2018 р.). 

2. Роз'яснення щодо складання та подання банками фінансової звітності 

на основі таксономії в єдиному електронному форматі, Лист 

Національного банку України «Роз'яснення щодо складання та подання 

банками фінансової звітності на основі таксономії в єдиному 

електронному форматі» від 29.12.2018 р. № Р/60-0006/69684 

ІV 2019 

1. Затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за 

міжнародними стандартами фінансової звітності (Наказ Міністерства 

фінансів України № 452 від 25.10.2019 р. «Про затвердження перекладу 

Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами 

фінансової звітності»). 

2. Передбачення фінансування таксономії фінансової звітності у 

державному бюджеті на 2020 р. за бюджетною програмою 6151050 

«Функціонування центру збору фінансової звітності на основі 
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Номер 

етапу 
Рік Характеристика 

таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в 

єдиному електронному форматі» (Закон України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX). 

3. Схвалення таксономії фінансової звітності UA XBRL МСФЗ 2019 

(Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення № 

807 від 27.12.2019 р. «Щодо схвалення таксономії фінансової звітності 

UA XBRL МСФЗ 2019») 

V 2020 

1. Затвердження порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на функціонування центру збору фінансової 

звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами 

фінансової звітності в єдиному електронному форматі (Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку, наказ № 65 від 

17.06.2020 р.) 

Джерело: розроблено автором 

 

В процесі проведеного дослідження розкрито основні етапи впровадження 

та запуску таксономії за МСФЗ як основного інструменту архітектоніки 

фінансової звітності в Україні, що в подальшому буде сприяти у розробці 

практичних підходів до розвитку фінансової звітності в Україні. 
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Бурлан Світлана Анатоліївна, 

к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, сертифікований аудитор, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна, 

Каткова Наталя Володимирівна, 

к.е.н., професор кафедри обліку і економічного аналізу, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв, Україна 

 

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВІВ ЗА МСФЗ 

 

Нова версія Концептуальної основи фінансової звітності набуває чинності 

для обов'язкового застосування компаніями при складанні фінансової звітності 

відповідно до вимог МСФЗ за 2020 рік. У зв'язку, з цим в облікових політиках 

підприємства повинні бути враховані відповідні зміни. Насамперед, це 

відноситься до трактування понять «активи», «зобов’язання», «власний капітал», 

«доходи» та «витрати», а також критеріїв їх визнання. 

Згідно п.4.3. Концептуальної основи актив – теперішній економічний 

ресурс, що контролюється суб'єктом господарювання внаслідок минулих подій. 

Економічний ресурс трактується як право, що має потенціал створення 

економічних вигід. Таким чином, нове трактування активів базується на трьох 

суттєвих аспектах: 
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- право; 

- потенціал створення економічних вигід; 

- контроль [1]. 

Зокрема, права, що мають потенціал створення економічних вигід, 

набувають багатьох форм, у тому числі: 

а) прав, що відповідають обов'язку іншої сторони (права на одержання 

грошових коштів; права на одержання товарів або послуг; права на обмін 

економічними ресурсами з іншою стороною на сприятливих умовах (наприклад, 

форвардний контракт на купівлю економічного ресурсу на умовах, що є 

сприятливими на даний час, або опціон на купівлю економічного ресурсу); права 

на одержання вигоди від обов'язку іншої сторони передати економічний ресурс 

у разі певної майбутньої події, настання якої пов'язане з невизначеністю; 

б) права, що не відповідають обов'язку іншої сторони (наприклад права на 

фізичні об'єкти на зразок основних засобів або запасів (право користування 

фізичним об'єктом або право одержувати вигоду від ліквідаційної вартості 

об'єкта оренди); права на використання об'єктів інтелектуальної власності) [1]. 

У принципі, кожне з прав суб'єкта господарювання є окремим активом. 

Утім, у цілях обліку взаємопов'язані права часто розглядаються як єдина одиниця 

обліку, що є єдиним активом. Наприклад, юридичне право власності на фізичний 

об'єкт може породжувати декілька прав, у тому числі: 

а) право користування об'єктом; 

б) право продавати права на об'єкт; 

в) право передавати права на об'єкт у заставу; та 

г) інші права. 

Отже, у багатьох випадках комплекс прав, обумовлених юридичним правом 

власності на фізичний об'єкт, обліковується як єдиний актив.  

На концептуальному рівні економічний ресурс – це комплекс прав, а не 

фізичний об'єкт. Поза тим, опис комплексу прав як фізичного об'єкта часто 

забезпечує правдиве подання цих прав у як найстисліший та зрозумілий спосіб. 

Не всі права суб'єкта господарювання мають підставами для того, щоб бути 

його активами, права повинні одночасно мати потенціал створення для суб'єкта 

господарювання економічних вигід понад економічні вигоди, які доступні для 

всіх решти сторін, та контролюватись суб'єктом господарювання. 

При цьому, для того, щоб потенціал створення економічних вигід існував, 

немає потреби у впевненості з приводу того – або навіть імовірності того, що 

право створить економічні вигоди. Потрібно лише, щоб це право вже існувало і 

щоб – щонайменше за однієї обставини – воно створювало для суб'єкта 

господарювання економічні вигоди понад ті, що доступні всім іншим сторонам. 

Отже, має місце суттєва відмінність від попереднього визначення активів в 

частині економічних вигід, де актив визначався як ресурс, контрольований 

суб'єктом господарювання в результаті минулих подій, від якого очікують 

надходження майбутніх економічних вигід до суб'єкта господарювання. 

Право може відповідати визначенню економічного ресурсу, а отже бути 

активом, навіть якщо ймовірність створення ним економічних вигід низька. 

Утім, ця низька ймовірність може позначитись на рішеннях з приводу того, яку 
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саме інформацію надавати щодо активу та в який спосіб її надавати, в тому числі 

й на рішеннях з приводу того, чи визнавати актив та як його оцінювати. 

Економічний ресурс може створювати економічні вигоди для суб'єкта 

господарювання, зокрема, наступними шляхами: 

а) одержувати договірні грошові потоки або інший економічний ресурс; 

б) обмінюватись економічними ресурсами з іншою стороною на 

сприятливих умовах; 

в) створювати надходження або уникати вибуття грошових коштів шляхом, 

наприклад, використання економічного ресурсу для збільшення вартості інших 

економічних ресурсів або надання економічного ресурсу в оренду іншій стороні; 

г) одержувати грошові кошти чи інші економічні ресурси шляхом продажу 

економічного ресурсу;  

ґ) погашати зобов'язання шляхом передання економічного ресурсу. 

Контроль пов'язує економічний ресурс із суб'єктом господарювання.  

Суб'єкт господарювання контролює економічний ресурс, якщо він має 

теперішню спроможність керувати використанням економічного ресурсу та 

одержувати економічні вигоди, що можуть від нього надходити. Контроль 

включає в себе теперішню спроможність не давати іншим сторонам керувати 

використанням економічного ресурсу та одержувати економічні вигоди, що 

можуть від нього надходити.  

Суб'єкт господарювання має теперішню спроможність керувати використанням 

економічного ресурсу, якщо він має право задіяти цей економічний ресурс у своїй 

діяльності чи дозволити іншій стороні задіяти цей економічний ресурс у діяльності 

такої іншої сторони. Контроль над економічним ресурсом зазвичай виникає зі 

спроможності забезпечувати реалізацію законних прав. Для здійснення суб'єктом 

господарювання контролю над економічним ресурсом потрібно, щоб майбутні 

економічні вигоди від цього ресурсу прямо чи опосередковано надходили саме до 

суб'єкта господарювання, а не до іншої сторони [1].  

Слід також відмітити і нові критерії визнання активів. Зокрема, актив 

визнається лише в тому разі, якщо визнання такого активу надає користувачам 

фінансової звітності інформацію, що є корисною, тобто доречну інформацію про 

актив і правдиве подання активу. Як відомо, за попередньою версією 

концептуальної основи актив визнавався в балансі, коли є ймовірним 

надходження майбутніх економічних вигід до суб'єкта господарювання і актив 

має собівартість або вартість, яку можна достовірно виміряти. 

Таким чином, у новій версії концептуальної основи фінансової звітності 

активи розглядаються як набір прав, а не як фізичні об’єкти; визначення активів 

більше не базується на «очікуванні» надходження економічних вигід, а головний 

акцент робиться саме на потенціалі активу створювати економічні вигоди, навіть 

якщо ймовірність їх створення низька. При цьому, актив визнається лише в тому 

разі, якщо визнання такого активу надасть користувачам фінансової звітності 

лише доречну і правдиву інформацію про нього. 
Список використаних джерел 
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Особливо актуально в наш час, в умовах ринкової економіки, постає 

питання раціональної побудови ефективної системи фінансової звітності 

підприємства. З входженням України в світовий економічний простір, постала 

необхідність адаптації національної системи бухгалтерського обліку до вимог 

міжнародної практики, що реалізується за міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ) (International Financial Reporting standards (IFRS)) 

та загальноприйнятими принципами обліку США (Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP). 

Ефективність управління підприємством залежить від достовірної, 

своєчасної, повної інформації щодо характеру та обсягу здійснюваних 

господарських процесів, наявність та використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів, джерел отримання фінансових результатів діяльності та 

напрямів використання прибутку. Одним з основних джерел такого 

інформаційного забезпечення є звітність, яка складається шляхом виконання 

спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку даних і формується на 

завершальній стадії облікового процесу [1].  

Бухгалтерський Баланс (Звіт про фінансовий стан) у всіх державах є 

основним документом фінансової звітності. Звіт про фінансовий стан є головним 

джерелом інформації для оцінки майнового та фінансового стану підприємства 

на певну дату. Баланс постає інформаційною базою для зовнішніх та внутрішніх 

користувачів для прийняття управлінських рішень. 

Деякі країни, а саме країни англо-американської системи обліку (США, 

Велика Британія, Канада, Нідерланди, Австралія), де немає закріпленої 

законодавчо форми Балансу, вони користуються принципом повного розкриття 

господарської інформації. Розкриття реального фінансового стану підприємства 

залежить від достовірної і правильної оцінки статей Балансу. Оцінка статей 

Балансу залежить від прийнятих у країні стандартів у відповідності з вимогами 

загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.  

Основною відмінністю побудови бухгалтерського балансу в зарубіжних 

країнах вважають вертикальна чи горизонтальна форма розташування активу і 

пасиву, принципи розміщення й групування статей. Горизонтальна форма 

балансу використовується в Україні, Франції, Бельгії, Німеччині, Росії, 

Португалії, США, Італії, де актив відображається ліворуч, а пасив – праворуч. У 

Великій Британії традиційним є зворотне розміщення, тому статті балансу 
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наводяться послідовно одна за одною. Існують країни, де використовуються 

закріпленням обох [2]. 

В адресній частині Балансу кожної країни обов’язково має бути вказана 

назва підприємства, її юридичний статус та дата складання. Зазвичай, Баланс 

складаються на кінець звітного періоду, але дата, коли складалась звітність може 

бути будь-яка. Єдина вимога полягає у тому, щоб обрана дата була постійною. 

Держави, які мають єдиний загальнообов’язковий план рахунків, 

характеризуються і загальноприйнятою формою балансів. А підприємства 

держав, в яких дозволяється розробляти власні Плани рахунків, характеризуються 

довільною формою. Фінансові звіти різних країн відрізняються за критеріями 

групування статей у балансі. Економічний зміст виступає принципом групування 

в італійській і німецькій бухгалтерських звітностях. 

Низка країн групують статті у балансі за ступенем ліквідності. У Франції, 

Німеччині, Україні, Молдові, Росії, де основною національних стандартів є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, статті розміщуються за ступенем 

зростання ліквідності, а в Естонії та країнах англо-американської облікової 

системи – за ступенем спадання ліквідності. Цікавим є групування основних 

компонентів балансової звітності у США, які подаються наступним чином: 

активна частина за спадом ліквідності; зобов’язання – за строками їх списання; 

власний капітал – за постійністю (першими вказуються статті, на які зміни мають 

найменший вплив) [2]. 

В Україні порядок складання ф. №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

визначений НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності та 

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності. 

З березня 2014 року наша держава взяла на себе зобов’язання з гармонізації 

законодавства, що регулює підприємницьку діяльність і передбачає реформу 

бухгалтерського обліку та аудиту з переходом на міжнародні стандарти. З січня 

2018 року оновлено критерій підприємств, що зобов’язані готувати фінансову 

звітність за МСФЗ.  

Підприємства, які не відповідають зазначеним критеріям, можуть 

продовжувати вести облік та готувати фінансову звітність за НП(С)БО 1 або 

добровільно перейти на застосування міжнародних стандартів, якщо такий 

перехід відповідає стратегії розвитку підприємства. Перехід на МСФЗ з 

національних стандартів бухгалтерського обліку різних країн регулює 

спеціальний стандарт – МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», основна мета 

якого – забезпечити, щоб перші фінансові звіти підприємства, складені за МСФЗ, 

містили інформацію, яка: є прозорою для користувачів і порівняною в усіх 

відображених періодах, забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за 

МСФЗ, є економічно обґрунтованою. 

На відміну від деяких національний правил складання звітності, МСФЗ 

засновані на принципах і, основна увага, направлена на економічну сутність 

процесу. Це дозволяє відобразити реальний фінансовий стан підприємства. 

Якщо порівняти структуру і зміст складеного Балансу за НП(С)БО 1 та 

МСФЗ 1, то можна виявити наступні розбіжності щодо його формування. Статті 

балансу за МСФЗ не регламентовані і наведений приблизний перелік статей, а за 
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НП(С)БО регламентовані. Порядок викладення інформації в Балансі за МСФЗ 

передбачає розмежування активів і зобов’язань на поточні і непоточні, а що 

стосується порядку викладення інформації за НП(С)БО, то інформація щодо 

активів розкривається у порядку зростаючої ліквідності, щодо зобов’язань – у 

порядку черговості їх погашення. За МСФЗ інформацію щодо фінансових 

активів слід розкривати окремо, а за НП(С)БО окремих рядків у формі Балансу 

не передбачено і фінансові активи можуть поєднуватись з нефінансовими.  

У разі необхідності у формі Балансу складеному за МСФЗ передбачено 

розкриття суттєвої інформації згідно з нормами інших стандартів, або з метою 

забезпечення достовірності та правдивості інформації про активи, зобов’язання 

і капітал. У формі Балансу складеному за НП(С)БО зміна складу статей не 

передбачена. Додаткові рядки вводяться тільки для розкриття інформації щодо 

інвестиційної нерухомості, необоротних активів, зобов’язань, пов’язаних з 

необоротними активами.  

Можна виділити наступні позитивні сторони застосування МСФЗ при 

складанні форм звітності, а саме Звіту про фінансовий стан підприємства: 

можливість порівняння звітності з іншими підприємствами, незалежно від того, 

резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють свою господарську 

діяльність; можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також вихід на 

зарубіжні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних 

клієнтів; велика надійність і прозорість інформації, що забезпечується шляхом 

дотримання правил її складання; зменшення ризику для кредиторів і інвесторів; 

отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на швидке орієнтування суб’єктів господарювання в системі 

сучасних інтеграційних процесів.  

Процеси глобалізації суттєво впливають на поширення міжнародних 

стандартів фінансової звітності. У світі формується система бухгалтерського 

обліку серед країн, які застосовують МСФЗ. Це дає змогу покращити розвиток 

ринку капіталу, забезпечити користувачів надійною, прозорою, зрозумілою і 

фінансово порівняною бухгалтерською інформацією. Прийняття Україною 

МСФЗ за основу національної системи обліку є важливим кроком в налагодженні 

комунікаційних процесів між суб’єктами в міжнародному бізнесі.  
 

Список використаних джерел 

1. Звітність підприємств: підручник. / [М.І. Бондар, Ю. Верига, М.М. Орищенко та ін] 

– К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570с. 

2. Руда І.О. Міжнародна практика складання та подання балансу /І.О. Руда, 

Л.В. Мельянкова //Економічні науки. Сер: Облік і фінанси. – 2013.-Вип.10(4). – С.208-212. 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

УДК 657.006.032 

Засадний Богдан Андрійович, 

к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

м. Київ, Україна 

 

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Особливість застосування елементів методу бухгалтерського обліку для 

формування інформації в умовах МСФЗ визначається використанням 

професійного судження бухгалтера. Сутність професійного судження та його 

вплив на різноманітність інтерпретації облікової інформації полягає в тому, що 

окрема операція чи подія у рамках діяльності підприємства може бути 

відображена по-різному. Враховуючи суб’єктивну думку укладача при 

здійсненні професійного судження може мати місце факт визнання або 

невизнання певних об’єктів у фінансовій звітності. Професійне судження має 

розглядатися як форма трактування методів бухгалтерського обліку в умовах 

застосування МСФЗ, що забезпечує дотримання принципу превалювання 

сутності над формою в процесі інтерпретації облікової інформації. Професійне 

судження як професійна думка бухгалтера, висловлюється ним у формі 

припущень та оцінок щодо інтерпретації і відображення інформації у фінансовій 

звітності на основі чіткої аргументації, що базується на концептуальній основі та 

базових принципах бухгалтерського обліку, а також на етичних нормах 

професійних бухгалтерів. 

Оскільки МСФЗ у своїй сутності визначають методологічні підходи до 

відображення інформації у фінансовій звітності і носять, здебільшого, описовий 

характер, різноманітність операцій, фактів і подій діяльності компанії вимагає 

застосування різних методологічних підходів до формування інформації з 

урахуванням їх специфіки. За таких умов відсутність однозначних рекомендацій 

та трактувань спонукає бухгалтера до пошуку власної обґрунтованої позиції про 

доцільність застосування певних процедур та методів у бухгалтерському обліку 

для відображення інформації у фінансовій звітності. У цьому контексті 

результатом дослідження визначення особливостей застосування елементів 

методу бухгалтерського обліку та професійного судження в умовах МСФЗ. 

Першочергово актуалізовано особливості використання інвентаризації як 

елемента методу бухгалтерського обліку, що набуває важливого значення при 

складанні звітності за МСФЗ. Це свідчить про виникнення якісно нових завдань 

інвентаризації в умовах застосування МСФЗ, а саме: відповідність критеріям 

визнання згідно з МСФЗ; модель оцінки активів і зобов’язань; виявлення ознак 

знецінення; підтвердження рекласифікації активів і зобов’язань. 

Документування операцій діяльності суб’єкта господарювання як елемент 

бухгалтерського обліку у МСФЗ не розглядається. Для повноти відображення 

суттєвої інформації у фінансовій звітності та застосування принципу 
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превалювання економічної сутності над юридичною формою, при відображені 

специфічних об’єктів та операцій у бухгалтерському обліку за відсутності 

типових форм первинних документів, бухгалтер застосовуватиме професійне 

судження для розробки нетипових форм первинних документів, зокрема, 

документів бухгалтерського оформлення. 

Дослідження порядку використання оцінки та калькулювання в умовах 

застосування МСФЗ як елементів методу бухгалтерського обліку, також 

підтверджує необхідність застосування професійного судження. При 

відображенні інформації у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ перевага 

надається концепції справедливої вартості. Концепція історичної вартості 

меншою мірою використовується при оцінці активів та зобов’язань, проте повна 

відмова від використання такого виду оцінки в умовах застосування МСФЗ 

недоцільна. У процесі діяльності суб’єкта господарювання завжди матимуть 

місце окремі об’єкти, для яких застосування справедливої вартості 

унеможливлюється через відсутність концептуальних основ визначення оцінки 

за справедливою вартістю. 

Порядок обліку витрат та калькулювання собівартості визначаються 

МСБО 2 «Запаси» [2] 0і стосується переліку методів калькулювання, 

рекомендацій з розподілу непрямих витрат, послуг комплексних виробництв, 

розмежування витрат для їх капіталізації. Проте, вибір окремих норм та методів 

для калькулювання витрат діяльності, їх розподілу та класифікації з урахуванням 

специфіки діяльності суб’єкта господарювання вимагає застосування 

професійного судження зі сторони персоналу. Таким чином, вплив професійного 

судження у процесі оцінки та калькулювання як елементів методу 

бухгалтерського обліку буде проявлятися у виборі типу оцінки для визначення 

вартості об’єктів бухгалтерського обліку з метою достовірності відображення 

вартості статей, а також при визначенні рівня суттєвості інформації у фінансовій 

звітності. 

Використання рахунків та подвійного запису як елементів методу 

бухгалтерського обліку в умовах МСФЗ вимагають застосування професійного 

судження у процесі розробки робочого плану рахунків із урахування специфіки 

діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання для систематизації та 

узагальненню облікової інформації для відображення в управлінській та 

фінансовій звітності. 

Застосування професійного судження при складанні звітності суб’єкта 

господарювання здійснюється з метою: визначення складу та структури форм 

управлінської звітності; вибору методів формування фінансової звітності за 

МСФЗ; формування структури приміток до фінансової звітності відповідно до 

таксономії. Результатом цього буде: формування облікової інформації для 

потреб управління діяльністю суб’єкта господарювання; відповідність 

інформації фінансової звітності вимогам МСФЗ; повне та достовірне розкриття 

інформації відповідно до статей та показників таксономії МСФЗ. 

Таким чином, застосування професійного судження у контексті 

інтерпретації та вибору облікової політики, використання елементів методу 

бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ вимагає дотримання етичних 
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професійних норм та компетенцій, глибоких професійних знань теорії та 

методології бухгалтерського обліку, що виступає основою для формування 

обґрунтованого професійного судження. Застосування професійного судження 

вимагає нової парадигми професійного мислення у бухгалтера, суть якої 

зводиться до виявлення ініціативи для прийняття професійних обґрунтованих 

рішень та здатності нести відповідальність за результати таких рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗМІН ДО КОНТРАКТІВ З ПОКУПЦЯМИ 

ЗГІДНО З МСФЗ 15 

 

Введення в дію такого документу як міжнародний стандарт фінансової 

звітності (МСФЗ) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» [1] призвело до суттєвих 

змін в побудові облікового процесу на ділянці обліку виручки та інших 

операційних доходів, пов’язаних з продажем готової продукції (товарів, послуг, 

інших нефінансових активів) контрагентам суб’єкта господарювання. Серед 

нових положень цього стандарту окремої уваги потребують підходи, які 

стосуються обліку деяких змін умов контракту після його підписання або навіть 

після початку роботи над його виконанням. 

Для визнання виручки (доходу) від продажу активів покупцям, насамперед, 

слід ідентифікувати договір. Останній являє собою угоду між двома або більше 

сторонами, що створює юридично захищені права та обов’язки сторін-учасниць. 

Залежно від вимог законодавства, особливостей виду діяльності підприємства, 

існуючої практики, традицій роботи з ключовими клієнтами тощо така угода 

може бути укладена в усній формі або письмо. Але з часом може виникати 

потреба у зміні початкових домовленостей через об’єктивні або суб’єктивні 

обставини. Звідси необхідно визначитися з методичним підходом, щоб 

правильно відобразити наслідки таких змін в системі бухгалтерського обліку. 
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Зміни до умов контрактів ініціюються як продавцем активів, так і їхнім 

покупцем. Вони можуть охоплювати перегляд строків виконання договору, його 

предмету, величину та форми компенсації, підрядників, які залучають до 

виконання певних робіт тощо. Проте тільки деякі з таких змін впливатимуть на 

визнання та оцінювання виручки з боку продавця (виконавця). Саме тому в світлі 

положень МСФЗ 15 мова йде виключно про одну групу коригувань умов 

договору, а саме його модифікацію. Безумовно, внесення змін до первісних 

домовленостей сторін-учасниць торкатиметься також і покупця продукції 

(товарів, послуг). Але формування собівартості придбаних активів (послуг) 

знаходиться поза сферою дії МСФЗ 15 і регулюється іншими відповідними 

стандартами. 

Згідно з МСФЗ 15 модифікація договору – це зміна виключно його предмета 

або ціни (або і того, і іншого), узгоджена його сторонами. Вона має місце, якщо 

сторони за договором затверджують нові або змінюють свої існуючі, забезпечені 

правовим захистом права і обов’язки. Модифікація контракту аналогічно до 

первісної угоди може бути затверджена в письмовій формі, узгоджена в усній 

формі або матися на увазі в силу звичайної господарської практики компанії.  

Зміст модифікації контракту визначатиме порядок її обліку за одним з трьох 

варіантів: 

- як складову первісного контракту; 

- як новий контракт; 

- як припинення обліку існуючого (первісного) контракту і визнання 

нового «комплексного» контракту. 

За першим варіантом модифікація передбачає розширення обсягів 

контракту за рахунок поставки додаткового об’єму невідокремлюваних 

(неідентифікованих) товарів/послуг. Прикладом таких змін до умов контракту 

може слугувати узгодження змін до планування приміщення (перепланування). 

Облік цього варіанту змін передбачає відображення модифікації як частини 

первісного контракту.  

Якщо ж модифікація охоплює такі дії сторін угоди як розширення предмету 

контракту за рахунок поставки додаткового об’єму відокремлюваних 

товарів/послуг та збільшення ціни контракту на суму відшкодування, що 

дорівнює цінам відокремленого продажу додаткових (ідентифікованих) 

товарів/послуг, то її наслідки будуть відображатися в обліку за другим варіантом. 

Прикладом такої зміни умов контракту може слугувати будівництво додаткової 

полоси автомагістралі, відшкодування за яке формується методом ціноутворення 

«витрати плюс». Такий варіант модифікації вимагає її відображення як новий 

окремий контракт, тобто відбувається формування нового об’єкта обліку. 

Зазначений обліковий підхід щодо відображення змін в умовах контракту 

не є новим для системи МСФЗ. Так, в п. 10 МСБО 11 «Будівельні контракти», 

який було скасовано через прийняття МСФЗ 15, зазначалося, що за договором 

може бути передбачено спорудження додаткового активу за вибором замовника 

або договір може бути доповнений так, що включатиме будівництво додаткового 

активу. Створення такого додаткового активу рекомендувалося розглядати як 

окремий будівельний контракт, якщо: 
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а) актив значно відрізняється за проектом, технологією або функцією від 

того активу чи активів, які були охоплені початковим контрактом, або 

б) ціна активу обговорюється незалежно від початкової ціни контракту [2]. 

Якщо ж модифікація передбачає розширення предмету договору за рахунок 

поставки додаткового об’єму відокремлюваних товарів/послуг, але не за цінам 

відокремленого продажу, то тоді слід скористатися третім варіантом. Наприклад, 

додаткова домовленість в рамках існуючого договору щодо поставки ще однієї 

партії товарів за ціною, яка значно менше від справедливої ціни. За таких умов 

модифікація відображається як розірвання існуючого контракту і визнання 

нового контракту, в якому буде поєднуватися невиконана частина попередньої 

первісної угоди та предмет модифікації. Це призведе до визнання нового 

комбінованого обов’язку до виконання, який буде містити два компонента за 

відповідними (відокремлюваними) цінами. Але практичне застосування цього 

варіанту обліку викликає багато питань, серед яких яким чином буде визначатися 

ціна продажу для одиниць з такого комбінованого договору.   

Як видно, для правильного вибору між вказаними варіантами важливо 

розуміти сутність поняття ідентифіковані (відокремлені) активи, під які 

підпадають як готова продукція (товар), так і послуги (роботи).  

В національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку України 

вказані вище методики обліку змін до умов договорів між суб’єктами 

господарювання відсутні. Тому розглянуті аспекти вимагатимуть відповідного 

впровадження у національні нормативні документи. Це можна зробити у один із 

таких способів: 

1) через внесення коригувань до вимог НП(С)БО 15 «Дохід» та НП(С)БО 18 

«Будівельні контракти», які свого часу створювалися на основі МСБО 18 

«Дохід» та МСБУ 11 «Будівельні контракти» відповідно, і які нині втратили 

чинність, або 

2) через розробку та затвердження нового НП(С)БО, який би не суперечив 

вимогам МСФЗ 15 і який би замінив положенням вище зазначених національних 

нормативних документів, що на сьогодні за своїм змістом вже застаріли.  

Другий варіант видається нам найбільш доцільним. 

 
Список використаних джерел 
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КОНВЕРГЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Різноманітність облікової практики в різних країнах викликає проблеми, які 

можуть бути досить серйозними для бізнесу та суспільства. Наявність різних 

систем бухгалтерського обліку створює непослідовність відображення 

інформації у фінансовій звітності. Деякі відмінності в бухгалтерському обліку, 

які існують у різних країнах, можна класифікувати так: відмінності у складі 

фінансової звітності; відмінності у форматі, який використовується для подання 

окремих фінансових звітів; відмінності в рівні деталізації інформації, наведеної 

у фінансовій звітності; термінологічні відмінності; відміни в розкритті 

інформації; розбіжності у визнанні та вимірюванні. 

Глобалізація впливає на розвиток систем бухгалтерського обліку. 

Посилення впливу цих процесів проявляється через зростання потоків 

міжнародної торгівлі та іноземних інвестицій, транскордонне злиття та 

поглинання, міжнародну інтеграцію виробничого процесу, створення та 

розвиток міжнародних ринків капіталу та міжнародних фондових ринків. 

Наявність взаємозв’язку між глобалізацією та обліком підтверджують аргументи 

про: необхідність прозорої, сумісної та порівнянної інформації незалежно від 

контексту її отримання; необхідність обґрунтування економічних рішень на 

основі реальної фінансової звітності компаній; посилену конкуренцію між 

суб'єктами господарювання; проекти співпраці між IASB та FASB, а також 

різними міжнародними організаціями (ЄС, IOSCO, IFAD тощо); зростаючу 

кількість компаній на міжнародних ринках капіталу; міжнародний характер 

діяльності транснаціональних корпорацій; існування економічних ринків з 

унікальним характером або таких економічних союзів, де від учасників 

вимагається діяти в умовах фінансового, бухгалтерського, конкурентного 

середовища з унікальними або сумісними розрахунками тощо.  

За таких умов міжнародна конвергенція (практика зближення) 

бухгалтерського обліку перетворюється на сприятливий фактор розвитку 

багатонаціональних компаній, міжнародної торгівлі, притоку капіталу та легкого 

розуміння фінансової звітності. Аргументи на користь конвергенції: 

порівнянність фінансових звітів у всьому світі полегшить інвесторам оцінку 

потенційних інвестицій в іноземні цінні папери і тим самим впливатиме на 

зменшення ризику, можливого за рахунок міжнародної диверсифікації; 

зменшення витрат на фінансову звітність для компаній, які прагнуть розмістити 

свої акції на іноземних фондових біржах; один набір загальновизнаних 

стандартів бухгалтерського обліку зменшить витрати на підготовку 

консолідованої фінансової звітності у всьому світі, а аудит цих звітів також буде 
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спрощений; конвергенція допоможе підвищити рівень якості бухгалтерської 

практики на міжнародному рівні, тим самим підвищуючи довіру до фінансової 

інформації; країни, що розвиваються, зможуть прийняти готовий набір 

високоякісних стандартів з мінімальними витратами та зусиллями. Противники 

конвергенції стверджують, що не потрібно змушувати всі компанії в усьому світі 

дотримуватися єдиного набору правил. Вони також зазначають, що це призведе 

до ситуації «перевантаження стандартами» в результаті вимагання від деяких 

підприємств дотримання набору стандартів, що не мають для них значення. 

Найбільшою перешкодою на шляху зближення є відмінності, що існують між 

країнами, і той факт, що політичні витрати на їх усунення будуть значними. 

Однією з головних перешкод є націоналізм. Досягти конвергенції не лише важко, 

потреба у таких стандартах не є загальновизнаною. Добре розвинений світовий 

ринок капіталу вже існує. Він розвивався без єдиних стандартів бухгалтерського 

обліку. Ще одним аргументом проти конвергенції є те, що через різний вплив на 

навколишнє середовище відмінності в бухгалтерському обліку в різних країнах 

можуть бути релевантними та необхідними. Наприклад, країни, які перебувають 

на різних стадіях економічного розвитку або які покладаються на різні джерела 

фінансування, можливо, повинні мати різну орієнтацію систем бухгалтерського 

обліку. 

Цілі сталого розвитку (ЦСР) (2016) окреслюють дії, спрямовані на те, щоб 

покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх 

людей у світі. Сімнадцять Цілей сталого розвитку і 169 завдань, демонструють 

масштабність і амбітність нового всезагального Порядку денного. Вони мають 

комплексний та неподільний характер і забезпечують зрівноваженість трьох 

вимірів сталого розвитку: економічного, соціального та екологічного [1].  

25 листопада 2020 року Міжнародна Рада з інтегрованої звітності 

(International Integrated Reporting– IIRC) та Рада зі стандартів стійкого обліку 

(Sustainability Accounting Standards Board – SASB) заявили про свої наміри щодо 

злиття та утворення Фундації зі звітування про вартість (Value Reporting 

Foundation). Створення Фундації спрямоване на підтримку Концептуальних 

основ інтегрованого звітування, захист інтегрованого мислення та стандарти 

розкриття інформації про стійкість для створення вартості підприємства. Злиття 

безпосередньо відповідає на заклики світових інвесторів та корпорацій 

спростити систему корпоративних звітів, надаючи ринку чітке рішення для 

комунікації щодо рушіїв вартості підприємства [2]. Ця подія є вісником змін в 

конвергенції національних систем бухгалтерського обліку в умовах сталого 

розвитку бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

З ОПЛАТИ ПРАЦІ У МІЖНАРОДНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ОБЛІКОВІЙ 

ПРАКТИЦІ 

 

Оплата праці є важливим елементом діяльності підприємств, що виступає 

містком між трудовими та іншими показниками господарської діяльності. 

Розкриття інформації у звітності по виплатах заробітної плати та зобов’язань із 

неї надає користувачам уявлення про стан розрахунків з працівниками, 

дотримання законодавства про працю, а також демонструє загальний рівень 

життя працівників відповідної компанії. 

Оплата праці знаходить своє відображення у фінансовій, статистичній, 

податковій та спеціальній звітностях. При цьому облік заробітної плати та 

відрахувань із неї регламентується П(С)БО 26 "Виплати працівникам",  

П(С)БО 11 "Зобов'язання", МСБО (IAS) 19 "Виплати працівникам" та 

відповідними Наказами й Інструкціями стосовно первинних документів. 

Відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

відображення заробітної плати та зобов’язань, пов’язаних з нею, у фінансовій 

звітності наводяться у Формі 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" в розділі 

Пасиву, III розділі Форми 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)", при цьому впливають на I розділ цієї ж форми у складі собівартості,  

I розділі Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів" та у VII Розділі  

Форми 5 "Примітки до фінансової звітності" (далі – Примітки). У фінансовій 

звітності можна побачити інформацію про середньорічну кількість працівників, 

зобов’язання за розрахунками з працівниками та бюджетом, витрачання 

грошових коштів на оплату праці та ЄСВ, а також забезпечення та резерви у 

Примітках. 

Слабким місцем розкриття інформації про облік оплати праці у фінансовій 

звітності є те, що вона не розкриває повної картини зобов’язань. Наприклад, у 

Звіті про фінансовий стан не відображено, яка сума заборгованості перед 

працівниками є простроченою, невчасно виплаченою, а яка нарахована чітко за 

звітний період. Ми можемо побачити тільки загальну суму розрахунків з оплати 

праці у рядку 1630 "Розрахунки з оплати праці". Деякі науковці пропонують 

вирішення цієї проблеми шляхом введення додаткових статей для розкриття 
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вищезгаданого рядка. Це можуть бути такі статті, як «Основна заробітна плата», 

«Додаткова заробітна плата», «Заборгованість із виплати заробітної плати», 

«Заохочувальні та компенсаційні виплати». Також наочно було б додати до 

Приміток розділ із деталізацією видів заробітної плати та строків її погашення, 

адже наразі ми маємо деталізацію тільки по 47 рахунку "Забезпечення майбутніх 

витрат i платежів" у розрізі забезпечення виплат відпусток та додаткового 

пенсійного забезпечення. 

Більш широко розкрита інформація у статистичній звітності, а саме у Формі 

1-ПВ "Звіт із праці", заповнення якої регламентується Наказом №403 "Про 

затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці". Саме у ній наводиться 

розмежована інформація про основну та додаткову заробітну плату, інші 

компенсаційні виплати, кількість відпрацьованого часу та суму заборгованості з 

виплати зарплатні. Проте статистична звітність не призначена для зовнішніх 

користувачів, тож не зможе допомогти в прийнятті виважених рішень. 

Для податкової звітності використовується Форма 1-ДФ "Податковий 

розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і 

сум утриманого з них податку", у якій наведена інформація по податку на доходи 

фізичних осіб та військовому збору, які підлягають відрахуванню із виплат з 

оплати праці. Для спеціальної ж звітності використовується Звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

Отже, інформації, яка доступна користувачам, може виявитися недостатньо 

для прийняття управлінських рішень, саме тому необхідно знаходити шляхи 

деталізації витрат з оплати праці. Пропозиції щодо більш детального розкриття 

інформації у формах фінансової звітності вже було наведено, додатково можна 

запропонувати розкриття відсутньої інформації у Звіті про управління. 

Іншою проблемою у відображенні розрахунків з оплати праці та зобов’язань 

із неї виступає те, що багато обліковців використовують первинні форми, які 

втратили чинність, а також ненормативну первинну документацію. Прикладом 

цього слугує ненормативне заповнення Табелю обліку робочого часу через 

відсутність усіх необхідних відміток. Задля запобігання даних видів порушень 

бухгалтер має на регулярній основі відслідковувати зміни в нормативній базі, а 

також за можливості проходити курси підвищення кваліфікації. 

Якщо порівнювати Національні стандарти ведення обліку з оплати праці із 

Міжнародними стандартами, можна побачити, що МСФЗ мають більш 

деталізоване розкриття. При переході з подання фінансової звітності за 

вітчизняними стандартами до звітності за МСФЗ часто доводиться коригувати 

інформацію по розрахунках з оплати праці, адже вищезгадані стандарти мають 

розбіжності у вимогах до розкриття даних.  

Прикладів розбіжностей є немало, наведемо деякі з них. В українському 

обліку нарахування оплати днів відсутності з обґрунтованих причин – 

тимчасової непрацездатності, відпусток по догляду за дитиною, військової 

служби – відбуваються по факту відсутності на роботі, а в міжнародній практиці 

дані виплати накопичують протягом усього часу роботи по мірі надання послуг 
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підприємству. При переході на МСФЗ через це обліковці часто зіштовхуються з 

коригуваннями у частині чергових відпусток, корпоративних відгулів та ін. 

Іншим прикладом слугує різниця в участі працівників у прибутку компанії та 

преміальних виплатах. В Україні хоч і існує практика нарахування дивідендів, 

проте не знаходять широкого застосування винагорода шляхом отримання 

опціонів та інші заохочення. За МСФЗ очікувані виплати на участь у прибутках 

розраховуються протягом усього періоду роботи, вони застосовуються частіше, 

ніж у вітчизняній практиці.  

Відрізняється також підхід до вихідної допомоги, якій в МСБО (IAS) 19 

"Виплати працівникам" присвячена окрема стаття. Виплати при звільнені більше 

нагадують винагороду в обмін на розірвання трудових відносин, у той час як в 

Україні програми встановлених виплат на практиці використовуються дуже 

рідко. Це зумовлено складністю механізму розрахунків, який вимагає актуарного 

оцінювання. 

Окрім цього, міжнародні стандарти більш детально розкривають 

впровадження пенсійних програм та планів, а також вимагають ширшого 

розкриття фінансовою звітності. Наприклад, відповідно до МСФЗ, в 

Пояснювальній записці необхідно відображати повну інформацію про суму 

витрат на винагороду працівникам. Також МСФЗ вимагає додаткового розкриття 

інформації про виплати провідному управлінському персоналу у той час, як у 

вітчизняній звітності відсутня навіть загальна інформація про виплати 

працівникам різних рівнів.  

Необхідно зазначити, що деякі розбіжності між національними та 

міжнародними стандартами було усунено за останні роки. Наприклад,  

з 16.09.2019 року Наказом №379 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" вимоги 

до дисконтування довгострокової заборгованості було змінено, зобов’язуючи 

дисконтувати будь-яку довгострокову заборгованість, незалежно від того, чи є 

вона відсотковою. Ця зміна усунула велику розбіжність між методом 

відображення довгострокових зобов’язань з оплати праці по національних та 

міжнародних стандартах. Таким чином, можна зробити висновок, що 

вітчизняний облік з кожним роком все більше наближається до якості 

висвітлення інформації, як за міжнародними стандартами. 
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ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА 

ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ 

 

Відповідно до Концептуальної основи МСФЗ фінансова звітність повинна 

надавати фінансову інформацію про підприємство, яка є корисною для нинішніх 

та потенційних інвесторів, позикодавців а інших кредиторів у прийнятті рішень 

про надання ресурсів цьому підприємству. Для того, щоб оцінити перспективи 

майбутніх чистих надходжень коштів підприємства, зовнішнім користувачам 

фінансової звітності необхідна інформація про його ресурси, вимоги до 

підприємства, та про те, наскільки ефективним і результативним є управлінський 

персонал у виконання своїх обов’язків у т.ч. захист активів від несприятливих 

економічних чинників та забезпечення дотримання підприємством законів, 

нормативів та контрактних зобов’язань. Тобто, фінансова інформація повинна 

бути корисною, доречною, правдивою, своєчасною, зіставною, зрозумілою, та 

такою, що можна перевірити [1]. 

При інвестиційної привабливості підприємства важливу роль відіграють 

фінансові показники. Вони допомагають інвесторам побачити «реальну 

картину» діяльності підприємства, керівникам - прийняти управлінське рішення, 

а для аудиторів дані показники допомагають зробити експрес-аналіз фінансової 

звітності та на стадії планування визначити ризики та стратегію перевірки. 

Одним з основних показників є показники фінансової стійкості. Найбільш 

повно рівень фінансової стійкості відображають дві групи коефіцієнтів [2]. 

Перша група – це група показників ліквідності, а саме: 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує здатність підприємства, 

використовуючи грошові кошти і їх еквіваленти, виконувати поточні 

зобов'язання, до яких також відноситься поточна частина довгострокових 

пасивів. 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує здатність підприємства 

покривати свої поточні зобов'язання за рахунок швидко реалізованих активів. До 

них, крім грошових коштів та їх еквівалентів, можна віднести короткострокові 

фінансові вкладення або цінні папери, а також дебіторську заборгованість. 

3. Коефіцієнт поточної ліквідності показує здатність підприємства виконати 

свої короткострокові зобов'язання за рахунок своїх поточних активів [3]. 

Друга група – це група показників фінансової стійкості: 
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1. Коефіцієнт автономії відображає частку активів компанії, забезпечену за 

рахунок власних джерел. Іншими словами, показник дозволяє інвесторам 

визначити свою частку в активах компанії, а також встановити ту частину 

активів, яка їм залишиться після задоволення всіх зобов'язань. 

2. Коефіцієнт фінансової залежності є протилежним за змістом 

коефіцієнтом автономії і показує частку активів компанії, профінансовану за 

рахунок зовнішніх джерел. З його допомогою інвестори можуть оцінити загальне 

боргове навантаження компанії і ризики вкладення капіталу. 

3. Фінансовий леверидж – коефіцієнт, що порівнює позиковий і власний 

капітал підприємства. 

4. Коефіцієнт капіталізації – показник, що відображає структуру джерел 

довгострокового фінансування компанії і дозволяє оцінити достатність власного 

капіталу для фінансування своєї діяльності. 

5. Коефіцієнт покриття активів відображає здатність компанії покрити свої 

боргові зобов'язання за рахунок матеріальних активів після виплати поточних 

зобов'язань. 

6. Коефіцієнт покриття відсотків характеризує здатність підприємства 

обслуговувати боргові зобов'язання за рахунок прибутку до сплати відсотків і 

податків (EBIT). Борг до EBITDA відображає здатність компанії погасити 

боргові зобов'язання за рахунок прибутку до сплати відсотків, податків і 

амортизації (EBITDA) [4]. 

7. Індекс постійного активу показує ступінь інвестування коштів у 

необоротні активи компанії. 

Показники фінансової стійкості є важливими та невід’ємними показниками 

фінансової звітності підприємства за МСФЗ. На нашу думку, для заяви 

відповідності фінансової звітності вимогам МСФЗ підприємства у примітках до 

такої звітності повинні наводити розрахунок показників фінансово стійкості. 

Але, треба зазначити, що при проведенні аналізу показників фінансової стійкості 

на підставі фінансової звітності за МСФЗ велику роль відіграє професійне 

судження та компетенція управлінського персоналу. Це пов'язано з тим, що 

МСФЗ не передбачають строгої стандартизації звітності та спеціалісту 

доводиться самостійно вирішувати, як інтерпретувати той чи інший її показник. 

Але, незважаючи на це, показники ліквідності і фінансової стійкості є важливими 

індикаторами сталого функціонування підприємства і покликані допомогти 

інвесторам в прийнятті ефективних стратегічних рішень, а аудиторам якісно 

провести аудит фінансової звітності. 
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ПОЄДНАННЯ ФІНАНСОВОЇ І НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: 

НАМАГАННЯ СТВОРИТИ ЕФЕКТ СИНЕРГІЇ 

 

У вересні цього року Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) 

оприлюднила звернення до професійної спільноти щодо створення системи 

стандартів сталого (стійкого) розвитку. Визнано доцільним створення Ради з 

міжнародних стандартів стійкості. Мова йде по суті, про створення стандартів 

нефінансової звітності (НФЗ). Аналогічну позицію висловлювала раніше і інша 

поважна організація – АССА. Паралельно цю ідею озвучив і Інститут 

дипломованих фінансових аналітиків, щодо включення показників кліматичного 

впливу в алгоритм інвестиційного аналізу. 

На сьогодні ні МСФЗ, ні національні стандарти бухгалтерського обліку не 

орієнтовані на подання не фінансової інформації (у т.ч. кліматичної), що, на 

думку багатьох експертів, знижує цінність фінансових звітів. На міжнародному 

рівні проектуються зміни до першого Положення з практики МСФЗ , що означає 

вкраплення не фінансової інформації в коментарі керівництва до комплекту 

фінансової звітності. Щоправда, поки що ці Положення не є обов’язковими. 

Якщо компанія вирішить застосовувати ці приписи, їх необхідно буде засовувати 

повністю. Про причини часткового дотримання необхідно сповістити  

користувачів звітності. 

Наведене свідчить про тенденцію розширення показників фінансової 

звітності за МСФЗ. На наш погляд, варто і надалі розмежувати форми і 

показники фінансових звітів і нефінансових звітів (НФЗ). Адже в протилежному 

випадку фінансові показники будуть розмиті в кліматичних, соціальних та 

подібних не бухгалтерських (нефінансових) показниках. Так, як це сталося через 

введення до складу фінансової звітності звіту про управління та корпоративне 

управління відповідно до вимог Директиви 2014/95/ЄС.  

Наші дослідження показали, що у звіті про управління більше ніж 70 % 

займає нефінансова інформація [1, с. 155]. За рахунок нестандартизованої форми 

звіту цей показник в окремих компаніях може бути і вищим. Це свідчить або про 

початок практичної реалізації процесу синергії звітності, про яку чимало 
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говорили теоретики бухгалтерського обліку, як про бажаний формат звітності 

майбутнього. Або мова йде, навпаки, про пониження статусу фінансової 

звітності в ієрархії звітної інформації компанії. 

За Директивою 2014/95/ЄС Європейський парламент визнав важливість 

розкриття підприємствами інформації про їх стан, зокрема соціальні та 

екологічні аспекти, з метою виявлення ризиків, які загрожують стійкості 

підприємства, і підвищення довіри інвесторів і споживачів. Дійсно, розкриття 

нефінансової інформації має важливе значення для управління змінами на шляху 

до побудови стійкої глобальної економіки шляхом поєднання довгострокової 

прибутковості із соціальною справедливістю та захистом навколишнього 

середовища [2]. У цьому контексті, розкриття нефінансової інформації 

допомагає проводити оцінку, моніторинг та управління діяльністю підприємств 

та визначати їх вплив на суспільство. 

У випадках підготовки підприємствами нефінансового звіту, він повинен 

включати такі елементи: екологічний аспект, детальна інформація про поточні 

та прогнозовані наслідки діяльності даного підприємства на навколишнє 

середовище, а також у разі необхідності на здоров’я і безпеку, використання 

відновлюваних та/або непоновлюваних джерел енергії, викиди парникових газів, 

споживання води і забруднення повітря;  

соціальні і кадрові аспекти. Інформація, представлена у звіті, може 

стосуватися заходів, вжитих для забезпечення гендерної рівності, реалізації 

основних конвенцій Міжнародної організації праці, умов праці, соціального 

діалогу, забезпечення поваги прав працівників на отримання інформації і 

консультації, поваги прав профспілок, охорони здоров’я та безпеки на робочому 

місці і діалогу з місцевими громадами і/або дій, що вживаються з метою 

забезпечення захисту та розвитку цих громад;  

права людини, боротьба з корупцією і хабарництвом. НФЗ може містити 

інформацію щодо запобігання порушень прав людини та/або про діючі 

механізми боротьби з корупцією і хабарництвом. 

При усій важливості зазначених аспектів, виникає питання: наскільки 

гармонічно зазначені вимоги ЄС лягають у ложе фінансової звітності? Іншими 

словами – чи доречним є сусідство в одному комплекті звітності показників 

балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про сукупний дохід, про рух коштів з 

гендерною рівністю? Можна пожартувати: гендерна рівність і є балансом 

інтересів представників двох статей (чоловіків і жінок) на підприємстві ! 

Якщо без жартів, то таке сусідство в одному комплекті звітності, на наш 

погляд, не є доречним. Краще їх подавати у різних комплектах звітів. 

Вирішальним у цьому рішенні мають бути інтереси  користувачів. А вони різні. 

Поєднання звітів ускладнює їх вивчення і аналіз. Наприклад, журналісти 

проводять дослідження соціальних або екологічних аспектів діяльності компанії. 

Таким дослідникам інформація ФЗ буде зайвою. 

Суттєвим фактором розмежування звітів також слугує процедура складання 

звітності. Якщо джерелом ФЗ виступають переважно дані бухгалтерського 

фінансового обліку, то НФЗ формуватимуть різні підрозділи компанії, які мають 

інші функції і завдання, ніж бухгалтерія. Крім того, таксономія ФЗ електронного 
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формату не передбачає алгоритмів складання НФЗ, що виводить останню за 

рамки автоматизації звітності. У всякому разі у найближчу перспективу.  

На думку авторів, які сповідують синергетичний підхід до звітності в 

Україні, для глибшого розуміння сутності фінансової та нефінансової звітність 

доцільним буде визначити такі особливості: 

фінансова та нефінансова звітність призначена для однакових груп 

користувачів інформації, проте інформація нефінансового звіту здатна 

задовольнити потреби користувачів, які не мають підготовки для розуміння 

даних фінансової звітності;  

інформація у нефінансовому звіті не повторює, а доповнює інформацію із 

фінансової звітності;  

поєднавши дані фінансової та нефінансової звітності, можна надати 

користувачам достатньо інформації про соціально-економічну та екологічну 

діяльність підприємства [3].  

Саме ідея поєднання фінансових і нефінансових показників у єдиному звіті, 

стала однією з передумов виникнення концепції інтегрованої звітності. Перехід 

до складання інтегрованої звітності передбачає відмову від окремого 

оприлюднення нефінансової звітності, адже існують суттєві недоліки її 

складання, а саме: недостатня довіра зацікавлених користувачів та складнощі в 

забезпеченні її своєчасності та актуальності. 

 Залишається дискусійним питання: чи розміщувати блок ФЗ у складі 

інтегрованої звітності? Відповідний міжнародний стандарт цього не передбачає. 

 
Список використаних джерел 

1. Малишкін О.І. Інтегровані звіти українських компаній крізь призму вимог 

міжнародного стандарту і директив ЄС. Монографія. Бухгалтерські наукові дослідження в 

Житомирській політехніці. Том 6. – Житомир 2019. - с. 144-166.  

2. Директива 2014/95/ЄС Європейського парламенту і ради від 22 жовтня 2014 року, 

що вносить поправки до Директиви 2013/34/ЄС, щодо розкриття нефінансової та 

різноманітної інформації деякими великими підприємствами і групами. 

https://www.rada.gov.ua/ 

3. Лютова Г. М., Туписька А. В. Синергетичний підхід до звітності в Україні. 

Фінансовий простір –2019 – с. 171-183. 

 

 

  



233 

 

УДК 657 

Мойсеєнко Олеся Миколаївна, 

заступник директора департаменту – начальник управління 

Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, 

аспірантка кафедри фінансового аналізу та аудиту, 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

м. Київ, Україна 

 

ВИКЛИКИ ЩОДО ОБЛІКУ ТА ДИДЖИТАЛ-ЗВІТНОСТІ 

В ФОРМАТІ XBRL В УКРАЇНІ 

 

Диджиталізація та диджитал-трансформація бізнесу набувають все більшої 

актуальності як у світі, так і в Україні. Так як бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит є ключовою ланкою в збиранні, обробці та наданні інформації для 

широкого кола користувачів, то з розвитком диджитал-технологій вимоги до 

такої інформації суттєво підвищуються. Якщо раніше вирішення таких питань 

розглядались більше в площині автоматизації процедур обліку, формування 

звітності та аудиту, розширення вимог до розкриття інформації, своєчасності та 

достовірності, то наразі до цього додаються питання представлення інформації у 

диджитал-форматі, а не просто оцифрованих електронних файлів звітності, що 

спрощує процедури аналізу та аудиту, підвищує їх ефективність.  

Як і раніше, важливими питаннями для українських науковців є проблеми 

та перспективи впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), але наразі до них додано дослідження актуального напрямку 

формування звітності в форматі XBRL. Такі питання розглядались Шульгою Т., 

Уманців Г., Бойко Р., Мельниченко О., Івахненков С. та ін. 

Питання є особливо актуальним у зв’язку з тим, що згідно Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» уже з звітності за 

2020р. більше 5000 підприємств України, а саме підприємства, що становлять 

суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, 

які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які 

провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, підпадають під вимоги складання та подання 

фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності на основі таксономії 

фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі XBRL.  

В межах запровадження в Україні єдиної Системи фінансової звітності 

(СФЗ) за новим форматом звітування, передбачається подання звітності 

суб’єктами звітування у форматі, що визначається центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері бухгалтерського обліку (Мінфін) до центру збору, операційне управління 

яким здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Подача звітності буде здійснюватися за принципом «єдиного вікна», тобто через 

єдиний ресурс, доступ до якого будуть мати різні регулятори та державні органи.  

СФЗ є інтегрованою системою, що дозволяє отримувати, перевіряти, 

обробляти та розкривати фінансову звітність суб’єктів звітування та їх 
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аудиторських звітів на основі використання електронних документів у форматі 

Inline XBRL (iXBRL), що розроблені на основі таксономії фінансової звітності за 

міжнародними стандартами. iXBRL або Inline XBRL – це відкритий стандарт, 

який дозволяє щоб один і той же документ був наданий у двох ракурсах: для 

зручного читання людиною та структуровано у формі машинозчитувальних 

даних. iXBRL використовується мільйонами компаній по всьому світу для 

підготовки фінансової звітності у форматі, який надає структуровані дані, які 

потрібні регуляторам та аналітикам, в той же час дозволяючи надавачам 

звітності зберігати повний контроль над компонуванням та презентуванням 

звіту. iXBRL застосовує стандарт HTML, який використовується для 

забезпечення веб-сторінок світу, і вбудовує в нього додаткові "теги", що надають 

значення цифрам та звітам у форматі, зрозумілому для комп'ютера [1]. 

Процес складання та подання звітності можна представити наступними 

послідовними етапами: 1) щорічне затвердження та публікація на www.ifrs.org 

Таксономії МСФЗ (IFRS Taxonomy); 2) публікація Міністерством фінансів 

українського перекладу Таксономії фінансової звітності за МСФЗ; 3) 

оприлюднення регуляторами Таксономії фінансової звітності з урахуванням 

унікальних українських лейблів, внесених регуляторами, для підприємств, 

банків та страхових компаній; 4) складання фінансової звітності суб’єктами 

звітування; 5) валідація (перевірка) звітності суб’єктами звітування; 6) 

виправлення помилок\невідповідностей у звітності суб’єктами звітування; 7) 

затвердження звітності суб’єктами звітування та надання висновків суб’єктами 

аудиторської діяльності; 8) подання звітності через «єдине вікно». 

Майже на кожному з етапів процесу наразі спостерігаються не прості 

виклики. Якщо IFRS Taxonomy 2020, випущений Фондом МСФЗ (м. Лондон, 

Велика Британія), опубліковано 16.03.20р., то переклад Таксономії фінансової 

звітності за МСФЗ затверджено Міністерством фінансів України лише через 8 

місяців – 13.11.20р.[2]. Відповідно, це не дає можливості врахувати вимоги для 

оперативного налаштування\перебудови системи аналітичного обліку та 

звітності суб’єктів звітування для поточного року.  

Законодавством України дозволяється використовувати будь яке програмне 

забезпечення (ПЗ) для складання фінансової звітності в форматі iXBRL. На 

поточний момент основним ПЗ в Україні є безкоштовне iXBRL Report, 

розроблене компанією «Джевера», та платне ПЗ: medoc, CaseWare Ukraine, 

Мебиус. Валідація – це процес перевірки, чи вірно складена фінансова звітність 

і чи відповідає вона правилам валідації, що закладені в Таксономію UA XBRL 

МСФЗ. Основним продуктом для валідації iXBRL звітів в Україні є безкоштовне 

ПЗ Arelle та платне Altova XML Spy. 

Щодо реалізації етапів 3 - 5, то більшістю банків, що здійснювали в червні 

– жовтні 2020р. тестування складання та валідації звітності за вимогами UA 

XBRL МСФЗ 2019, виявлено значну кількість помилок та невідповідностей, які 

мали бути усунуті, проте можливості повторного тестування станом на 

01.12.20р. ще не надавались. Також суб’єктам звітування станом на 01.12.20р. не 

надано для ознайомлення та тестування таксономію звітності UA XBRL МСФЗ 

2020. Відповідно, жоден з суб’єктів звітування не має впевненості щодо успішної 
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валідації звітів не тільки через можливі власні помилки, а й через помилки, що 

закладаються як контролі при крос-перевірках показників звітності. Для 

суб’єктів звітування також не зрозуміло на якому рівні такі помилки можуть 

виправлятись (регулятори чи постачальники ПЗ). 

Щодо етапу 7, то у суб’єктів звітування немає впевненості, що це не 

призведе до удорожчання послуг аудиту. 

Щодо етапу 8, а саме подання звітності, то критично важливим є питання 

термінів звітування. З одного боку, з відтермінуванням подання інформації її 

корисність знижується, але з іншого, враховуючи складність впровадження 

таксономії, наявність помилок ПЗ, відсутність впевненості щодо виправлення 

наявних помилок та не виникнення нових помилок найближчим часом, значні 

обсяги ручної роботи для складання звітів – це величезне навантаження на 

суб’єктів звітування в і так непростий кризовий період. Наприклад, директива 

2013/34/EU Європарламенту від 26.06.13р.[3], розробники якої дотримувались 

принципу «розумного регулювання», вимагає від держав-членів необхідності 

забезпечити публікацію підприємствами належним чином затвердженої річної 

фінансової звітності та звіту про управління, разом із висновком, поданим 

офіційним аудитором протягом обґрунтованого періоду часу, який не повинен 

перевищувати 12 місяців після дати балансу. Відповідно, термін звітування для 

першого запровадження IFRS Taxonomy міг би бути подовжений без 

застосування заходів впливу, а, враховуючи ряд недоліків щодо застосування 

Таксономії звітності, можна було б запровадити «перехідний період» та 

складати і затверджувати для такого періоду лише основні форми звітності. 

Підводячи підсумок можна відзначити, що необхідність диджиталізації 

фінансової звітності на основі IFRS Taxonomy є суттєвим якісним зрушенням для 

всіх підприємств України так як сприяє підвищенню оперативності та якості 

інформації та, відповідно, конкурентоздатності компаній в умовах глобалізації 

ринків капіталу. Проте, підготовка, затвердження, опублікування звітності 

основними суб’єктами звітування у форматі XBRL, разом з висновком суб’єкта 

аудиторської діяльності, до 30.04.21р. є серйозним викликом з огляду на поточну 

технічну частину питання та обмеженість у часі. Реалії впровадження, а також 

обмеженість комунікацій у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби, 

вимагають як активізації роботи щодо урегулювання методологічних питань по 

IFRS Taxonomy, доопрацювання програмних продуктів, так і необхідності 

«розумного регулювання» термінів та обсягів звітування. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НЕ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

Управління сталим розвитком суб’єктів господарювання, та їх досягнення в 

соціальній сфері зокрема, розкриваються у нефінансовій звітності, яка є однією 

з форм звітування і допомагає підприємствам вимірювати, розуміти та 

повідомляти про управління персоналом та дотримання прав працівників [4]. 

В сучасних умовах бізнесовим структурам вкрай важливо демонструвати 

інформацію не фінансового характеру. Як правило, потреби в такій інформації 

мають міжнародні організації, союзи, уряди країн, потенційні інвестори, 

партнери, персонал тощо [5]. Зокрема, на міжнародному рівні, нефінансова 

звітність (або звітування про довкілля та соціальне управління) є інформаційним 

забезпеченням моніторингу досягнення Глобальних цілей сталого розвитку, а 

саме SDG 12 «Ensure sustainable consumption and production patterns» [6], оскільки 

у такій звітності детально описуються заходи, що вживаються бізнесом для 

управління екологічними та соціальними ризиками. Таке звітування є корисним 

для акціонерів, ділових партнерів та інших стейкхолдерів. І, як правило, 

інформація про вплив діяльності компаній на навколишнє середовище, соціальні 

аспекти, права людини та їх захист розкривається в окремих нефінансових звітах 

або як частина річного звіту. 

Для розробки нефінансової звітності розроблено ряд матеріалів: Framework 

Керівних принципів звітності ООН; GRI стандарти в області стійкого розвитку 

[7]; Міжнародна інтегрована система звітності, Повідомлення Глобального 

договору ООН про прогрес та інші [4].  

Наприклад, серед не фінансової інформації, яку повинні розкривати великі 

компанії, відповідно до Директиви ЄС 2014/95/ЄС [2], дані про екологічну 

політику, про соціальну відповідальність та поводження з працівниками, про 

дотримання прав людини, про боротьбу з корупцією та хабарництвом, а також 

питання освіти та професійної підготовки в контексті розвитку людського 

капіталу. Незважаючи на те, що Директива надає компаніям значну гнучкість у 

розкритті відповідної інформації (компанії можуть використовувати міжнародні, 

європейські або національні рекомендації під час складання не фінансової 

звітності), у червні 2017 року Європейська комісія опублікувала свої Guidelines 

on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) [3], 

тобто вказівки, що допомагають компаніям розкрити високоякісну, відповідну, 

корисну, послідовну та більш порівнянну нефінансову (екологічну, соціальну та 

управлінську) інформацію і тим самим сприяти сталому зростанню та зайнятості. 

Уряди європейських країн активно підтримують пропозиції Європейської 

Комісії щодо розкриття нефінансової інформації. Зокрема, у Франції 
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законодавство зобов’язує великі компанії розробляти, впроваджувати та 

публікувати щорічні плани пильності з деталізацією кроків, які вони 

вживатимуть для виявлення ризиків у галузі прав людини та запобігання 

серйозним порушенням, здоров’ю та безпеці людей та навколишньому 

середовищу в результаті діяльності бізнесу. У Чеській Республіці багато 

компаній складають нефінансову звітність добровільно, оскільки це 

розглядається як питання іміджу та конкурентоспроможності, можливості 

поліпшити ринкові позиції. Датська торгова організація з аудиту, 

бухгалтерського обліку, податків та корпоративних фінансів «FSR – Danish 

Auditors» щороку оголошує компанію найкращим звітом про корпоративну 

соціальну відповідальність як серед великих компаній, так і серед інших 

бізнесових структур. У Фінляндії Міністерство зайнятості та економіки та 

Міністерство охорони навколишнього середовища беруть участь у організації 

щорічного конкурсу звітності про корпоративну соціальну відповідальність; такі 

змагання проводяться з 1996 року з метою заохочення компаній до звітування 

про КСВ.  У Польщі зобов’язання щодо звітності адресовані великим суб’єктам 

господарювання та, як правило компанії, що працюють переважно у 

фінансовому секторі, включаючи банки, страхові компанії, емітентів цінних 

паперів та великі групи капіталу [4]. 

Проте, на відміну від фінансової, не фінансова звітність є не 

стандартизованою та непропорційною. Компанії висвітлюють окремі досягнення 

(переважно в екологічній сфері), натомість соціальна сфера описується 

поверхнево за допомогою декількох індикаторів (витрати на соціальний розвиток 

та соціальні заходи; структура персоналу підприємства за рівнем освіти; загальна 

кількість працівників, що пройшли тренінги й підвищили кваліфікацію за 

категоріями працівників; загальна кількість годин навчання працівників; середня 

кількість годин навчання на одного працівника за категоріями; загальна кількість 

студентів, що пройшли практику на підприємстві; фінансування заходів з охорони 

праці; обсяги та динаміка інвестицій в охорону праці; витрати на забезпечення 

працівників індивідуальними засобами захисту на підприємстві; кількість 

нещасних випадків та травмованих працівників [1]. Більше того, окремі діючі 

нормативні акти щодо регулювання аудиту нефінансової звітності вимагають 

роз’яснень та супроводу [5]. 

На противагу цьому, доцільно зобов’язати компанії по-перше, розробляти 

та впроваджувати в практику програми соціального розвитку в цілому та 

розвитку людського капіталу та мікрорівні, а з ін. По-друге, окрім суттєвих і 

основних індикаторів, компаніям слід звітувати про підтримку та розвиток 

людського капіталу за допомогою таких індикаторів як питома вага витрат на 

персонал у загальних витратах підприємства; витрати на охорону здоров’я на 

одного штатного працівника; коефіцієнт конкурентоспроможності зарплати; 

рентабельність інвестицій в людський капітал; ефективність навчання; витрати 

на навчання одного працівника; знання, досягненні завдяки навчанню; індикатор 

ефективності робочої сили тощо. 

Підсумовуючи зазначимо, що незважаючи на певні досягнення щодо 

складання не фінансової звітності, нині актуальними є питання щодо її 
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стандартизації, уніфікації та адаптації до потреб споживачів інформації, 

наведеної у таких звітах, тобто необхідно переглянути регуляторні вимоги щодо 

складання та оприлюднення не фінансової звітності. 
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ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ЯК ОБ'ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: МСФЗ 

ПІДХІД 

 

Господарська діяльність будь-якого підприємства починається із організації 

бухгалтерського обліку, що включає в себе такий важливий елемент як облікова 

політика –  внутрішній нормативний документ, що регламентує порядок ведення 

бухгалтерського обліку по кожному об'єкту облікової політики. В обліковій 

політиці підприємства зазначають лише ті об'єкти, по яким наявними є декілька 

альтернативних методів та процедур відображення в бухгалтерському обліку 

відповідно до стандартів. З цього випливає висновок, що не всі об’єкти 

бухгалтерського обліку можуть бути об’єктами облікової політики. 

Формування облікової політики є досить важливим процесом, оскільки вона 

складається на довготривалий період часу, повинна враховувати усі необхідні 

особливості обліку по тому чи іншому об’єкту бухгалтерського обліку, а також 

опосередковано впливає на фінансові результати діяльності суб’єкта 

господарювання, через обрані методи та способи обліку. 
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Аналізуючи МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про 

державну допомогу», що визначає особливості бухгалтерського обліку та 

розкриття інформації про державну допомогу, можна виділити такі об’єкти 

облікової політики: 

1) Умови визнання державної допомоги.  

2) Методи обліку державних грантів. Стандарт виділяє два методи обліку: 

метод капіталу та метод доходу. Метод капіталу передбачає відображення 

державної допомоги поза прибутком або збитком, а метод доходу – у складі 

прибутків або збитків. Тому в обліковій політиці підприємства має бути 

зазначено до яких видів та/або форм державної допомоги буде застосовуватися 

той чи інший метод, або обрання конкретного одного методу для всіх видів та 

форм державної допомоги; 

3) Розкриття інформації про можливі види та форми державної допомоги, 

що можуть бути на підприємстві. МСБО 20 визначає такі види: гранти пов’язані 

з активами та гранти пов’язані з доходами [1]. Суб'єкт господарювання може 

прописувати й інші види державної допомоги в залежності від специфіки 

діяльності, а також зазначати можливі методи обліку для кожної з категорій. 

4) Порядок визнання умовних активів та умовних зобов’язань, які можуть 

виникати при визнанні державної допомоги. Існуюча невизначеність щодо 

отримання державної допомоги, може породжувати такі специфічні активи та 

зобов’язання як умовні. Суть умовних активів та зобов’язань полягає в тому, що 

вони не визнаються у фінансовій звітності доти – доки відбудеться або не 

відбудеться низка подій, що дадуть змогу достовірно оцінити такі об’єкти. 

Відповідно до цього моменту такі активи та зобов’язання відображаються лише 

у примітках фінансової звітності. 

5) Визначення методів відображення державних грантів, що пов’язані з 

активами. Згідно з МСБО 20 існує два методи їх відображення: перший метод 

передбачає відображення гранту як доходу майбутніх періодів, який 

визнаватиметься на систематичній основі у прибутку або збитку протягом строку 

корисного використання активу; другий метод передбачає вирахування 

державного гранту з балансової вартості активу, якщо ж такий актив під час 

строку його корисної експлуатації підлягає амортизації, то грант визнається у 

прибутку або збитку як зменшення амортизаційних витрат протягом строку 

експлуатації активу [1]. 

6) Визначення методів відображення державних грантів, що пов’язані з 

доходами. Згідно першого методу отримана державна допомога відображається 

окремим рядком у звіті про сукупні доходи або в складі статті «Інші доходи». 

Другий метод передбачає вирахування допомоги зі складу витрат, на 

відшкодування яких була спрямована така допомога[1].  

7) Суб'єкти господарювання в обліковій політиці прийнятій для державної 

допомоги також можуть наводити порядок документального оформлення, 

зазначати рахунки на яких відбуватиметься відображення операцій з державною 

допомогою, а також порядок розкриття інформації про отримані суми державної 

підтримки у фінансовій звітності (окремим рядком чи згорнуто). 
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8) Порядок розкриття інформації про державну допомогу у примітках до 

фінансової звітності. Міжнародний стандарт обліку 20 вимагає розкривати 

інформацію про облікову політику прийняту для державної допомоги, її характер 

та обсяги, з зазначенням інших форм державної допомоги від яких суб’єкт 

господарювання має пряму вигоду, а також невиконані умови та інші 

зобов’язання, які породжені визнанням державної допомоги [1]. 

Отже, облікова політика щодо державної допомоги потребує розкриття: 

умов її визнання, класифікації державної допомоги у відповідності з її формою 

та видом, методи обліку та подання інформації у звітності про отриману 

державну допомогу, порядок визнання будь-яких виникаючих умовних активів 

та зобов’язань, інформації, що підлягає розкриттю у примітках до фінансової 

звітності та іншої специфічної інформації про державну допомогу, що на думку 

суб’єкта господарювання може бути корисною для користувачів фінансової 

звітності. 
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ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ ЗА МСФЗ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Оренда як фінансово-господарська операція, пов’язана із наданням 

власником свого майна в платне користування іншим особам, є звичною 

практикою у вітчизняних реаліях. Пов’язано це з тим, що придбання власних 

засобів виробництва, будівель та транспорту потребують витрачання чималих 

грошових коштів. У тих випадках, коли виведення з обігу значної суми є 

неможливим, а кредитні ресурси занадто дорогі, рішення про оренду є одним з 

найбільш релевантних. В умовах глобального поширення МСФЗ актуальним є 

аналіз чинних вимог з відображення орендних операцій та ідентифікація 

податкових аспектів орендних відносин.  

З 1 січня 2019 року набув чинності МСФЗ 16 «Оренда» [1], яким 

запроваджено єдину модель обліку оренди в орендаря: визнання активу з права 

користування та зобов’язань з оренди на балансі, а також витрат з амортизації 

активу з права користування, фінансових витрат за орендними зобов’язаннями, 
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а також змінних орендних платежів – у звіті про прибутки і збитки. Важливим є 

ідентифікація того, як зміна моделі обліку оренди вплинула на оподаткування.  

Щодо податку на прибуток, то, по-перше, платникам слід звернути увагу на 

базовий пункт 44.2 Податкового кодексу України [2], в якому зазначено: 

«платники податку, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність В Україні» застосовують МСФЗ, ведуть облік доходів і 

витрат та визначають об’єкт оподаткування з податку на прибуток за такими 

стандартами з урахуванням положень Податкового кодексу».  

По-друге, слід проаналізувати, чи виникають внаслідок орендних операцій 

податкові різниці, на які слід скоригувати об’єкт оподаткування. Так, 

спираючись на ст. 138.3 Податкового кодексу, Кундеус О. М. [3, с. 294] вказує 

на три складові різниць, пов’язаних з необоротними активами: в частині 

амортизації; щодо уцінки і дооцінки та зменшення або відновлення корисності; 

в частині залишкової вартості об’єкта в разі його продажу або ліквідації. 

Оскільки за своїм характером активи з права користування також є 

необоротними, а до того ж дуже схожими за природою на власні основні засоби, 

то передчасно можна зробити висновки про аналогічний облік різниць. 

Однак, аналіз Податкового кодексу засвідчує, що, з огляду на практичні 

потреби застосування МСФЗ, до нього додано новий термін «актив з права 

користування». Вивчаючи ст. 138.4 розуміємо, що об'єкт оподаткування за 

операціями з зазначеними активами формуватиметься лише на підставі даних 

бухгалтерського обліку: «вимоги пунктів щодо різниць, які виникають при 

нарахуванні амортизації необоротних активів, не застосовуються до операцій з 

активами з права користування за договорами оренди». На цьому акцентовано 

увагу і в численних індивідуальних податкових консультаціях та в системі ЗІР 

(категорія 102.05). Не підлягають коригуванню також і фінансові витрати від 

дисконтування орендних зобов’язань.  

Таким чином, для розуміння впливу орендних операцій на розмір податку 

на прибуток, важливо ідентифікувати доходи і витрати, що виникають протягом 

дії договору оренди. З позиції орендаря це, як правило: 

– витрати на амортизацію активу з права користування (стаття витрат – за 

напрямами використання активу – адміністративні, збутові витрати, собівартість); 

– фінансові витрати на зобов’язання з оренди; 

– дохід від списання кредиторської заборгованості (окремі випадки, коли 

при розірванні договору списується непогашений залишок заборгованості). 

Перехід з МСБО 17 на єдину модель обліку оренди в орендаря мав 

безпосередній вплив на перерозподіл податку на прибуток за податковими 

періодами. Як свідчить проведений аналіз (табл. 1), у перші роки дії договору 

оренди, за умови застосування МСФЗ 16, підприємство відносить на результати 

періоду більше витрат порівняно з МСБО 17. Це призводить до перенесення на 

майбутні періоди частини зобов’язань з податку на прибуток.  

Для проведення аналізу використано припущення, що 01.01.2019 р. – це 

дата початку орендних відносин (базовий актив – будівля), які триватимуть 5 

років 10 місяців, а щомісячний авансовий орендний платіж складатиме 250 тис. 

грн.; витрати на укладання договору – 50 тис. грн.; витрати на проведення 
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ремонтів орендованого майна 540 тис. грн. (з них 500 тис. підлягають 

капіталізації, ремонти здійснено у І кварталі 2020 р., протягом цього періоду 

оренда не сплачувалась).  

Як результат, сума податку на прибуток 1-го року при застосування МСФЗ 

16 виявилась на 129 тис. менша, а останнього року – на 170 тис. грн. більша. 

Поширеною на практиці є ситуація, коли орендар відшкодовує комунальні 

послуги у випадку оренди приміщення. Виникають додаткові витрати, які при 

формуванні фінансового результату до оподаткування відображаються за 

правилами бухгалтерського обліку без жодних коригувань. Відсутність різниць 

за таких ситуацій підтверджена і податковими консультаціями, зокрема ІПК від 

20.03.2019 р. № 1132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. 

З позиції орендодавця модель оренди не зазнала суттєвих змін у зв’язку зі 

зміною основоположного стандарту, тому у фокусі уваги залишаються: 

– витрати на амортизацію активу (за правилами, що застосовуються до 

власних основних засобів) та доходи від оренди – у випадку операційної оренди; 

– витрати у вигляді списання собівартості при передачі активу, доходи від 

реалізації необоротних активів (по факту відповідають довгостроковій 

дебіторській заборгованості за платежами з оренди), фінансові доходи 

орендодавця – за умови фінансової оренди.   

Як орендар, так і орендодавець можуть бути платниками ПДВ. За таких 

умов оренда вважається послугою, в результаті надання якої виникає база 

обкладання ПДВ – договірна вартість такої послуги. При цьому, договірна 

вартість для цілей обкладання ПДВ має бути не нижче звичайних цін (п. 188.1 

Податкового кодексу). Роз’яснення податкових органів свідчать, що під 

звичайною ціною мається на увазі ринкова ціна. Податкові зобов’язання з ПДВ 

та податковий кредит виникають по факту нарахування/оплати послуг з оренди 

відповідно до договору і залежно від того, яка подія відбулася першою. 

Щодо інших податків та обов’язкових платежів, то орендні операції можуть 

бути підставою для нарахування податку на доходи фізичних осіб та військового 

збору. Така ситуація актуальна, якщо підприємство орендує майно у фізичної 

особи (наприклад, земельний пай чи нерухомість) і автоматично стає податковим 

агентом такої фізичної особи (ст. 168 Податкового кодексу). 

Оскільки орендні операції не є відокремленими від податкових питань, то 

беззаперечно вони підпадають під заходи фінансового, і зокрема податкового 

контролю. Квач Я. П. [4, c. 166] зазначає, що податковий контроль – це 

особливий вид управлінської діяльності спеціально уповноважених державних 

органів, який забезпечує реалізацію стратегії розвитку податкової системи за 

допомогою проведення масової роз’яснювальної роботи, контрольних дій, 

вжиття аналітичних та інших заходів, встановлених нормами податкового права, 

в рамках функціонування податкових правовідносин. У свою чергу Жук О. І. 

[5, c. 57] підкреслює, що основною формою фінансового контролю нині є 

перевірки. З урахуванням цієї тези визначимо потенційні зони уваги податкових 

органів при здійсненні перевірок орендних операцій: 

– вивчення договірних умов оренди (в т. ч. і питання відсутності 

нотаріального підтвердження договору в тих випадах, коли є законодавчі 
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вимоги; це може стати підставою для невизнання чинності договору, а також 

анулювання всіх пов’язаних витрат і податкового кредиту з ПДВ); 

– співвідношення терміну корисного використання активу з права 

користування та терміну дії договору, обґрунтованості сум амортизації; 

– підхід до вибору ставки дисконтування (рекомендація – прописати 

алгоритм визначення у наказі про облікову політику). 

Таким чином, безпосередніми наслідками імплементації МСФЗ 16 є 

зростання активів орендаря та збільшення обсягу боргових зобов’язань, 

зростання суми орендних витрат на початкових етапах оренди. Перевірки 

орендних операцій при здійсненні податкового контролю мають на меті 

визначення правомірності включення доходів і витрат від таких операцій до бази 

оподаткування податком на прибуток. ПДВ, ПДФО та військовий збір також 

можуть потрапити до фокусу уваги.   
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств 

(МСФЗ для МСП або IFRS for SMEs) [3] є окремим стандартом ведення обліку та 

складання звітності для суб'єктів малого і середнього бізнесу. Міжнародні 

стандарти фінансової звітності надають єдиний набір принципів 

бухгалтерського обліку та підходів до складання фінансової звітності, які 

можуть застосовувати компанії різних країн для кращого порівняння, 

співставлення та розуміння представленої інформації. У 2009 р. Радою з МСФЗ 

було запроваджено МСФЗ для МСП [1]. Метою впровадження даного стандарту 
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було спрощення для малих і середніх підприємств методики ведення 

бухгалтерського обліку, адміністрування та представлення фінансової звітності, 

які були б більш економічно ефективними та менш складними, ніж повний пакет 

МСФЗ. Оскільки малий і середній бізнес відіграє фундаментальну роль у світовій 

економіці, забезпеченні зайнятості і платоспроможності, завдання полегшення 

та покращення систем обліку й звітності для даних суб’єктів залишається 

актуальним, що визначає важливість впровадження МСФЗ для МСП, його 

трансформацію і пристосування до сучасних змін і викликів [5]. 

Радою з МСФЗ це в січні 2020 р. було опубліковано матеріали для запиту на 

надання інформації для другого поглибленого та всебічного розгляду МСФЗ для 

МСП з метою покращення якісних характеристик представленої інформації у 

звітності, яку складають малі та середні підприємства, та для досягнення 

економічного паритету між витратами і вигодами від застосування даного 

стандарту [3]. Також ініціатива Ради з МСФЗ спрямована на пошук думок про 

те, яким чином можна узгодити МСФЗ для МСП з повним пакетом МСФЗ, 

особливо з огляду на нові стандарти, які замінили попередні МСБО, зокрема, 

щодо обліку доходів, оренди, фінансових інструментів. 

Для поглибленого дослідження думки користувачів МСФЗ для МСП Радою 

з МСФЗ було розроблено лист-опитування, що включає 13 запитань, 

згрупованих у два блоки [3]: А) запитання про базові основи, розроблені для 

всебічного перегляду МСФЗ для МСП; Б) запитання про інформаційні потреби 

користувачів фінансової звітності, які спираються на основні принципи і вимоги 

до розкриття інформації. Опитування проводилось до 27 жовтня 2020 р. і 

виявилось більше орієнтоване на користувачів фінансової звітності – кредитні та 

фінансові установи, рейтингові агентства, підприємства з венчурним капіталом, 

які фінансують малий і середній бізнес, зокрема, старт-ап проекти, інвестори. 

Позитивним досвідом є те, що обговорення проводилось в усіх куточках світу з 

залученням широкого кола фахівців, практиків, дослідників. Обмін досвідом 

дуже важливий у пошуку шляхів покращення чинного стандарту та приведення 

його у відповідність до вимог і потреб зацікавлених сторін. 

Порівняно з повними стандартами МСФЗ та багатьма національними 

стандартами (GAAP, НП(С)БО), Стандарт МСФЗ для МСП значно спрощений, 

зокрема, у таких напрямках: а) теми, що не стосуються МСП, опущені, зокрема, 

прибуток на акцію, проміжна фінансова звітність та звітність за сегментами; б) 

багато принципів визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат 

спрощено, порівняно з повними стандартами МСФЗ, наприклад, щодо 

амортизації репутації (гудвілу), визнання всіх виплат на запозичення та розвиток 

як витрат, використання моделі витрат для асоційованих та спільно 

контрольованих підприємств; в) вимагається значно менше розкриттів 

(приблизно на 90 % – за оцінками Ради з МСФЗ [3]); г) МСФЗ для МСП 

написаний зрозумілою, тому легко перекладається на інші мови світу [4]. 

Надзвичайно важливим є зосередження уваги на розвитку та підтримці 

малих і середніх підприємств. Результати проведених міжнародних досліджень 

з метою визначення ефективності та сприйняття МСФЗ для МСП в різних 

країнах, представлені на сайті Міжнародної федерації бухгалтерів в закладках 
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діяльності Ради з МСФЗ [3]. Підсумовуючи представлені результати можна 

зазначити, що основною проблемою для підприємств малого та середнього 

бізнесу є недостатність навичок, досвіду та відповідних фахівців для ведення 

обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ для МСП, тому все ще існує 

потреба у послугах аутсорсингу та залучення незалежних бухгалтерів, що може 

виявитися дорогим і збільшувати витрати. Поліпшення практичних навичок 

складання фінансової звітності у секторі МСП може сприяти зменшенню витрат 

на бухгалтерський облік, що передаються зовні. Практичне навчання може 

виявитися більш корисним, ніж онлайн-навчання, яке зараз доступне через 

карантинні обмеження.  

Для реалізації процесу популяризації МСФЗ для МСП створено спеціальну 

Групу з впровадження МСП (SMEIG) [3], місія якої полягає у підтримці 

міжнародного прийняття МСФЗ для МСП та контролю за його виконанням. 

SMEIG має два основні обов'язки: 1) розгляд кола питань щодо впровадження, 

які поставлені користувачами стандарту МСФЗ для МСП, та прийняття рішення 

про те, які з цих питань заслуговують на опублікуванні відповідних вказівок і 

роз’яснень щодо впровадження. При цьому Група має досягти консенсусу щодо 

того, якими повинні бути ці вказівки, та розробити запропоновані вказівки у 

вигляді запитань та відповідей – Q & As, які будуть своєчасно оприлюднені та 

доступні для зацікавлених сторін. Питання та відповіді мають бути 

необов’язковими вказівками, швидше – підказками, які допоможуть тим, хто 

використовує МСФЗ для МСП, подумати над конкретними питаннями 

бухгалтерського обліку; 2) надання рекомендації Раді з МСФЗ щодо необхідності 

внесення змін до МСФЗ для МСП: щодо питань впровадження, які неможливо 

вирішити через Q & As та для нових та доповнених стандартів МСФЗ, які були 

прийняті з моменту випуску або останнього внесення змін до МСФЗ для МСП [4]. 

Група SMEIG надає навчальні матеріали для підтримки прийняття та подальшого 

впровадження МСФЗ для МСП, які включають: презентації, статті, пакет із 35 

допоміжних модулів, які сприяють розумінню звітності для тих, хто складає і хто 

читає фінансову звітність, підготовлену за МСФЗ для МСП, або для вивчення 

даного стандарту. В Україні ведеться недостатня інформаційна підтримка 

впровадження МСФЗ для МСП. Малі і мікропідприємства здебільшого 

застосовують НП(С)БО 25, де передбачено всього дві форми звітності [1], проте у 

разі застосування МСФЗ для МСП, вони мають складати повний пакет з п’яти 

форм фінансової звітності згідно з НП(С)БО 1, що не сприяє спрощенню та 

заохоченню до переходу на міжнародні стандарти [2]. 

Перспективи змін МСФЗ для МСП стосуються впровадження нових 

стандартів (МСФЗ 9, 14, 15, 16) та необхідності їхньої гармонізації й узгодження. 

Зокрема: з МСФЗ 16 щодо відображення орендованих об’єктів за новими 

правилами, при цьому вимагається спрощення вимог до окремого розподілу 

компонентів оренди, порогового значення для малоцінних активів, ставки 

дисконтування, переоцінки терміну оренди та подальшої переоцінки зобов’язань 

з оренди. Також зміни до МСФЗ для МСП вимагають перегляду правил обліку 

використання криптовалют та випуску криптоактивів, принципів класифікації 

фінансових активів, вимірювання справедливої вартості та узгодження з МСФЗ 
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13, складання консолідованої звітності, внесення змін до підходів відображення 

доходів за контрактами з клієнтами, впровадження спрощених адаптованих 

алгоритмів. 

Отже, трансформація МСФЗ для МСП покликана покращити методику 

ведення бухгалтерського обліку і підготовки якісної та повної інформації про 

діяльність підприємств малого й середнього бізнесу, узгодити даний стандарт з 

повним пакетом МСФЗ, не викликаючи при цьому додаткових витрат та зусиль 

для підприємств, що в подальшому сприятиме розвитку малого і середнього 

підприємництва, покращенню інвестиційної привабливості та посиленню 

економічної інтеграції. 
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На шляху до інтеграції в міжнародний економічний простір, залучення 

вітчизняними підприємствами іноземного капіталу, вихід на іноземні ринки 

товарів, послуг та цінних паперів, зумовлює необхідність реформування 

національної системи бухгалтерського обліку у відповідності з Міжнародними 
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стандартами фінансової звітності. Перехід на МСФЗ надасть українським 

підприємствам можливості для ефективного функціонування інформаційної 

системи підприємства. Крім того, застосування єдиних стандартів дозволить 

удосконалити організацію обліку оплати праці та забезпечить відкритість, 

прозорість звітної інформації, що сприятиме зростанню інвестиційної 

привабливості національних підприємств [2, с. 230]. 

Вивчення стандартів дозволяє зробити висновок, що МСФЗ 19 «Виплати 

працівникам» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам» поряд із подібними 

характеристиками, мають і ряд розбіжностей. МСФЗ 19 на відміну від П(С)БО 

26 значно ширше розглядає аспекти обліку розрахунків за виплатами 

працівникам: заробітну плату, премій, компенсації за відсутність працівників, 

виплати пов’язані з участю працівників у прибутку підприємства та негрошові 

пільги. 

Однією з проблем, яку необхідно вирішувати у період імплементації МСФЗ 

в Україні, є врегулювання законодавчо соціальних внесків роботодавців тому, 

що вони неврегульовані і не відповідають світовим нормам та потребують 

сучасних змін. Згідно з діючим законодавством усі види соціального 

страхування відносять до заробітної плати, і підлягають нарахуванню єдиного 

соціального внеску (ЄСВ). Роботодавці сплачують ЄСВ від фонду заробітної 

плати, працівники сплачують податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, 

а також загальний низький рівень платоспроможності населення України, 

привели до проблеми відсутності попиту на угоди довгострокового страхування 

життя. Імплементація міжнародних стандартів дозволить вирішити це питання. 

2. У багатьох зарубіжних країнах одним із принципів мотивації є участь 

працівників у прибутках підприємства. Це стимулює працівників працювати 

ефективніше, з метою отримання додаткових виплат і участі у розподіленні 

прибутку. Тому, у МСФЗ 19 до однієї із статей короткострокових виплат 

працівникам відносять участь у прибутку та премії, за якими певні категорії або 

всі працівники отримують бонуси (або премії) додатково до регулярної 

заробітної плати. 

Другою проблемою, яка можете бути вирішена, шляхом імплементації 

міжнародних стандартів із врегулюванням законодавчих актів, щодо програм 

участі працівників у прибутках підприємства. Окрім того, що підвищиться рівень 

мотивації працівників, посилиться їх матеріальне забезпечення і соціальне. Але, 

для впровадження такої облікової політики, підприємствам необхідно розкривати 

достовірну інформацію про прибутки, відповідно сплачувати податки з прибутку 

і розраховуватися із працівниками у повному обсязі. Вважаємо за доцільне, 

враховувати досвід європейських країн, щодо податкових пільг підприємствам, 

які виконують соціальну функцію, мотивують працівників до збільшення 

ефективності праці і підвищують матеріальний рівень громадян України. 

Третя проблема, яка може бути вирішена із імплементацією міжнародних 

стандартів і врегулюванням законодавчої бази України є виплати після 

закінчення трудової діяльності. У П(С)БО 26 визначають різні види пенсійного 

забезпечення працівників (крім державного), як виплати пов’язаним із 

закінченням трудової діяльності. У МСФЗ 19 визначають як виплати пов’язаним 
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із закінченням трудової діяльності: пенсійне забезпечення, страхування життя 

після закінчення трудової діяльності, медичне обслуговування після закінчення 

трудової діяльності. 

Прем'єр-міністр України Д. Шмигаль, назвав однією з проблем економіки 

України – пенсійну систему. За словами Д. Шмигаля, через 15 років значна 

частина нинішнього працездатного населення стане пенсіонерами. 

Співвідношення працюючих до пенсіонерів становитиме 1 до 2 і для утримання 

пенсій на сьогоднішньому рівні потрібно буде підвищувати податки мінімум 

вдвічі. Такий сценарій малоймовірний, бо зменшення працівників призведе до 

зменшення споживачів і відповідно – податків. У такому разі, Україна вже років 

через 15 не зможе платити пенсії. Змінити ситуацію може запуск другого рівня 

пенсійного забезпечення – обов'язкова накопичувальна система, коли працівник 

і роботодавець сплачують внески на спецрахунок, з якого буде виплачуватися 

пенсія після досягнення пенсійного віку [1]. 

Система пенсійного забезпечення в Україні продовжує реформуватися і це 

перш за все стосується системи недержавного пенсійного забезпечення. У 2006 

році з метою розбудови прозорого та цивілізованого ринку недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні, встановлення професійних стандартів 

діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (НПФ), що 

відповідають світовим стандартам, розпочала свою роботу Українська асоціація 

адміністраторів пенсійних фондів. Це – об’єднання учасників системи 

накопичувального пенсійного забезпечення. Українська асоціація 

адміністраторів пенсійних фондів проаналізувала звітність НПФ за 1 квартал 

2020 року. Станом на 31.03.2020 р. в Україні було зареєстровано 63 НПФ. Всього 

загальна вартість активів недержавних пенсійних фондів станом на 31.03.2020 

року 3106,5 млн. гривень. Учасниками НПФ є більше ніж 878,3 тис. осіб. 

Недержавні пенсійні фонди активно виконують своє головне призначення та 

виплачують пенсії учасникам. Так, станом на 31.03.2020 року НПФ виплатили 

більше ніж 986,7 млн. гривень пенсій [3]. 

На нашу думку, саме сьогодні є актуальною і своєчасною імплементація 

міжнародних стандартів у напрямку застосування пенсійних систем 

підприємців-роботодавців, індивідуальних накопичень громадян в недержавних 

пенсійних фондах, страхових компаніях та інших фінансових установах. 

Вважаємо, що державі необхідно проводити інформативну роботу з 

громадянами України, щодо альтернативного, недержавного пенсійного 

забезпечення. Для підвищення довіри громадян до недержавного пенсійного 

забезпечення, держава має на законодавчому рівні забезпечити безпеку і 

надійність для збереження пенсійних внесків громадян та виступати гарантом 

безпеки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. 

Таким чином, вже сьогодні для України буде корисною гармонізація 

бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами, щодо виплат працівникам 

у напрямках: 

- забезпечення працівників угодами довгострокового страхування життя і 

вирішення проблем соціальної напруги у суспільстві за майбутнє; 

https://uaapf.com/
https://uaapf.com/
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- необхідно враховувати досвід європейських країн, щодо податкових пільг 

тим підприємствам, що застосовують програми участі працівників у прибутках 

підприємства; 

- необхідно підвищувати довіру громадян до недержавного пенсійного 

забезпечення, на законодавчому рівні забезпечити безпеку і надійність для 

збереження пенсійних внесків громадян. 

Імплементація МСФЗ «Виплати працівникам», забезпечення нормативно-

правової бази для роботи стандарту, впровадження позитивної міжнародної 

практики обліку, дозволить гармонізувати облік виплат працівникам та 

підвищить рівень ефективності управління ресурсами на підприємстві. 
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ВИКЛИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в 

Україні, який був задекларований і започаткований більше двадцяти років тому, 

постійно перебуває під впливом тих чи інших викликів, які, в свою чергу, є 

об’єктом вивчення українських науковців.  

Проблеми, пов'язані з переходом до МСФЗ в Україні на більш ранніх стадіях 

цього процесу, були ґрунтовно досліджені Р. Кузіною, яка констатувала: 

«Непрямі ознаки переходу на МСФЗ свідчать про формальне ставлення: 

відсутність змін у балансовій вартості основних фондів, статей доданого 

капіталу, відстрочені податки не відображаються; резерв сумнівних боргів та 

забезпечення на відпустки не створюються» [1]. Таким чином, на початковому 

етапі впровадження МСФЗ в Україні фінансова звітність характеризувалася 

низькою якістю представлення інформації, адже «незважаючи на те, що 

http://www.vseswit.com.ua/ua/news/439.html
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підприємства отримали маркування «відповідають МСФЗ», насправді вони не 

змогли завершити перехід від до фінансової звітності за МСФЗ» [1].  

Як зазначають Д. Янг, Н. Какабадзе та Д. Лозовський, на початку процесу 

обов'язкового впровадження МСФЗ в Україні фінансові менеджери були 

серйозно стурбовані витратами, пов'язаними із запровадженням МСФЗ. «Ці 

витрати стосуються навчання, інструктажу щодо прийняття МСФЗ та перекладу 

чинних МСФЗ, змін у програмних системах, ведення обліку для різних цілей, 

крайніх термінів прийняття МСФЗ та надання консультаційних послуг» [2]. 

Результати дослідження показують, що «Єдиним фактором, який робить МСФЗ 

більш-менш актуальними для України, є фактор потреб у бухгалтерському 

обліку. Найвигіднішою характеристикою фактору облікових потреб для 

української компанії є збільшення прямих іноземних інвестицій та міжнародних 

запозичень, наданих українському уряду. Однак результати показують, що 

МСФЗ дуже актуальні лише для компаній з міжнародним фінансуванням, тоді як 

важко обґрунтувати необхідність використання МСФЗ для інших українських 

компаній» [2]. 

Про неадекватне адміністративне навантаження порівняно з отриманими 

доходами для малих та середніх підприємств (МСП) щодо застосування МСФЗ 

йшлося у дослідженні, що ґрунтується на прикладі Чехії та України, та було 

проведене М. Пасековою, Л. Мюллеровою, Й. Стругалем та Л. Чижевською. На 

думку авторів, «лише невеликий відсоток МСП насправді зацікавлений у 

правдивому і неупередженому представленні інформації. Проте більшість 

компаній використовують бухгалтерський облік лише для того, щоб надати дані, 

необхідні для розрахунку податкової бази; МСП рідко використовують 

бухгалтерську інформацію для управлінських цілей. МСП в обох країнах слабо 

зацікавлені у звітуванні згідно з МСФЗ» [3]. 

Отож, основним викликом обов'язкового впровадження МСФЗ в Україні на 

більш ранніх стадіях було надмірне адміністративне навантаження, пов’язане з 

невідповідністю кваліфікації бухгалтерського персоналу та неадекватністю 

інформаційних облікових систем в умовах нерозуміння управлінським 

персоналом переваг від впровадження МСФЗ, особливо для МСП. Потреба 

обов’язкового переходу до обліку за міжнародними стандартами розглядалася 

здебільшого як необхідна умова надання кредитів Україні міжнародними 

фінансовими організаціями. 

Підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС [4] ознаменувало новий етап 

у поширенні міжнародних стандартів обліку в Україні з орієнтацією на 

обов'язкове впровадження МСФЗ передусім для підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. На цьому етапі вже були створені достатньо ефективні 

правові та інституційні підвалини процесу впровадження МСФЗ державними 

регуляторами.  

Водночас, як вважає Л. Богуцька, правова основа для більш широкого 

обов'язкового впровадження МСФЗ в Україні, яка закладена в Законі України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [5] «є важливою, 

але лише як перший крок до подальших реформ системи бухгалтерського обліку 

в Україні на шляху її наближення до європейських стандартів» [6]. На її думку, 
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«подальші заходи повинні охоплювати формування попиту на якісну фінансову 

інформацію з позицій потенційних та реальних власників» [6]. 

Т. Розіт та А. Чорна наголошують на необхідності подальшого розширення 

впровадження МСФЗ, що прискорить європейську інтеграцію України. 

Дослідники вважають, що процес подальшого впровадження МСФЗ суб’єктами 

господарювання повинен відбуватися шляхом посилення законодавчого 

контролю. Зокрема, дослідники пропонують «розширення переліку підприємств, 

які зобов'язані складати фінансову звітність згідно з МСФЗ» [7]. Крім того, вони 

пропонують «посилити мотивацію підприємств, орієнтованих на експорт на 

зовнішні ринки, особливо на ринок Європейського Союзу, до використання 

МСФЗ в бухгалтерському обліку» [7]. 

М. Лучко та Н. Мельник зауважують, що «перехід на МСФЗ не лише 

пов'язаний з технічними труднощами, але й ускладнює організацію 

бухгалтерського обслуговування на підприємстві та впливає на процеси 

управління, які спираються на бухгалтерські звіти та показники» [8]. З переходом 

до міжнародних стандартів перед керівництвом підприємства виникає проблема 

пошуку кваліфікованих кадрів, навчання працівників бухгалтерських служб або 

залучення консалтингових компаній на умовах аутсорсингу. Крім того, суб’єкти 

господарювання суттєво стурбовані очікуваною звітністю у форматі iXBRL. 

Т. Косташ також наголошує, що процес трансформації фінансової звітності, 

її складання на основі таксономії згідно з МСФЗ та подання в єдиному 

електронному форматі вимагає значних зусиль, але запровадження міжнародних 

стандартів підвищить прозорість та ефективність управління, забезпечить доступ 

до зовнішніх ринків та залучення іноземних інвестицій [9]. 

Т. Мілко підсумовує, що «серед найпоширеніших проблем, які призводять 

до порушення строків та якості підготовки звітності, є низький рівень 

кваліфікації персоналу, який не має достатнього рівня експертизи з питань 

обліку за МСФЗ, надмірне навантаження на наявні кадри та нерозуміння ними 

цінності МСФЗ, що спричинює внутрішній опір до змін з боку працівників» [10].  

Таким чином, сучасним викликом впровадження МСФЗ в Україні є потреба 

посилення попиту на якісну фінансову звітність з боку потенційних інвесторів і 

кредиторів. Удосконалення звітності за МСФЗ повинно супроводжуватися 

одночасним підвищенням кваліфікації бухгалтерського персоналу і подоланням 

спротиву щодо нерозуміння переваг звітування за міжнародними стандартами з 

боку керівного управлінського персоналу. Також важливо уникнути надмірного 

адміністративного навантаження, пов’язаного зі складанням звітності на основі 

таксономії згідно з МСФЗ та поданням її у форматі iXBRL. Водночас, в якості 

основного аргументу на користь подальшого поширення МСФЗ в Україні 

повинне бути посилення євроінтеграційних процесів з відповідним розширенням 

можливостей вітчизняних підприємств в залученні кредитів, іноземних 

інвестицій і виходом на зовнішні товарні ринки та ринки капіталів.   
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HEDGING RISKS WITH SWAPS: ACCOUNTING TREATMENT UNDER 

IFRS 

 

Banks provide different financial services and, therefore, manage different 

financial instruments with the aim of earning profit and dominate financial markets. In 

order to reduce the risks in financial instruments, banks use financial derivatives. 

Hedging procedures refer to the application of the derivatives (swaps, options, forward 

and futures) as instruments to compensate fluctuations in the fair value or cash flows 

of financial instruments. In the variety of derivatives banks prefer applying swaps as 

the most efficient hedging instruments. A swap is an over-the-counter agreement 

between two parties, which contemplates the exchange of the cash flows in future 

periods.  

Banking risks are typically managed with interest rate swaps and foreign 

exchange swaps (cross-currency swaps).  

The interest rate swap is an agreement that requires exchange of contractual cash 

flows between two parties at fixed or floating interest rates. Banks use interest rate 

swaps to hedge the fair value of fixed-rate financial assets and liabilities.  

The cross-currency swap is an over-the-counter derivative, by the terms of which 

two counterparties exchange principal and interest payments on the principal 

denominated in two different currencies. Banks apply сross-currency swaps to hedge 

the fair value of foreign-currency denominated financial liabilities and available-for-

sale financial assets. With currency swaps banks lock cash flow equivalents in 

domestic currency from foreign-currency denominated borrowings. 

It is worth mentioning that the swap can be applied as hedging instrument if swap 

relationship meets the qualifying criteria for hedge and the hedge effectiveness 

requirements under IFRS 9. 

Accounting for hedging transactions is specified in the International financial 

Reporting Standard (IFRS) 9 “Financial instruments”. In order to implement the IFRS 

requirements, the National Bank of Ukraine has issued the Instruction on Derivatives 

Accounting in Ukraine, which sets legal requirements for hedge accounting [1].  

Under IFRS9, swaps are used in two types of hedging relationships: 

1) fair value hedge – a hedge of the exposure to changes in fair value of financial 

asset or liability, which could affect profit or loss; 
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2) cash flow hedge – “a hedge of the exposure to variability in cash flows that is 

attributable to a particular risk” [2], associated with financial asset or liability, which 

could affect profit or loss. 

Fair value hedge with interest rate swap implies that the change in the fair value 

of the swap (hedging instrument), recognized in profit or loss, will compensate the 

change in the fair value of particular financial instrument (hedged item). The fair value 

of the hedging instrument at the remeasurement date is calculated as the difference 

between the present value of fixed-rate cash flows and the present value of floating-

rate cash flows. The fair value of both the hedging instrument and the hedged item is 

calculated using the eligible benchmark interest rate (London Interbank Offer Swap 

Rate, Overnight Index Swap Rate, etc.).  

In the fair value hedge, the gain or loss on the swap as a hedging instrument is 

recognized in profit or loss. The positive difference between swap inflows and outflows 

is recognized as a swap asset, while the negative difference is recognized as a swap 

liability. Fair value hedge of a certain financial liability with the interest rate swap is 

accounted as follows:  

Dr    Profit/Loss 

Cr    Financial liability 

Dr    Interest rate swap asset 

Cr    Profit/Loss 

Another instrument of fair value hedge is a currency swap – financial derivative, 

widely applied to reduce exchange rate risks. Banks use currency swaps in transactions 

with financial liabilities denominated in currency, other than their functional one. The 

financial liability is remeasured at the end of each payment period. The fair value of 

the financial liability chances due to fluctuations of the benchmark interest rate. 

The hedge procedure is based on the principle of offsetting the fair value increase 

of the hedged item by the fair value decrease of the hedging instrument. 

Swaps are also applied as hedging instruments in cash flow hedges. Cash flow 

hedges are structured to eliminate or reduce exposure to variability in interest receipts 

or payments on financial assets and financial liabilities with floating interest rates. 

Using interest rate swaps banks compensate fluctuations in the floating interest rates 

from the cash flow hedge reserve. Following the recommendations of IFRS 9, 

accounting for the cash flow hedge relationships requires several explanations: 

1) in order to compensate the fluctuations in the floating cash flows of the hedged 

item, the bank is required to build up cash flow hedge reserve that is the lower of the 

cumulative gain/loss on the hedging instrument from inception of the hedge and the 

cumulative change in fair value of the hedged item from inception of the hedge [2, 

p.6.5.11]; when the gain/loss on the hedging instrument exceeds the gain/loss on the 

hedged item, the difference is classified as hedge ineffectiveness and recognized in 

profit or loss; in turn the excess of the gain/loss on the hedged item over the gain/loss 

on the hedging instrument is not classified as hedge ineffectiveness, and the gain/loss 

on the hedging instrument is fully recognized in other comprehensive income; 

2) the cumulative gain or loss on the hedging instrument at the end of each 

accounting period is calculated as the difference between the fair value gain or loss 

during the period and the cash settlement; 
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3) the portion of gain or loss on swap (change in fair value) that is an effective 

hedge (equals the cash flow hedge reserve) is recognized in other comprehensive 

income; 

4) any remaining, if exists, gain or loss on swap is hedge ineffectiveness and 

recognized in profit or loss; 

5) the amount recognized in the cash flow hedge reserve that offsets the floating 

interest rate fluctuations shell be reclassified to profit or loss [2]. 

In the cash flow hedge, where floating-rate financial liability is a hedged item and 

the interest rate swap is a hedging instrument, the increase of the fair value of the 

hedged item is offset by the cumulative loss on the hedging instrument cumulative loss 

of the hedged item hedge relationship is accounted as follows: 

1. The recognition of the financial liability: 

Dr    Cash 

Cr    Financial liability 

2. Accrued interests on the debt at the end of the first period: 

Dr    Interest Expense (Profit/Loss) 

Cr    Accrued interest on financial liability 

3. Change in the fair value of the swap: 

Dr    Other comprehensive income (cash flow hedge reserve) 

Cr    Derivative 

4. Net settlement of interest on the swap: 

Dr    Derivative 

Cr    Cash 

5. Reclassification from Other comprehensive income to Profit/Loss: 

Dr    Interest Expense (Profit/Loss) 

Cr    Other comprehensive income (cash flow hedge reserve) 

6. Settlement of interest on the financial liability: 

Dr    Accrued interest on the financial liability 

Cr    Cash 

The study aimed at developing the accounting procedures for the fair value and 

the cash flow hedge with swaps. Disclosed accounting treatment for hedge 

relationships is relevant for domestic banks making attempts to implement 

international practice of hedge accounting in the Ukrainian accounting framework. 
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БОРГОВІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БАНКІВ: ОСОБЛИВОСТІ 

ОЦІНКИ І ВИЗНАННЯ 

 

Боргові фінансові зобов’язання банку класифікуються як фінансові 

інструменти (операція з їх ініціювання оформляється договором, згідно з яким 

одночасно визнається фінансове зобов’язання в банку та фінансовий актив в 

іншої сторони, якою може бути як суб’єкт господарювання [1], так і фізична 

особа). Визначення фінансового зобов'язання наведене у МСБО 32 [2]. До 

боргових фінансових зобов’язань банків, зокрема, відносяться кредити, що 

отримані від НБУ та від інших банків, строкові вклади (депозити), залучені від 

НБУ, інших банків, клієнтів, цінні папери власного боргу (облігації, ощадні 

(депозитні) сертифікати, випущені банком, тощо). Бухгалтерський облік 

боргових фінансових зобов’язань у банках регламентується Інструкцією з 

бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках 

України, в якій враховані положення МСБО 32 «Фінансові інструменти: 

подання», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 

39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка» [1-6]. 

Первісно боргові фінансові зобов'язання в банках оцінюються за 

справедливою вартістю [1, 3]. Подальший їх облік може здійснюватись за 

амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки через прибутки (збитки). 

Якщо боргове фінансове зобов'язання надалі обліковуватиметься за 

амортизованою собівартістю, то його справедлива вартість при первісному 

визнанні збільшується на суму витрат на операції, які визнаються на рахунках 

неамортизованого дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом. 

Натомість, при застосуванні бізнес-моделі обліку боргового фінансового 

зобов'язання за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки (збитки), 

його первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю без урахування 

витрат на операції. Витрати на операції за таким борговим фінансовим 

зобов'язанням (додаткові витрати, безпосередньо пов’язані з його ініціацією і які 

не могли виникнути, якби банк не випустив, або не реалізував фінансовий 

інструмент) відображаються в бухгалтерському обліку за відповідними 

рахунками 7 класу «Витрати».  

Стосовно боргового фінансового зобов’язання дисконтом визнається сума 

перевищення його номінальної вартості над справедливою вартістю при 

первісному визнанні (нараховані (накопичені) проценти не ураховуються), 
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премією – сума перевищення справедливої вартості боргового фінансового 

зобов'язання при первісному визнанні без урахування нарахованих 

(накопичених) процентів над його номінальною вартістю. Крім того, первісне 

визнання боргового фінансового зобов'язання може супроводжуватись 

виникненням доходів або витрат першого дня, якщо ефективна ставка відсотка 

за цим інструментом відрізняється від ринкової. Такі доходи (витрати) першого 

дня розраховуються, як різниця між справедливою вартістю боргового 

фінансового зобов’язання та вартістю договору, і в бухгалтерському обліку 

визнаються, відповідно, за рахунками 6398 (7398) в кореспонденції з рахунками 

обліку неамортизованого дисконту (премії) за конкретним борговим фінансовим 

зобов’язанням. 

За борговими фінансовими зобов’язаннями мінімум раз на місяць в банках 

визнаються процентні витрати (одночасно за процедурами нарахування 

процентних витрат та амортизації дисконтів та премій) за ефективною ставкою 

відсотка протягом періоду від дати їх виникнення до дати припинення визнання. 

Слід зауважити, що в разі оцінки за справедливою вартістю з переоцінкою через 

прибутки (збитки) проценти можуть визнаватись у складі переоцінки, тоді 

амортизація дисконту (премії) за фінансовим інструментом не здійснюється [1, 

п. 161]. 

Отже, після первісного визнання боргових фінансових зобов'язань у банках, 

зазвичай, обирають модель їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку 

за амортизованою собівартістю. 

Модель оцінки боргового фінансового зобов’язання за справедливою 

вартістю з переоцінкою через прибутки (збитки) застосовується в банках (без 

права наступної рекласифікації), зокрема, якщо такий підхід знижує ризик 

непослідовності оцінки (визнання), до прикладу, зазначена оцінка застосовується 

до боргових цінних паперів, випущених банком. 

Визнання в балансі банку боргового фінансового зобов’язання 

припиняється за умови його погашення, анулювання або завершення строку 

виконання.  
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КРИТЕРІЇ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Бюджетування є однією зі складових системи фінансового управління, що 

призначено для оптимального розподілу ресурсів в часі та покликано допомогти 

в аналізі та прийнятті рішення при відхиленні фактичних фінансово-економічних 

показниках бюджетів від запланованих. Аналіз бюджету дозволяє оцінити рівень 

бюджетної забезпеченості фінансових потреб і, відповідно, рівень бюджетної 

безпеки [1]. 

З метою оцінки ефективності використання бюджетних коштів 

використовується поняття бюджетна безпека, а для підприємств, метою 

функціонування яких є прибуток – фінансова безпека. 

Заклади вищої освіти (ЗВО), з одного боку, використовують кошти з 

державного бюджету, а з іншого боку, надаючи платні послуги, мають доходи, 

що є власними надходженнями закладу та відносяться до складу доходів 

спеціального фонду. Але поняття, яке б дозволяло визначити або рівень 

бюджетної безпеки, або рівень фінансової безпеки ЗВО не запропоновано, 

відповідно, підходи до оцінки також не існують.  

Фінансова безпека передбачає можливість створення необхідних 

фінансових умов для розвитку, забезпечення стійкість до фінансових ризиків, а 

бюджетна безпека є складовою фінансової безпеки та виражає здатність 

виконувати поставлені завдання за допомогою бюджету. В сучасних умовах 

залежності більшості освітніх установ від бюджетних коштів, більш 

раціональним є використання поняття бюджетної безпеки. В той же час для ЗВО, 

частка власних доходів яких перевищує 50% від коштів з державного бюджету, 

к індикаторам оцінки бюджетної безпеки доцільно додати індикатори фінансової 

безпеки. Консолідований бюджет дослідницького університету акумулює як 

бюджетні кошти, так і власні надходження, і таким чином виступає головним 

джерелом інвестицій в інноваційний розвиток. З метою гарантування 

зобов’язань перед споживачами освітніх послуг та інноваційної продукції 

пріоритетним завданням виступає бюджетна безпека [1, 2]. 

На прикладі дослідницького університету, як найсучаснішої форми інтеграції 

освіти і науки, пропонується визначити критерії бюджетної безпеки [3]. 
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Під бюджетною безпекою дослідницького університету буде розумітися 

спроможність бюджетної системи забезпечити його фінансову стійкість до 

ефективного використання коштів в процесі виконання функцій з підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, пропозицій інноваційної 

продукції та послуг, їх виробництва та реалізації. 

До найважливіших критеріїв бюджетної безпеки дослідницького 

університету можна віднести [1-3]: 

 реальність цілей бюджетної політики та її відповідність цілям 

інноваційного розвитку; 

 виконання нормативів індикаторів бюджетної безпеки;  

 оптимальне залучення коштів для фінансування інноваційної 

діяльності. 

На основі аналізу підходів до оцінки бюджетної безпеки та індикаторів, які 

її описують, можна визначити такі критерії оцінки бюджетної безпеки 

дослідницького університету: частка бюджетних асигнувань у сумі власних 

доходів, наявність заборгованості заробітної плати працівникам, коефіцієнт 

чистої заборгованості, коефіцієнт автономії. 

Частку бюджетних асигнувань у сумі доходів можна знайти як відношення 

доходів від надання науково-освітніх послуг та інших доходів до бюджетних 

асигнувань. Даний коефіцієнт має прямувати до 1, в тому числі, за умови 

зменшення величини бюджетного фінансування. Про бюджетну безпеку можна 

казати, якщо частка бюджетних асигнувань у сумі власних доходів менше 1. 

Відповідно до прийнятої звітності числові значення доходів та бюджетних 

асигнувань знаходяться в звіті про фінансові результати (форма №2-дс) [1, 2]. 

Наявність заборгованості заробітної плати працівникам знаходиться як 

відношення фонду оплати праці зменшене на суму заборгованості по заробітній 

платі до фонду оплати праці. Коефіцієнт заборгованості по заробітній платі має 

дорівнювати 1. Якщо він менший 1, то це означає наявність заборгованості. Дані 

про витрати на оплату праці також можна знайти в звіті про надходження та 

використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) [1, 2]. 

Чиста заборгованість визначається як співвідношення кредиторської та 

дебіторської заборгованості. Коефіцієнт чистої заборгованості показує рівень 

непокриття кредиторської заборгованості дебіторською. Зазвичай оптимальним 

значенням показника є значення, яке приблизно дорівнює одиниці. Показники 

обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості знаходяться в балансі 

(форма №1-дс) [1, 2]. 

Коефіцієнт автономії дозволяє визначити рівень фінансової незалежності 

дослідницького університету, основу його фінансової стійкості, що формується 

за рахунок власного капіталу, та розраховується як відношення власного 

капіталу до сукупності всіх зобов’язань. Коефіцієнт автономії  характеризує 

рівень впливу внутрішніх загроз на використання капіталу та має бути не 

меншим 0,6. Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту автономії дослідницького 

університету можна знайти в балансі (форма №1-дс) [1, 2]. 

Щоб привести показники бюджетної безпеки дослідницького університету 

к єдиному вигляду пропонується використовувати метод відстаней, який 
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дозволяє обчислити відстань між розрахунковим значенням коефіцієнту 

бюджетної безпеки і його еталонним поданням. 

Отже, бюджетна безпека дослідницького університету полягає у 

захищеності від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, що досягається за рахунок 

здатності керівництва формувати в достатньому обсязі фінансові ресурси для 

виконання своїх функцій.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 

 

Бухгалтерський облік в установах державного сектору займає одну з 

ключових позицій у загальній системі управління державними фінансами, як 

інструмент для розширення меж підзвітності при використанні державних 

коштів та активів з дотриманням основних принципів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. Виклики та реалії сьогодення сприяють підвищеній увазі до 

системи управління державними фінансами не тільки в Україні, але й в усьому 

світі. Державні фінанси потребують ретельного аналізу цільового використання, 

що можна досягти шляхом ведення достовірного, своєчасного та актуального 

обліку. 

Стратегія модернізації бухгалтерського обліку яка вже певним чином 

реалізована і має реалізуватися в майбутньому спрямована на імплементацію 

міжнародного досвіду з метою співставлення, зрозумілості та прозорості 

звітності розпорядників бюджетних коштів. 

Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

триває вже не перший рік. У процесі модернізації, а саме імплементації МСБОДС 

в національну систему маємо певні результати, але і виникають проблемні 

питання, які потребують детального дослідження та обговорення. 
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Імплементація МСБОДС вимагає наявності кваліфікованих спеціалістів. 

Крім того, важливо розрізняти базову освіту і безперервний професійний 

розвиток, включаючи навчання, яке дозволяє посадовим особам державного 

сектора отримувати інформацію про поточні та майбутні напрацювання в сфері 

МСБОДС. У зв’язку з цим спеціалісти з бухгалтерського обліку мають постійно 

навчатися з метою удосконалення своїх компетентностей. 

Реалізація основних завдань Стратегії модернізації бухгалтерського обліку 

в установах державного сектору показала, що є проблеми та шляхи розвитку, які 

потрібно доопрацювати. 

Реформа з модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні щодо застосування єдиних підходів здійснюється з метою сприяння 

співставності різних форм звітності, прозорості та привабливості для 

міжнародних установ з метою співпраці. 

Одним з найбільш спірних питань є імплементація та використання методу 

нарахування в установах державного сектору. Той факт, що переважна більшість 

країн світу прямують в напрямку переходу до обліку за методом нарахування, 

означає потенціал для подальшого зміцнення нинішнього спільноти з навчання і 

для координації спільних зусиль, спрямованих на реформи. В різних країнах 

світу застосування методу нарахування проявляється порізно. Та може 

проявлятися як метод нарахування, або як модифікований метод нарахування, 

або як модифікований касовий метод з елементами методу нарахування. В 

Україні метод нарахування закладено в основу національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, але на практиці 

реалізувати цю реформу вкрай складно. Саме тому в Україні застосовується 

модифікований метод нарахування. Проблемні питання виникаю не тільки тому, 

що бюджетна система України різновекторна, але і тому що є недостатність 

високопрофесійних спеціалістів з бухгалтерського обліку. Саме тому при 

проведенні перевірок Державною аудиторською службою України і фіксуються 

великі розміри нецільового використання бюджетних коштів. 

На основі аналізу бюджетної, фінансової, податкової та статистичної 

звітності установ державного сектору можна розробляти та запроваджувати 

політики на різних рівнях управління. Сьогодні актуальним це питання є для 

установ які фінансуються з місцевого бюджету. Саме вони сьогодні формують 

свою структуру та напрями діяльності. Саме вони сьогодні вибирають вектори 

свого розвитку та розподілу фінансування. Оскільки реформа з децентралізації у 

2020 році активно впроваджується і саме органи місцевого самоврядування в 

особі голови територіальної громади мають розробити структуру своєї громади. 

А всі фінансові питання щодо доходів та витрат, бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності має покладатися на новостворений фінансовий орган, який 

має бути окремою юридичною особою з усіма правами та обов’язками 

публічного права. 

При створенні, плануванні та управлінні територіальною громадою мають 

залучатися спеціалісти з відповідними компетентностями задля ухвалення 

ефективних управлінських рішень. Зокрема ці спеціалісти мають знати основи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в установах державного сектору. 
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Крім того, виходячи із загальних результатів дослідження реформування 

системи бухгалтерського обліку слід розглядати в більш широкому контексті 

комплексної системи управління державними фінансами. До основних напрямів 

управління державними фінансами доцільно відносити бухгалтерський облік та 

фінансову звітність, бюджетну систему, аудит та статистику державних фінансів 

і відповідні державні установи. 
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

На сьогодні в науковій та економічній літературі активно розглядаються та 

аналізуються питання щодо модернізації системи бухгалтерського обліку 

державного сектору економіки та наближення його до міжнародних стандартів. 

Організація бухгалтерського обліку суб’єктів державної сфери економіки 

розпочинається із формування облікової політики тому, що вона є основою 

ведення бухгалтерського обліку в таких установах. Слід зазначити, що 

формування облікової політики має проходити з урахуванням особливостей 

діяльності установ державної сфери економіки. Такі установи функціонують на 

правах державної форми власності, а також мають право надавати послуги 

громадянам від імені держави, діяльність таких установ регламентована, що 

зумовлює певні складності у формуванні облікової політики. Очевидним є те, що 

обліковий процес формується за допомогою облікової політики. Саме облікова 

https://zakon.rada.gov.ua/
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політика повинна забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та 

безперервність облікового процесу, відповідно вона має включати наступні 

елементи: теорія; методологія; технологія; організація обліку. 

Якісно відпрацьована облікова політика є важливою і необхідною умовою 

на сучасному етапі, особливо коли система бухгалтерського обліку є 

інформаційною базою для прийняття стратегічно важливих економічних рішень. 

На даний час, при формуванні облікової політики згідно з вимогами 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідно до 

Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку, виникає ряд важливих і 

актуальних питань. 

Одним із ключових питань є питання законодавчої бази. Постійні зміни в 

законодавстві, призводять до неоднозначності і невизначеності по багатьох 

напрямках. Чина нормативно-правова база не дає повноцінних роз’яснень та 

методичних рекомендацій, щодо формування облікової політики. За таких 

обставин, ускладнюється процес розуміння облікової політики. 

Формування облікової політики суб’єктами державного сектору 

відбувається виходячи з того, як вони її розуміють. Внаслідок чого виникає 

багато суперечностей. Недосконале чинне законодавство, продукує низку 

проблемних питань, які виникають безпосередньо на етапі розробки, 

впровадження і реалізації облікової політики, що не може не впливати на якість 

і послідовність облікового процесу, а відповідно і на ефективність системи 

бухгалтерського обліку та прийняття управлінських рішень. 

Впровадження стандартів для суб'єктів державного сектору – дуже 

важливий процес, який потребує формування єдиних принципів облікової 

політики і напрацювання методичних рекомендацій щодо питань ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. «Розробка 

національних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора з 

урахуванням міжнародних стандартів є важливою передумовою ефективного 

функціонування та визнання бухгалтерського обліку в держсекторі на 

міжнародному рівні» [1]. 

Зокрема, Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в держсекторі на період до 2025 року [2] має вирішальне 

значення для подальшого підвищення якості, повноти та достовірності даних 

фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері 

державних фінансів. 

Стратегія передбачає, зокрема [2]: 

- створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення 

бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами 

державного сектору; 

- систематизацію облікових процесів; 

- покращення формування організаційної структури бухгалтерських служб; 

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки профільних 

спеціалістів. 

Впровадження в життя положень Стратегії дозволить створити до 2025 року 

єдиний інформаційний простір у державному секторі економіки щодо 
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бухгалтерського обліку, щоб удосконалити управління державними фінансами, 

стратегічним бюджетним плануванням на середньостроковий та довгостроковий 

періоди, а також за системою контролю процесу виконання бюджету.  

Таким чином питання щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в 

розробленій і якісно впровадженій обліковій політиці суб’єкта державного 

сектору, адаптованої до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

залишається одним з пріоритетних напрямів діяльності державного сектору. 
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КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

 

Організація контролю виконання кошторису є одним із головних заходів 

для кожної бюджетної установи, якісне проведення якого сприяє запобіганню 

труднощів в майбутньому, оскільки, саме від цього залежить впевненість у 

правильності використання бюджетних коштів. Це дає змогу зупинити нецільове 

використання коштів. Відповідно своєчасне впровадження сучасних форм 

контролю дозволяє більш раціонально використовувати бюджетні кошти. В 

зв’язку з цим актуальним є дослідження теоретичних засад організації контролю, 

а також аналіз досвіду інших країн в цій сфері [5]. 

Бюджетний кодекс України дає визначення бюджетних установ як органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, які 

створюються у встановленому порядку, і які повністю утримуються за рахунок 

державних коштів [1]. 

Для виконання усіх необхідних функції бюджетна установа повинна мати 

план, який чітко визначить обсяги доходів і видатків, що мають відбуватися 

протягом бюджетного періоду. І саме кошторис виступає таким плановим 

документом, необхідним для реалізації цієї функції. Виходячи з цього важливо 

визначитись із тим, що є кошторис бюджетної установи. Заслуговує на увагу 

визначення поняття «кошторис» як основного планового документу фінансової 

установи, необхідного для встановлення розміру бюджетних асигнувань, на 
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певний бюджетний період, для одержання бюджетних зобов’язань і здійснення 

платежів, які дадуть змогу установі виконувати всі необхідні функції для 

досягнення певних результатів, які були визначені бюджетними призначеннями. 

Розпорядження бюджетними коштами здійснюється чітко у відповідності до 

кошторису, згідно із бюджетною класифікацією видатків. Їх нецільове 

використання може призвести до кримінальної відповідальності. Недосконалість 

законодавчої системи призводить до появи різноманітних схем ухилення від 

законодавства, це підтверджують висновки науковців з питань державного 

фінансового контролю [2]. 

Виконання кошторису означає, що усі виділені грошові кошти були чітко 

визначені і використовуються згідно з потребами бюджетної установи. План 

асигнувань допомога визначити на що саме будуть йти гроші [3]. 

Кошторис складається з дохідної та видаткової частини. У дохідній частині 

кошторису відображається обсяг коштів, які надійшли і спрямовані на покриття 

видатків, а у видатковій – сукупна сума видатків, які установа планує здійснити 

протягом року (з подальшим розподілом їх за кодами економічної класифікації 

видатків) [6]. 

Варто зазначити, що досі існують труднощі, пов’язані з розробкою нових 

підходів щодо затвердження та виконання кошторису бюджетної установи, 

оскільки постійні ринкові зміни та обмеженість в фінансових ресурсах змушує 

шукати нові методи виконання кошторису на утримання бюджетної установи. 

Формування доходів бюджетних установ є дуже складним і багатоетапним. 

Організація контролю виконання кошторису бюджетної установи повинна перш 

за все здійснюватися після чіткого розділення організаційних засад. Це дасть 

змогу установі чітко розуміти, хто і чим повинен займатись, а також який саме 

підрозділ установи має відповідати за внутрішній контроль. У багатьох країнах, 

які мають високий рівень стабільності, організація державного фінансового 

контролю має суттєві відмінності від вітчизняної практики. Зокрема, можна 

виділити такі особливості здійснення ними державного фінансового контролю 

як дотримання єдиних міжнародних нормативних документів у сфері 

державного фінансового контролю, відповідальність за скоєння економічних 

злочинів повинні бути перенесена на винуватих керівників, а не поодиноких 

посадових осіб, функціонування спеціальних органів, які будуть контролювати 

всю роботу державного апарату [8]. 

Внутрішній контроль – це заходи, які здійснюються уповноваженими 

суб’єктами внутрішнього контролю з метою виконання поставлених завдань та 

для досягнення визначеної мети. Основою для організації внутрішнього 

контролю є окреслення та відокремлення його функцій і ролі. Правильна 

організація контролю можлива лише тоді, коли він буде розглядатися як 

самостійна функція управління. Тобто як система для спостереження та 

перевірки процесу функціонування і фактичного стану самого об’єкта [4]. 

Розрахунки доходів і видатків установи є основою для складання, а потім і 

виконання кошторису, оскільки бюджетні кошти виділяються тільки за рахунок 

затвердженого кошторису. Існує багато нормативних документів для 
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регулювання обліку в бюджетній установи, але одним із головних виступає 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [7]. 

Бухгалтерський облік також виступає як один із внутрішніх видів систем 

контролю, який допомагає контролювати рух бюджетних і позабюджетних 

коштів, а також ефективно їх використовувати. І тому бухгалтерський облік 

головним чином є контролером правильності та повноти виконання кошторису. 

Але не завжди ці дії правильні та ефективні. 

Бухгалтерський облік в бюджетній установі виконує такі завдання: 

 забезпечити інформацією, необхідною при контролі за виконанням 

кошторису; 

 організувати контроль за виконанням кошторису; 

 організувати облік в розрізі кодів бюджетної класифікації; 

 запобігти негативних результатів діяльності і т.д. [6]. 

При веденні бухгалтерського обліку в бюджетних установах виникають 

деякі неточності, які заважають чітко контролювати виконання кошторису 

бюджетної установи. На сьогодні існує бюджетна класифікація, яка допомога 

бухгалтеру достовірно контролювати надходження і використання коштів. 

Доцільним представляється надання змоги кожній установі самостійно 

поглиблювати цю класифікацію, щоб деякі аспекти контролювались більш 

детально, бо саме в них можуть виникати помилки. Також якість контрольної 

функції бухгалтерського обліку знижується через недостатній рівень його 

комп’ютеризації. Це збільшує час обробки інформації і не завжди ця інформація 

достовірна. 

Таким чином, можна зробити висновок, що тільки чітка організація 

контролю виконання кошторису бюджетної установи зможе покращити усі 

показники діяльності установи і забезпечити правильне використання коштів. 

Сформована тенденція розвитку контролю виконання кошторису бюджетних 

установ повинна бути головним чином спрямована на ефективне та законне 

використання бюджетних коштів. Бухгалтерський облік має виступати одним із 

інструментів контролю [5]. Варто також ширше використовувати передовий 

світовий досвід здійснення контролю виконання кошторису, визначення шляхів 

адаптації якого до вітчизняної практики представляє собою важливий напрямок 

подальших наукових досліджень. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: 

МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ 

 

Гармонізація вітчизняної нормативної бази, що регламентує облік у 

державному секторі, до міжнародних стандартів актуалізує питання і 

проблематику облікової політики суб’єктів державного сектору як важливого 

елемента, що надає можливість варіантності обліку в межах законодавчої бази. 

Сучасна світова система організації фінансового обліку передбачає два 

рівня регулювання фінансового обліку суб’єктів державного сектору: зовнішнє 

та внутрішнє. Зовнішнє регулювання бухгалтерського обліку в державному 

секторі, що виражається у встановленні та визначенні МСБОДС та 

національними стандартами основних позицій методології та методики 

фінансового обліку, у тому числі порядку складання та подання звітності, має на 

меті забезпечити методологічну єдність щодо бухгалтерського обліку суб’єктів 

державного сектору в цілому, а отже, і порівнянність облікової інформації на 

мікро- і макрорівнях. Така форма управління підсистемою фінансового обліку в 

науковій літературі набула назви «облікової політики на рівні країни» або 

«облікової політики на макрорівні» [1]. 

МСБОДС під обліковою політикою розуміють конкретні принципи, основи, 

домовленості, правила та процедури, прийняті суб’єктом господарювання для 

складання та подання фінансових звітів [2]. Подібне визначення міститься і в 
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НП(С)БОДС 101 - сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються суб'єктом державного сектору для складання  та подання 

фінансової звітності [3]. За МСБОДС, управлінському персоналові слід обирати 

та застосовувати облікову політику суб’єкта господарювання так, щоб фінансові 

звіти відповідали всім вимогам кожного застосовного Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку для державного сектору [2].  

Порівняння положень МСБОДС та НП(С)БОДС щодо елементів облікової 

політики [4], приводить до висновку про незначний рівень варіативності в межах 

запропонованих підходів, а також, у порівнянні з елементами облікової політики 

підприємств, очевидним обмеженням самостійності вибору щодо облікових 

підходів [4].  

Варіативність бухгалтерського обліку бюджетних установ пов’язана із 

можливістю вибору: одиниці та порядку аналітичного обліку запасів; методу 

оцінки вибуття запасів; періодичності визначення середньозваженої собівартості 

одиниці запасів; порядку обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, 

застосування окремого субрахунку або аналітичного рахунку обліку 

транспортно-заготівельних витрат; переліку і складу статей калькулювання 

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); строків корисного 

використання груп основних засобів; строків корисного використання груп 

нематеріальних активів; періодичності нарахування амортизації [6]. При цьому 

НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» розмежовує 

поняття облікової політики та облікової оцінки та виправлення суттєвих помилок 

[7]. 

Як стверджують вітчизняні науковці, формування облікової політики 

бюджетних установ можна розглядати як напрям підвищення ефективності їх 

функціонування. Це є процесом, який поєднує організацію бухгалтерського 

обліку та його методичні засади [8]. Головною перевагою взаємозв’язку 

облікових політик між установами різних рівнів є полегшення контролю над 

організаціями нижчих рівнів. Це все пояснюється тим, що бюджетні установи 

являють собою багаторівневу систему, яка становить єдиний механізм [9]. 

Адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів у 

питаннях облікової політики суб’єктів державного сектору є вагомим 

результатом на даному етапі. І попри наявність певних проблем з 

імплементацією стандартів, з їх методичним та організаційним забезпеченням, 

доведенням їх положень до кожного бухгалтера бюджетної установи, 

налагодженням інформаційного та програмного забезпечення, вектор 

реформування бухгалтерського обліку дотримується і стрімко веде до 

міжнародно визнаних облікових практик.  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

Одним із основних завдань управління суб’єктами державного сектору є 

підвищення ефективності та раціональності використання їх ресурсного 

потенціалу. У свою чергу, діяльність суб’єктів бюджетної сфери здійснюється 

згідно з рішеннями, прийнятими на основі інформаційних даних, підготовлених 

обліковими службами. У цьому контексті слід визнати, що саме обліково-

аналітичне забезпечення системи управління є ключовим важелем у досягненні 

поліпшення результативності функціонування суб’єктів, що фінансуються з 

бюджетів різних рівнів. Практика успішних проектів у цій сфері вказує на те, що 

в основі їхньої реалізації лежить належне економічне обґрунтування.  

В процесі реформування бухгалтерського обліку в державному секторі 

відбулося оновлення нормативно-правової бази. Втім, відповідні зміни 

нормативно-правової бази не вплинули на вирішення проблеми формуванні 

внутрішньої облікової інформації з метою ефективного використанням 

бюджетними коштами суб’єктів державного сектору. 
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Розгляду питань управлінського обліку в державному секторі присвячено 

незначну кількість публікацій вітчизняних учених, а саме: Свірко С. В., 

Левицької С. О., Клименко О. М., Кондрашової Т. М., Кравченко О. В., 

Кондратюк І. О., Полозюк К. О., Сінгаєвської М. П., Петрик О. М. Акімової Н. М. 

Утім, зазначені праці не є результатом комплексного дослідження в сфері 

управлінського обліку державного сектору, оскільки презентують поодинокі 

декларативні пропозиції. 

Організаційні положення управлінського обліку в державному секторі 

полягають у формуванні та передачі інформаційних даних управлінському 

персоналу внутрішнього поля управління бюджетних установ задля 

обґрунтування вибору, підготовки та забезпечення прийняття управлінських 

рішень в сфері контролю, планування, прогнозування економічної ефективності 

діяльності вказаних суб’єктів господарювання, в частині ціноутворення 

продуктів діяльності (послуг, робіт, продукції) бюджетних установ та оцінки 

ефективності прийняття рішень [4, с. 167].  

Організація управлінського обліку включає такі аспекти: організацію 

технології процесу управлінського обліку, організацію праці виконавців 

відповідних функцій у межах підсистеми управлінського обліку, організацію 

забезпечення та розвитку управлінського обліку [3, с. 157]. 

Загальне керівництво за ведення управлінського обліку здійснює керівник 

установи та головний бухгалтер, який розробляє методичні та організаційні 

положення в установі. Державний рівень регламентації управлінського обліку 

відсутній. Утім, світова практика управлінського обліку має приклади розробок 

міжнародного рівня, які носять рекомендаційний характер.  

Прикладом виступають положення та дослідження в галузі управлінського 

обліку, сформовані Міжнародною федерацією бухгалтерів у період з 1989 р. і 

дотепер [5].  

Потужною професійною організацією бухгалтерів з управлінського обліку 

виступає Інститут бухгалтерів з управлінського обліку (утворений у 1972 р. на 

базі Національної асоціації бухгалтерів США (1919 р.), який об’єднує більш ніж 

60 тис. фахівців по всьому світі, здійснює їх сертифікацію та опрацьовує загальні 

підходи до методики та організації управлінського обліку [6]. 

На сучасному етапі в Україні відбувається становлення системи 

управлінського обліку. У зв’язку з цим доцільно запроваджувати інтегрований 

підхід до організації управлінського обліку.  

Система управлінського обліку включає широкий спектр прийомів, методів 

та інструментів ключової інформації для прийняття оперативних ефективних і 

стратегічних рішень. Управлінський облік може здійснюватись за допомогою 

подвійного запису або з використанням статистичних методів (накопичення, 

вибірки).  

Важливими питаннями постановки управлінського обліку саме в 

бюджетних установах є визначення таких базових позицій управлінського 

обліку, як: центрів відповідальності та класифікації витрат. 

Згідно теоретичних і практичних надбань світової підсистеми 

управлінського обліку, з урахуванням особливостей діяльності власне 
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бюджетних установ у їх межах можуть бути виділені такі види центрів 

відповідальності: центри витрат; центри доходів; центри фінансових результатів. 

Основними є центри витрат як структурні підрозділи бюджетних установ, 

керівники які несуть відповідальність виключно за витрати. Характерною 

особливістю їх діяльності є складність визначення обсягу виконуваних ними 

робіт у межах процесу виробництва різних продуктів бюджетних установ, а отже 

неможливість встановлення чіткого взаємозв’язку між витратами та 

результатами діяльності центру; до їх складу можуть бути віднесені 

обслуговуючі підрозділи основної та допоміжної діяльності та управлінські 

підрозділи, а за умов централізації управління – більшість структурних 

підрозділів бюджетної установи. 

Важливим аспектом у підсистемі управлінського обліку є чітке визначення 

та класифікація витрат. В результаті реформування системи бухгалтерського 

обліку в державному секторі змінився склад, умови визнання та відображення 

витрат у фінансовій звітності. Згідно НП(С)БОДС 135 «Витрати» витрати 

суб’єктів державного сектора класифікуються за операціями обміну і 

поділяються на обмінні та необмінні операції [1].  

Бухгалтерський облік витрат в бюджетних установах ведеться на активних 

рахунках 8 класу «Витрати». Витрати накопичувальним підсумком з початку 

бюджетного року фіксуються за дебетом активних синтетичних рахунків 

(субрахунків), таких як: 80 «Витрати на виконання бюджетних програм»; 81 

«Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)»; 82 

«Витрати з продажу активів»; 83 «Фінансові витрати»; 84 «Інші витрати за 

обмінними операціями»; 85 «Витрати за необмінними операціями» [2].  

За наведеними рахунками та їх субрахунками рекомендовано вести 

управлінський облік з метою формування управлінських звітів. Базою для 

складання таких форм управлінської звітності є кошторис та форми бюджетної 

та фінансової звітності.  

Вибір варіанту побудови рахунків управлінського обліку базується на двох 

сучасних альтернативних підходах до формування Плану рахунків 

управлінського обліку, які полягають у створенні двох автономних підсистем 

рахунків фінансового та управлінського обліку, які не кореспондують між 

собою, або ж єдиної системи рахунків, в межах якої рахунки фінансового та 

управлінського обліку кореспондують між собою. 

Підсумовуючи доходи висновків, визначені організаційно-методичні 

положення управлінського обліку в державному секторі передбачають 

формування базових положень управлінського обліку на підставі даних 

бухгалтерського обліку з урахуванням оновлених нормативно-правових 

документів та особливостей облікового процесу бюджетних установ. Їх 

використання уможливить подальше опрацювання організаційних та 

методичних позицій управлінського обліку та сприятиме його розвитку в 

установах державного сектору. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

 

У межах структурної трансформації вітчизняної системи державних 

фінансів з орієнтацією на передову практику країн європейського союзу 

необхідно вирішити низку проблем стосовно інформаційного забезпечення 

управління суб’єктами державного сектора. Мова йде про запровадження якісно 

нових та ефективних механізмів всебічної оцінки ефективності та цільового 

використання бюджетних асигнувань. Це дасть змогу сформувати своєрідний 

інформаційний простір як основу розробки і запровадження дієвих заходів, 

спрямованих на досягнення цілей діяльності установ державного сектора з 

позиції суб’єктів підвищеного суспільного інтересу. З огляду на широкий спектр 

соціально-значимих послуг, що надаються бюджетними установами 

актуалізується їх роль у створенні зони комфортності для людського потенціалу, 

що своєю чергою є визначальним ресурсом економічного зростання. Розгляд 

діяльності установ державного сектора у такому ракурсі актуалізує важливість 

обґрунтування напрямів оптимізації бюджетних потоків і, зокрема, в частині 

забезпечення виконання кошторисів доходів і витрат усіма учасниками 

бюджетного процесу. Це сприятиме ефективному управлінню державними 

фінансовими ресурсами, раціональному їх використанню розпорядниками 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0
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бюджетних коштів і побудові на цій основі комплексної системи інформаційного 

забезпечення управління суб’єктами державного сектора. 

Гарантом дієздатності цієї системи безсумнівно буде облікова, аналітично-

контрольна інформація та сформований на її базі інформаційний простір, з 

рухомими контурами, відповідно до зміни запитів на інформацію. За такого 

підходу логічно вести мову про адресність інформації і найперше в частині 

бюджетних асигнувань як доходів загального фонду установ та напрямів їх 

використання. Певною мірою зазначене вказує на специфіку діяльності установ 

державного сектора: отримані асигнування бюджетні є повноваженнями, які 

надаються розпорядникам бюджетних коштів відповідно до бюджетного 

призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів і 

досягнення на цій основі  конкретної мети у процесі виконання бюджету. 

За ефективність управління бюджетними асигнуваннями з дотриманням 

законодавчо встановлених процедур та вимог пряму відповідальність несуть 

розпорядники бюджетних коштів. 

Зазначене актуалізує значення комплексної інформації в межах 

інформаційного простору діяльності суб’єктів державного сектору, що можливо 

досягнути завдяки застосуванню до інформації, продукованої підсистемою 

бухгалтерського обліку інструментарію економічного аналізу. Саме через це, у 

колі науковців, набув широкого поширення вираз: бухгалтерський облік – це 

передовсім аналіз, але не тільки господарських фактів, а й стратегії і тактики 

діяльності. Завдяки такому підходу інформація набуває чітких характеристик 

важливого ресурсу, відсутність якого зводить нанівець будь-який бізнес. По 

відношенню до бюджетних установ це особливо актуально, оскільки йдеться про 

державні фінансові ресурси, левова частина яких сформована за рахунок 

платників податків. У цьому зв’язку слід акцентувати не тільки значення 

інформаційного ресурсу, а й підтвердити його цінність в контексті достовірності 

повноти та своєчасності, його формування та надання користувачам. 

Підтвердження цінності інформації, а точніше її корисності в управлінському 

процесі розширює сферу застосування в інформаційному просторі аудиту як 

незалежного контролю ефективності діяльності. 

Можливо і завчасно, але на моє переконання скорим часом облікові, 

аналітичні та аудиторські процедури об’єктивно буде об’єднано єдиним 

інформаційним простором з наданням йому статусу – простір контролю всіх 

напрямів діяльності суб’єкта державного сектора. 

Наведене базується на такому міркуванні: якщо зміст контролю як 

складового елемента управління стосується підтвердження реальності 

здійснення господарських фактів у процесі надання послуг бюджетними 

установами, то обґрунтування напрямів розширення їх переліку та підвищення 

якості має підпадати під специфічні контрольні процедури. Поза як, але 

орієнтиром тут завжди має бути забезпечення реальних потреб користувачів, що 

можливо досягнути завдяки адресності інформації. Певною мірою запити 

користувачів і рівень управління бізнесом взаємозалежності, відтак 

інформаційна область системи управління організацією може бути досконалою 

тільки у тому випадку, якщо настільки ж досконалими (в частині 
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компетентності) будуть і користувачі інформації [2, с. 243]. Це особливо 

актуально для сфери ведення соціально відповідальної діяльності, спрямованої 

на забезпечення сталого розвитку та, зокрема, надання соціально-значимих 

послуг бюджетними установами. 

Якщо вести мову про інформаційний простір ефективного управління 

суб’єктом державного сектора, то адресна інформація на запит користувачів стає 

засобом концептуальної реконструкції його діяльності. 

Практичній реалізації такого підходу сприяє запровадження в облікову 

практику національних положень стандартів бухгалтерського обліку державного 

сектора НП(с)БоДС, в основі яких – базові положення міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку державного сектора (МСБОДС). 

Це підтверджує важливість формування інформаційного простору на 

засадах корисності і цінності інформації з використанням своєрідних елементів 

логістики у процесі її створення, оцінки повноти і достовірності та аналізу.  

Водночас, доречно вести мову про сучасну парадигму наукових знань у 

сфері бухгалтерського обліку з використанням професійного судження 

працівників, яке складається не тільки під впливом загального розуміння 

облікових стандартів, але, що особливо важливо, під впливом багатьох 

соціальних чинників, які актуалізують необхідність розв’язання проблем 

забезпечення сталого розвитку суб’єктів державного сектора і держави загалом. 
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НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МІЖНАРОДНОГО ВИЗНАННЯ 

 

Зростання попиту на прозору та вичерпну інформацію щодо ключових 

результатів діяльності суб’єктів приватного та державного сектору зумовило 

посилення міжнародних рамкових підходів та ініціатив у напрямку 

удосконалення механізмів розкриття нефінансової інформації. Заклади вищої 
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освіти (далі – ЗВО) не лишились осторонь цього процесу, зважаючи на потребу 

у підвищенні рівня публічності інформації щодо своєї діяльності.  

Порядок фінансування ЗВО України визначається Законом України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 70,71); постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.12.2019 № 1146 «Про розподіл видатків державного 

бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової 

та міжнародної діяльності» (далі – постанова № 1146) [1, 2].  

Ключовим аспектом підвищення місця ЗВО в міжнародних рейтингах є 

поширення інформації про діяльність установи серед ключових стейкхолдерів та 

цільових груп споживачів освітніх послуг, які надаються закладом.  

Відповідно до постанови № 1146 консолідований обсяг фінансування для 

підготовки ЗВО державної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах 

державного замовлення складається із двох складових: обсяг фінансування 

стабільної діяльності ЗВО та обсягу фінансування, що надається залежно від 

показників діяльності ЗВО. До розрахунку останньої змінної складової 

визначення консолідованого обсягу фінансування включається показник 

міжнародного визнання. Значення даного показника залежить від порядкового 

номеру ЗВО в одному з міжнародних рейтингів (QS World University Rankings, 

The Times Higher Education World University Rankings або Academic Ranking of 

World Universities – World Top 500 Universities) [2]. 

Отже нефінансовій звітності належить значна роль в залученні 

фінансування діяльності ЗВО. Тому актуальним є пошук інструментів щодо її 

застосування у процесі залучення фінансових ресурсів на провадження освітньої 

діяльності. 

У світі налічується більш ніж два десятки визнаних міжнародних ініціатив 

із питань складання нефінансової звітності, які передбачають розкриття 

інформації про економічні, соціальні, екологічні та управлінські компоненти 

бізнесу. До основних міжнародних рамкових підходів розкриття інформації про 

нефінансові аспекти діяльності відносяться регіональні (документи ЄС у сфері 

розкриття нефінансової інформації) та глобальні ініціативи (ООН, Глобальна 

ініціатива зі звітування (GRI) у сфері розкриття інформації щодо реалізації 

концепції сталого розвитку). 

Інструментом повідомлення ЗВО про себе міжнародній спільноті є 

приєднання до Глобального договору ООН – найбільшої міжнародної ініціативи, 

спрямованої на заохочення компаній, установ та організацій переймати практику 

сталого розвитку та інтегрувати інформацію щодо нього у свій звітний цикл [3].  

Згідно згаданої ініціативи організації-учасниці на добровільних засадах 

зобов’язуються дотримуватися таких груп основоположних принципів: права 

людини; трудові відносини; довкілля; протидія корупції. В цілому, ініціатива 

Глобальний договір ООН спрямована на забезпечення соціальної 

відповідальності організацій та установ.  

Втім серед 678 ЗВО, представлених в інформаційній базі даних Глобального 

договору ООН, вітчизняні заклади представлені лише 4 установами: 

Український католицький університет; Національний університет водного 

господарства та природокористування; Київський національний університет 
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імені Вадима Гетьмана; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 

Пухова Національної академії наук України [4]. Тому для залучення додаткових 

джерел фінансування ЗВО слід більше уваги приділити розкриттю інформації 

щодо показників ефективності реалізації освітньої діяльності задля підвищення 

значення показника міжнародного визнання. 

Підсумовуючи вищенаведене, відмітимо, що запровадження нефінансової 

звітності ЗВО знаходиться на початковій стадії, що зумовлює потребу у 

науковому обґрунтуванні методологічних засад і організаційно-методичних 

підходів до її складання. 

Тези підготовлено в рамках виконання проєкту Національного фонду 

досліджень України № 2020.01/0546. 

 
Список використаних джерел 

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text, 

2. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі 

показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності: постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.12.2019 № 1146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-

%D0%BF#Text, 

3. UN Global Compact (2020). Database. Official website. URL: 

https://www.unglobalcompact.org/participation, 

4. UN Global Compact (2020). Our Participants. Official website. URL: 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/participants/search?search%5Bcountries%5D%5B%5D=206. 

 

 

 

УДК 657.1:658.115 

Ларікова Тетяна Віталіївна, 

к. е. н., доцент кафедри обліку в кредитних і 

бюджетних установах та економічного аналізу, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 

м. Київ, Україна 

 

ОЦІНКА АКТИВІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

В умовах модернізації системи бухгалтерського обліку актуальною 

проблемою є визначення достовірної оцінки активів при формуванні облікової 

інформації суб’єктами державного сектору економіки. Оцінка як складова 

методу бухгалтерського обліку забезпечує прозорість, зрозумілість, доступність 

облікових даних, що формуються у фінансовій звітності. За використанням 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі (далі – НП(С)БОДС) оцінка активів зазнала суттєвих змін, суттєво 

розширились її функції, урізноманітнились види та методики розрахунку. Одним 

із актуальним напрямів оцінки є переоцінка активів з метою приведення 
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залишкової вартості об’єкта основних засобів  до його справедливої вартості на 

річну дату балансу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами реформування та 

побудови методологічних засад бухгалтерського обліку, в тому числі оцінки та 

обліку переоцінки активів суб’єктів державного сектору займалась такі вчені, як: 

Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко [1] С.В. Свірко [6] та інші. Незважаючи на значні 

напрацювання вчених не існує єдності поглядів щодо процедури проведення та 

облікового забезпечення оцінки та переоцінки активів суб’єктів державного 

сектору. 

Система обліку нефінансових активів продовжує свій шлях реформування, 

у нормативних документах немає чіткого порядку визначення оцінки та 

поетапного відображення їх результатів в системі бухгалтерського обліку у 

вигляді переоцінки активів. 

Нормативні документи, які регулюють порядок оцінки та облік результатів 

переоцінки основних засобів та нематеріальних активів є НП(С)БОДС 121 

«Основні засоби» та 122 «Нематеріальні активи» [3] та розроблені до них 

Методичні рекомендації [4]. В процесі реформування відбувалися зміни  у 

зазначених документах, результатом якого є неоднозначне тлумачення сутності 

переоцінки. 

Звертаємо увагу, переоцінкою активів є господарська операція, яка передбачає 

приведення залишкової вартості активів до їх справедливої вартості на річну дату 

балансу. За нормами НП(С)БОДС 121 основними показниками для розрахунку 

індексу переоцінки є залишкова вартість об’єкта активів, яка за своїм порогом 

суттєвості відрізняється від справедливої вартості на річну дату балансу [3]. 

Умовами здійснення переоцінки активів є суттєва відмінність між 

залишковою вартість активу від справедливої вартості. Рекомендуємо спиратись 

на поріг суттєвості, зокрема величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню 

залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості. 

Основними вимогами до проведення переоцінки активів є отримання 

рішення про проведення переоцінки від керівника установи, разом з цим таке 

рішення потрібно погодити з органом, якому підпорядкована бюджетна 

установа. Установи нижчого рівня погоджують рішення щодо проведення 

переоцінки з установою вищого рівня, тобто потрібно погоджувати таке 

рішення, із установою, яка затверджує кошторис, оскільки для проведення 

переоцінки потрібно залучати кошти спеціального фонду.  

Залучення коштів потрібно для визначення справедливої вартості, яку 

здійснює суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 

12.07.2001 р. № 2658-ІІІ, де зазначено, у випадку переоцінки ОЗ для цілей 

бухгалтерського обліку (абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону № 2658) передбачено обов’язкове 

проведення оцінки суб’єктом оціночної діяльності [5]. 

Результатом оцінки є документ, що містить висновок про вартість майна та 

підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності 

– це звіт про оцінку майна. 
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Звертаємо увагу, справедлива вартість – це сума, за якою установа може 

продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. 

В практичній діяльності постійно виникають ситуації, витрати на залучення 

експерта не передбачені кошторисом. Зокрема, Досвід Збройних Сил України 

щодо визначення справедливої вартості об’єкта основних засобів показав, що є 

можливість визначити справедливу вартість без залучення суб’єкта оціночної 

діяльності.  

Військові частини для визначення вартості ОЗ використовують Методику 

визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших 

військових формувань від 29 травня 1998 р. № 759 [2], де визначення 

справедливої вартості не вимагає залучення експерта. 

Чимало питань виникає при відображенні в системі бухгалтерського обліку 

результатів переоцінки, у вигляді уцінки або дооцінки. Загальні підходи 

визначені в Методичних рекомендаціях, де зазначено, що сума дооцінки 

залишкової вартості об'єкта основних засобів суб'єктом державного сектору 

зараховується до капіталу в дооцінках, а сума уцінки – до складу витрат звітного 

періоду. Дані про переоцінку (зміна вартості і суми зносу) відображаються у 

регістрах аналітичного обліку [4]. 

Однак виникають ситуації повторної переоцінки активів на річну дату. 

Зауважимо, в результаті повторної переоцінки, коли в обліку відображається 

уцінка до об'єкта активів, що в попередніх періодах були дооцінені, тоді сума 

дооцінки відображається як доходи у сумі, що не перевищує суми зазначеної 

уцінки, із зарахуванням суми перевищення до капіталу в дооцінках звітного 

року. Якщо до проведення уцінки відбулася дооцінка об'єкта основних засобів, 

то сума його уцінки зараховується на зменшення капіталу в дооцінках, але не 

більше суми дооцінки, із включенням різниці до складу витрат звітного періоду. 

У зворотному випадку, при виникненні перевищення сум раніше 

проведених дооцінок об'єктів активів, яка переважає над попередньою уцінкою 

залишкової вартості відповідного активу. Період проведення переоцінки 

здійснюється щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, сума якої 

відноситься  до накопиченого фінансового результату і одночасно зменшується 

сума капіталу у дооцінках. Також при вибутті активів зменшується вартість на 

всю суму залишкової вартості, що перевищує суми попередніх дооцінок цього 

об'єкта активу над сумою попередніх уцінок. 

Підсумовуючи варто наголосити, у практичній діяльності виникає чимало 

проблемних питань із організаційною роботою проведення переоцінки активів, 

його документальним оформленням. В період проведення переоцінки важливо 

чітко визначити етапі переоцінки активів, назначити відповідальних осіб, 

створити комісію, правильно оформити документи при переоцінці (відомості, 

регістри, акти тощо) та достовірно показати результати переоцінки у фінансовій 

звітності.  
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

НОВОСТВОРЕНИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

У 2020 році завершується цикл реформ пов'язаний із децентралізацією 

влади, що призводить до виникнення нових новостворених об’єднань 

територіальних громад перед якими постають нові виклики і проблеми, які 

впливатимуть на їх розвиток і життєздатність. Проблема бюджетування, а також 

організації обліку в нових громадах є важливим питанням, від вирішення якого 

залежить  своєчасність і точність управлінських рішень, а також сталий розвиток 

суб’єктів державного сектору. 

На першому етапі об’єднання, рекомендовано громадам проведення 

інвентаризації майна, порядок проведення якої для органів місцевого 

самоврядування та оформлення результатів визначається Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879 [1]. Проведення інвентаризації 

земельних ділянок визначається Порядком проведення інвентаризації земель, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 

513 [2]. Для цього рекомендуємо створити комісію в склад якої б входили 

представники з кожної громади, бухгалтер, землевпорядники та інші фахівці 

відповідно до Положення №879. 

За результатами інвентаризації органи місцевого самоврядування повинні 

оформити документи відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 

17 червня 2015 р. № 572 «Про затвердження типових форм для відображення 
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бюджетними установами результатів інвентаризації» [3]. Після завершення 

даного етапу відбувається передача активів і пасивів органу місцевого 

самоврядування, що підтверджується оформленням передавального акту. 

Частиною другою ст. 107 Цивільного кодексу України передбачено, що 

передавальний акт складається після закінчення строку для пред’явлення вимог 

кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог [4]. Враховуючи те, що 

процедура реорганізації відповідно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» проводиться без збирання вимог кредиторів, 

передавальний акт складається після проведення інвентаризації всього майна та 

підписується всіма членами комісії з припинення (комісії з реорганізації) [5]. 

Затверджується передавальний акт відповідним рішенням ради об’єднаної 

територіальної громади. Комісія з питань фінансів та планування соціально-

економічного розвитку повинна сформувати початковий баланс ОТГ. 

Вирішення питання організації обліку суб’єкта державного сектору 

пропонуємо розпочати з розробки і затвердження Рішення об’єднаної 

територіальної громади про облікову політику. При розробці «Положення про 

облікову політику об’єднаної територіальної громади» рекомендуємо 

враховувати вимоги наступних нормативних актів: Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV 

[6], Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [5], 

Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, 

затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 № 59 [6], та Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни 

облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженого наказом Мінфіну від 

21.12.2010 № 1629 [8], керуючись статтею 26 Закону України «Про органи 

місцевого самоврядування в Україні» [9]. 

В положенні про облікову політику необхідно зазначити перелік рахунків 

бухгалтерського обліку, який буде використовувати суб’єкт державного сектору 

для відображення господарських операцій враховуючи вимоги Плану рахунків 

суб’єктів державного сектору [10] та Порядку його застосування № 1219 [11]. 

Доцільно визначити графіки документообігу, методи оцінки, які буде 

використовувати суб’єкт державного сектору. 

Враховуючи вищезазначене можна сказати, що організація обліку суб’єктів 

державного сектору в новостворених об’єднаних територіальних громадах 

повинна враховувати цілий ряд нормативних актів. Комісії з питань фінансів та 

економічного розвитку рекомендується бути пильними при розробці 

початкового балансу суб’єкта державного сектору, при виборі програмних 

продуктів для автоматизації обліку, а також при організації розподілу коштів між 

уповноваженими особами новостворених об’єднаних територіальних громад.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРАНТОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УСТАНОВАХ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

Сьогоднішні реалії функціонування установ державного сектору загалом, а 

саме в результаті реформи з децентралізації вони мають всі можливості та права 

щодо залучення додаткових активів для ефективного функціонування своєї 

установи. Додаткові активи можуть залучатися різними способами, але 

найактуальнішим на сьогодні є укладання грантових угод з грантодавцями.  

Для установ державного сектору грантові відносини є новими і певною 

мірою не врегульованими на законодавчому рівні. Але це не має бути перепоною 

для формування та подання грантових заявок. Саме від якісних та кількісних 

показників у грантовій  заявці і залежить результат задоволення заявки.  

Грантрайтінг на сьогоднішній день є перспективним напрямом для установ 

які фінансуються як з державного, так і з місцевого бюджету. Для українських 

суб’єктів державного сектору грантрайтінг є відносно новим видом діяльності, 

для якого існує багато невирішених питань. Але для успішного грантрійтінгу 

потрібно в першу чергу грамотно написати грантову заявку. Грантових проектів, 

які реалізуються як вітчизняними установами, так і зарубіжними є достатньо. 

Саме тому установа має визначитися для чого і з якою метою буде залучати 

грант, як буде реалізовано цей проект і що отримає установа в результаті 

реалізації проекту.  

За результатами реалізації грантової угоди можуть бути різні проекти. 

Зокрема за грантом установа може отримати як грошові кошти, так і інші активи. 
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Найчастіше установи отримують грати грошовими коштами у національній або 

в іноземній валюті. Грантові пропозиції бувають різними як за видами, так і за 

типами. Зокрема за типом гранти можуть бути: на проєкт, корпоративний грант, 

капітальний грант, грант з частковим фінансуванням, початковий, 

посередницький, стимулюючий та цільовий грант, або грант у натуральній 

формі. А індивідуальний, колективний та партнерський грант – це все види 

грантів [2]. 

Гранти надаються на конкурсній основі. Саме тому установа для отримання 

гранту має: проаналізувати грантові пропозиції, обрати актуальний для установи 

грантовий проект, вивчити умови які зазначено у грантовій пропозиції, 

підготувати всі необхідні документи які знову ж таки визначено у грантовій 

пропозиції, подати грантову заявку, отримати позитивну відповідь та реалізувати 

грантовий проєкт. Але грантоотримувачу варто пам’ятати, що отримати грант це 

одна справа, але потрібно вірно та відповідно до НП(С)БОДС облікувати та 

відобразити у звітності ці господарські операції.  

Проаналізувавши НП(С)БОДС 124 «Доходи» при отриманні гранту в 

грантоотримувача виникає питання, то це доходи за обмінними чи необмінними 

операціями. Гранти та дарунки відповідно до НП(С)БОДС 124 «Доходи» 

належать до складу доходів від необмінних операцій. Але при визнанні та  оцінці 

отриманих активів при реалізації гранту виникає питання, оскільки саме у 

НП(С)БОДС 124 «Доходи» є різні варіанти оцінки активів [4]. 

Отже за умови, що установа отримала грант у натуральній формі, а саме у 

вигляді основного засобу чи нематеріального активу, то такий актив має 

оцінюватися за фактичною вартістю, яка визначена у Акті приймання-передачі 

цього активу від грантодавця до грантоотримувача. Але якщо в Акті приймання-

передачі така вартість не зазначена, то цей актив має оцінюватися за 

справедливою вартістю.  

Іншим прикладом реалізації грантової угоди може бути отримання 

грошових коштів, але тут теж виникають проблемні питання щодо валюти 

отриманих коштів. Якщо установа отримала грант у національній валюті, то цей 

дохід від необмінних операцій оцінюється та відображається на субрахунках 

бухгалтерського обліку у сумі отриманих грошових коштів на підставі виписки 

з спеціального реєстраційного рахунку чи поточного рахунку. А якщо отримали 

грант в іноземній валюті, то цей дохід від необмінних операцій оцінюється та 

відображається на субрахунках бухгалтерського обліку у сумі отриманих 

грошових коштів перерахований за офіційним курсом НБУ на дату отримання 

коштів, тобто на дату зарахування на поточний рахунок відкритий у банківській 

установі. 

Варто відзначити, що хоч і отримання грантів є доходами від необмінних 

операцій, але витрати понесені установою за рахунок цих коштів можуть бути 

витратами від обмінних операцій. Зокрема, коли установа для реалізації 

грантового проєкту залучає фізичних осіб за цивільно-правовими договорами чи 

укладаючи трудові договори, то винагорода за цими договорами буде 

відображатися грантоотримувачем, як витрати від обмінних операцій, а саме на 

субрахунку 8111 «Витрати на оплату праці». Витрати які здійснюються на 
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реалізацію грантової угоди можуть бути різними, але вони детально 

прописуються та обґрунтовуються у кошторисі, який є додатком до грантової 

заявки.  До таких витрат можуть відноситися витрати на оплату праці, на 

соціальне забезпечення, матеріальні витрати, витрати на відрядження та 

капітальні видатки на придбання необоротних активів [5]. 

При отриманні гранту установа обов’язково має відобразити ці господарські 

операції у звітності. Оскільки грантоотримувач має складати та подавати 

фінансову, бюджетну, податкову, управлінську та проєктну звітність. 

Грантоотримувач має звітувати як перед державними органами, так і перед 

грантодавцем. Зокрема звітування перед грантодавцем реалізується через 

складання та подання проєктної звітності. Проєктна звітність може бути у 

вигляді фінансових та наративних звітів. Зокрема у фінансовій звітності 

розпорядник бюджетних коштів має відображати фактичне виконання планового 

кошторису, але вже на підставі даних бухгалтерського обліку, тобто звітує за всі 

витрачені грошові кошти чи інші активи. У наративних звітах на відмінну від 

фінансових звітів грантоотримувач звітує про результати реалізації проєкту, але 

вже звітує про певні соціальні ефекти, про соціальні перетворення та взагалі про 

соціальну ефективність реалізації цього проєкту. 

Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» у 

фінансовій звітності, а саме у «Звіті про фінансові результати» за формою №2-

дс розпорядники бюджетних коштів у Розділі І рядку 2130 «Інші доходи від 

необмінних операцій» мають відображати загальну суму отриманих доходів від 

необмінних операцій як у натуральній, так і у грошовій формі. У Розділі І Пасиву 

звіту «Баланс» форми №1-дс у рядку 1420 «Фінансовий результат» 

відображається загальний фінансовий результат виконання кошторису установи 

за певний період. Сума отриманих грантів напряму впливає на цей показник, 

який формується у формі №2-дс [4]. 

Окрім фінансової звітності за результатами отриманого гранту установа 

зобов’язана складати та подавати бюджетну звітність. Зокрема отримання гранту 

має відображатися у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), Довідці про 

операції в іноземній валюті (Додаток 40), Довідці про надходження у 

натуральній формі (Додаток 37), Довідці про використання іноземних грантів 

(Додаток 22). 

Отже, грантові проєкти мають різні види та типи, що і впливає на 

особливості відображення в бухгалтерському обліку та звітності цих 

господарських операцій. В наш час це є одним із нових видів співпраці з 

вітчизняними та міжнародними установами з метою залучення додаткових 

фінансових активів до державного сектору. Бухгалтерський облік грантових 

операцій в установах державного сектору є актуальним питанням та потребує 

детального дослідження, що спричинено різносторонніми відносинами 

учасників грантових угод та особливостями реалізації грантових проектів в 

Україні. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 

ВИКОНАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Діяльність суб’єктів аудиторської діяльності пов’язана як з професійним 

аудиторським ризиком, так і ризиком підприємницької діяльності. У зв’язку з 

карантинними обмеженнями, виникли певні проблеми у складанні фінансової 

звітності, пов’язані з цим ризики та невизначеності, які впливають на 

організацію проведення аудиторської перевірки [1]. Карантині обмеження у 

пересуванні та соціальне дистанціювання чинять безпосередній вплив на 

виконання аудиторами своєї професійної роботи. Виконання всіх аудиторських 

процедур, зокрема перевірка документів, спостереження, тестування системи 

внутрішнього контролю, проведення анкетування, що раніше вимагало фізичної 

присутності, тепер стало складним завданням для аудиторів [2]. Не зважаючи на 

це, аудит має виконуватись відповідно до стандартів аудиту та забезпечити 

отримання достатніх та релевантних аудиторських доказів. Стандарти аудиту 

залишаються обов’язковими для використання в контексті COVID-19, а в 

нинішніх невизначених умовах якість аудиту актуалізується. Аудиторські фірми 

прагнуть підтримувати високі стандарти якості аудиту, оскільки вони 

обслуговують своїх  клієнтів під час карантину, одночасно підтримуючи здоров'я 

та безпеку своїх працівників. 

Після спалаху коронавірусу (COVID-19), зовнішнє та внутрішнє 

середовище діяльності розвиваються швидко та в способи, які раніше не 

передбачалися. Більшість компаній сьогодні оновили свою оцінку здатності 

продовжувати діяльність на безперервній основі та включили оцінку 

потенційного впливу COVID-19 на фінансову діяльність. Сюди також входить 

оцінка дестабілізації ринків та збоїв в операціях клієнта. Хоча вплив пандемії 

складно визначити та оцінити кількісно, у відповідь на вказані ризики аудиторам 

та їх клієнтам слід розробити плани дій у надзвичайних ситуаціях [3]. Аудиторам 

на сьогоднішній день необхідно забезпечити, щоб розкриття інформації 

керівництвом належним чином описувало перспективи компанії та те, як це може 
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вплинути на користувачів фінансової звітності. Аудитори також повинні 

враховувати свої обов'язки щодо оцінювання іншої інформації у фінансовій 

звітності. Аудиторам рекомендується проявляти ініціативність та обговорювати 

зі своїми клієнтами вплив пандемії на компанію, її діяльність,  враховувати у 

організаційних заходах, зокрема термінах проведення аудиту, врахувати 

непередбачені ситуації. Деякі компанії та аудитори стикаються з практичними 

труднощами у підготовці звітності та проведенні аудитів. Це, ймовірно, вплине 

на те, як аудиторські фірми будуть проводити аудит цих компаній. З огляду на  

обмеження поїздок та нарад у компаніях, аудиторам потрібно розробити 

альтернативні процедури аудиту для збору достатньої кількості належних 

аудиторських доказів [4]. 

В умовах обмеженого доступу через дистанційну роботу, заборону 

відвідувати об’єкти та соціальне дистанціювання, аудиторські команди 

стикаються з невідомими раніше проблемами під час виконання своєї роботи та 

комунікації з компанією. Певна низка інструментів і платформ полегшують це 

завдання. На сьогодні добре зарекомендували себе такі, як онлайн-зустрічі та 

відеоконференції, щоб члени команди підтримували контакт між собою та з 

компанією, а також здійснювали опитування та обговорення. Бачити один 

одного на екрані – це ліпший спосіб підтримувати відносини ніж комунікація за 

допомогою електронної пошти. Неважливо, який саме сервіс обрати, – MS 

Teams, Skype, Zoom чи WhatsApp, однак слід намагатися знайти найбезпечніший 

спосіб проведення онлайн-зустрічей [5]. Під час проведення аудиту, необхідно  

також зважити, як  карантинні заходи вплинули на клієнта, не лише з точки зору 

його ділових операцій та ключових показників, але й того, чи є можливість 

персоналу  клієнта спілкуватись з клієнтами, режим роботи. 

Ще одним широко застосовуваним інструментом став аналіз даних. Він дає 

змогу перевірити більшу кількість транзакцій, на відміну від традиційної 

вибіркової перевірки, підвищуючи ефективність, надаючи цінну інформацію та 

значно збільшуючи впевненість в аудиторському звіті. Використання 

різноманітних хмарних інструментів для обміну файлами, спільної роботи та 

семінарів значно спростили виконання завдань. Саме вони покликані допомогти 

провести віртуальну оцінку ризиків, обговорення аудиту та контроль якості. 

Компаніям, які вважають, що їх діяльність зазнає шкоди від карантину, 

можливо, доведеться серйозно задуматися про зменшення корисності активів та 

включити детальну інформацію в примітки до своєї фінансової звітності щодо 

прогнозів зменшення доходів та прибутку. Клієнтам також слід ретельно 

перевіряти свою діяльність та слідкувати за тим, щоб їхні лінії зв'язку 

залишалися відкритими для працівників, постачальників та інших важливих 

зацікавлених сторін. Також пандемія призвела до того, що оцінка  операцій 

клієнта буде більшою проблемою, ніж зазвичай. Компаніям та аудиторам, які 

надають консультації щодо ведення бізнесу у несприятливих економічних 

умовах, також варто проаналізувати можливі ризики, пов’язані з перебоями  у 

постачанні продукції (товарів, робіт, послуг), проблемами в роботі чи 

припиненням діяльності ключових постачальників і компаній, що надають 

послуги на умовах аутсорсингу. Окрім логістичних та технологічних перешкод, 
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які створює COVID-19, аудитори та регулятори також пильно стежать за тим, як 

широкомасштабні економічні збитки впливають на діяльність та життєздатність 

їхніх клієнтів. Ці суттєві зміни стосуються всього, включаючи примітки до 

фінансової звітності, а також ключові принципи постійної діяльності та оцінки 

знецінення капітальних активів.  

Також аудиторам потрібно розглядати більш детально питання 

внутрішнього контролю. Керівництву може знадобитися запровадити 

альтернативні засоби контролю, якщо існуючі процедури контролю не є 

ефективними в умовах пандемії. Внутрішні аудитори як експерти з оцінки 

ризиків повинні надавати топ-менеджменту максимальну підтримку та допомогу 

в ідентифікації та оцінці всіх можливих ризиків. Також, у разі потреби, вони 

можуть рекомендувати, яких заходів можна вжити для управління 

ідентифікованими ризиками. 

Отже, незважаючи на пандемію COVID-19, аудиторська діяльність 

продовжується, аудитори знаходять нові методи та підходи для проведення 

аудиту. Слід зазначити те, що пандемія принесла і деякі плюси. Так, у зв’язку з 

пандемією підприємства стали більш раціонально використовувати свої фінансові 

та трудові ресурси. Також можна побачити прискорене інвестування в технології 

та збільшення ролі, яку відіграють аудиторські фірми та консалтингові компанії, 

консультуючи клієнтів під час карантину. Пандемія прискорила  прийняття 

фірмами та клієнтами алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання, 

здебільшого тому, що події в відбуваються так швидко, що попит на аналітичні 

дані наразі дуже збільшився в порівнянні з попередніми роками [6]. 

Також, аудит спонукав компанії уважніше ставитися до своєї кібербезпеки, 

у зв’язку з дистанціюванням роботи та збільшенням числа кіберзлочинів на фоні 

цього, а також створювати механізми дистанційного керування діяльністю 

компанією, що у свою чергу викликало у аудиторів потребу адаптуватися до 

сучасних реалій. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ АУДИТУ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ 

 

Звіт про управління запроваджено в Україні в процесі гармонізації 

національного бухгалтерського обліку з європейським. Так, у 2017 Верховна 

Рада закріпила поняття та мету Звіту про управління в Законі України «Про 

внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень № 2164-VIII від 

05.10.2017 [1], чим імплементувала норми Директив ЄС 2013/34/ЄС «Про річну 

фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність і пов’язані з ними звіти 

окремих типів компаній [2] та 2014/95/ЄС «Про розкриття нефінансової та 

різноманітної інформації певними великими підприємствами та групами» [3], 

котра вносить поправки до Директиви 2013/34/ЄС. 

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» Звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову 

інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та 

розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності [1]. 

Це звіт зорієнтований на широке коло користувачів, які прагнуть отримати 

достовірну та якісну інформацію. Саме тому є важливою перевірка та 

підтвердження такої інформації незалежним аудитором. Директива ЄС 

2013/34/ЄС «Про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність і 

пов’язані з ними звіти окремих типів компаній» вимагає від аудиторів 

відзначення у висновку відповідності Звіту про управління фінансовій звітності 

підприємства за звітний період та відповідності такого звіту вимогам 

законодавства. Проте на сьогодні залишаються не вирішеними питання 

нормативного та методичного забезпечення аудиту такого звіту. А також 

виникають проблеми з наявністю кваліфікованих спеціалісті, що зможуть 

проводити такий аудит. Адже аудит Звіту про управління, потребує від аудитора 

знань у сфері стратегічного управління, управління персоналом, соціальної 

відповідальності, екології тощо [4]. 

Звіт про управління є супровідним документом до річних фінансових звітів: 

балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та 

приміток до фінансових звітів, тому головними завданнями аудиту такого звіту 

є: перевірка повноти та якості інформації, що відображена у звіті, а також 

перевірка узгодженості показників звіту із фінансовою звітністю. 

Проведення аудиту даного звіту можливе за наступними напрямами: 
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- аудит представленої організаційної структури підприємства та його 

діяльності – варто дослідити продукцію та послуги, що надає підприємство, а 

також його частку на ринку; 

- результати діяльності – розрахувати основні коефіцієнти для аналізу та 

розглянути динаміку розвитку підприємства за звітний період; 

- ліквідність та зобов’язання – дослідити ліквідність та оцінити зобов’язання 

та їх можливий вплив на ліквідність;  

- екологічні аспекти – проаналізувати вплив на навколишнє середовище в 

залежності від галузі діяльності та оцінити ефективність заходів щодо 

зменшення негативного впливу; 

- соціальні аспекти та кадрова політика – дослідити забезпечення 

дотримання конституційних прав людини, рівня охорони праці та техніки 

безпеки, дотримання умов колективного договору та законодавства у сфері 

трудових відносин; 

- інноваційна діяльність – аудит результатів інноваційної діяльності може 

бути проведений через дослідження витрат на переоснащення, кількості 

зареєстрованих патентів та отриманих ліцензій; 

- ризики – варто оціни чи вірно підприємство окреслює свої ризики;  

- фінансові інвестиції – необхідно перевірити зазначені обсяги інвестицій та 

їх доцільність; 

- перспективи розвитку – проаналізувати визначені перспективи розвитку та 

переконатись у їх реалістичності; 

- корпоративне управління (відображають підприємства-емітенти цінних 

паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів або щодо цінних паперів 

яких здійснено публічну пропозицію) – варто дослідити інформацію про органи 

управління, їх склад, повноваження, оцінити частки акціонерів в акціонерному 

капіталі та структури капіталу. 

Отже, основною метою аудиту Звіту про управління є формування 

професійної думки аудитора щодо достовірності та повноти даних такого звіту. 

Проте фахівці з аудиту та їх клієнти стикаються з низкою проблем, що 

перешкоджають в їх роботі, а саме: відсутність нормативної бази та методики 

щодо здійснення аудиту Звіту про управління, недостатність належного досвіду 

аудиту такого звіту та кваліфікованих аудиторських кадрів. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

ХХІ століття славиться блискавичним науково-технічним прогресом. На 

сьогоднішній день все більшої актуальності набуває нематеріальна форма речей. 

Підприємствам для господарювання важливе отримання прав на будь-які види 

діяльності, зокрема використання електронно-обчислювальної техніки 

неможливе без прав на застосування відповідного програмного забезпечення. 

Розвиток підприємництва та суспільства в цілому з кожним днем зміцнює свою 

залежність від інформаційних технологій.  

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має фізичної 

субстанції та може бути ідентифікований [1]. 

Аудит нематеріальних активів – це перевірка, спрямована на висловлення 

думки щодо відображення усіх аспектів облікової інформації щодо правильного 

ведення та відображення обліку нематеріальних активів. 

Важливим аспектом аудиту нематеріальних активів виступає те чи є 

суттєвою сума статті «Нематеріальні активи». Не завжди стаття попадає в 

суттєвість. Важливими факторами є зміна вартості нематеріальних активів 

порівняно з попереднім періодом.  

В поле перевірки потрапляють складові, що забезпечені обліковими 

операціями, зокрема:  

- первинні документи на покупку нематеріальних активів; 

- програмне забезпечення; 

- права, ліцензії, патенти; 

- орендні операції; 

- гудвіл. 

Господарюючі суб’єкти розробляють продукти під свою сферу діяльності. 

Для цього їм необхідні дозволи та права. У світовому масштабі спостерігається 

процес підвищення ділової активності бізнесу шляхом об’єднання, продажу, 

поглинання, відкриття філіалів підприємств в різних регіонах, залучення 

іноземних інвестицій, а процес інкорпорування та консолідації капіталу 

характерний для всіх рівнів економіки.  

Використання нематеріальних активів на підприємстві зобов’язує, 

відповідно до законодавства, використовувати тільки ліцензійне програмне 

забезпечення, тому при перевірці зростає ризик дійсності використання деяких 

програм і розробок ліцензійного випуску, а не піратської копії. У цьому випадку, 

під перевірку потрапляють всі ліцензійні номери нематеріальних активів у 

бухгалтерському обліку й ліцензійні номери використовуваних програм. Для 

вдосконалення аудиту нематеріальних активів необхідно розробити спеціальне 
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програмне забезпечення для аудиту, що могло б сканувати ліцензійні номери 

нематеріальних активів, які використовуються на певному комп’ютері й 

порівнювати їх з обліковими записами [2, с. 327]. 

Тому в сучасних економічних умовах спостерігається підвищення уваги до 

нематеріальних активів, які стають рушійним чинником та виступають 

індикатором економічного зростання, здатні забезпечити суб’єкта 

господарювання значними економічними вигодами і водночас можуть наражати 

його на ризики, які пов’язані з інвестуванням в них, що в майбутньому негативно 

може вплинути на фінансовий результат. 

Облікова категорія нематеріальних активів є досить новою для українських 

підприємств та мало вивченою, тут особливої уваги набуває саме облікове 

забезпечення аудиту нематеріальних активів, зокрема: кількість, якість, повнота, 

суттєвість, наявність усіх необхідних документів для проведення повного 

високоякісного аудиту нематеріальних активів.  

Також важливим питанням постає забезпечення аудиту в нормативно-

правовому секторі. В Україні спостерігається значне недосконале нормативно-

правове забезпечення як обліку, так і аудиту. 

Приймаючи до уваги існуючі проблеми щодо нормативного забезпечення 

обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства, вчені пропонують такі 

шляхи їх вирішення, а саме: 

 гармонізація нормативного обліку нематеріальних активів до міжнародних 

стандартів;  

 визначення єдиних критеріїв ідентифікації нематеріальних активів.  

 розробка методики аудиту нематеріальних активів.  

 постійне оновлення та удосконалення законодавчої бази, що регулює 

захист авторських, ліцензійних та патентних прав тощо [3, с. 146]. 

Оскільки дані процеси перебувають на шляху становлення, вони мало 

досліджені і потребують значного вивчення та удосконалення. Тому постає 

питання розробки таких методик бухгалтерського обліку і аудиту 

нематеріальних активів, які відповідатимуть інформаційним потребам системи 

управління, виходячи з особливостей підприємств та розвитку економічних 

відносин підприємств. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ  

 

В сучасних умовах питання забезпечення контролю та підвищення якості 

надання аудиторських послуг для вітчизняного аудиту стають дедалі 

актуальнішими. Сучасна практика професійного аудиту свідчить, що 

проблемним питанням залишається контроль якості аудиту та послуг, що 

надаються приватними аудиторами.  

Враховуючи те, що головним призначенням аудитора у суспільстві є 

забезпечення довіри з боку державних органів та громадськості до фінансової 

звітності суб’єктів господарювання, відтак між аудитором і третіми особами 

також існує зв’язок, який полягає у його відповідальності перед суспільством за 

надання необ’єктивної інформації, наслідком чого можуть бути фінансові втрати 

користувачів. У цих умовах якість роботи аудиторів, її відповідність кращим 

світовим практикам, стає принциповим питанням. 
Останнім часом для забезпечення інтересу та довіри інвесторів, акціонерів 

та зацікавлених сторін все більше уваги приділяється якості аудиторських звітів. 

Однак ступінь правдивості та ефективності цього твердження продовжує 

викликати певні занепокоєння науковців. Питання якісного аудиторського звіту 

було одним із основних питань, що викликають занепокоєння інвесторів, 

акціонерів та зацікавлених сторін, а також ключових міркувань для аудиторів по 

всьому світу. Виконання високоякісного аудиторського завдання передбачає 

зниження аудиторського ризику та мінімальні шанси на упереджений варіант 

аудиту. Тим часом реальність свідчить, що процес аудиту має обмеження щодо 

того, що включається в аудиторську діяльність. Таким чином, очікування 

користувачів аудиту відрізняються від реальності того, чого можуть досягти 

аудитори. Тим не менше, практикуючі аудитори та науковці приділяли увагу 

підвищенню довіри громадськості завдяки тісним закликам розробляти засоби 

підвищення якості аудиторського звіту. 

Аналіз досліджень показує, що не існує узгодженого визначення, що має 

містити якісний аудиторський звіт.  

Вважається, що аудиторська звітність має суттєвий внесок у якість аудиту, 

коли аудиторські звіти публікуються, щоб чітко показати думку аудитора щодо 

фінансової звітності та задовольнити потреби одержувачів фінансової звітності 

відповідно до чинних норм. 

Одним із факторів, який впливає на якість аудиторського звіту, є 

своєчасність аудиту. Такі фактори, як аудиторський комітет, незалежність ради 

та дуальність керівника, суттєво впливають на своєчасність чи затримання 
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подання аудиторського звіту. Своєчасність аудиту сприяє досягненню якісного 

аудиторського звіту завдяки ефективності комітету з аудиту. Ефективність 

діяльності аудиторського комітету може різко скоротити час виконання звіту [1]. 

Технологічна компетентність серед аудиторських комітетів суттєво сприяє 

забезпеченню своєчасності аудиторської звітності та подання. Досвідчені члени 

аудиторського комітету з належними фінансовими знаннями та їх незалежність 

сприяють представленню аудиторського звіту у встановлений термін. 

Тривалий термін аудиту покращує якість аудиторського звіту завдяки 

глибшій обізнаності з практикою фірми. Нещодавно призначені аудитори 

витрачають додатковий час, щоб зібрати більше інформації про клієнтів, щоб 

ознайомитися з точною інформацією про клієнта. Тоді додаткові години аудиту 

призводять до того, що зацікавлені сторони затримуються із своєчасним 

наданням перевіреної фінансової звітності [2]. Протягом перших років у 

аудиторів спостерігається значне збільшення дискреційних нарахувань, оскільки 

ці аудитори менш забезпечені знаннями, специфічними для клієнтів. Однак з 

часом ці дискреційні величини зменшуються, отже, якість аудиторських звітів 

підвищується.  

Проте надто тривалий термін взаємовідносин аудиторів з клієнтом може 

скомпрометувати аудиторське завдання тим, що аудитор буде використовувати 

аудиторських звіт передбачуваної якості. Як стверджують [3] аудиторські звіти 

починають втрачати свою якість саме через шість років тривалого аудиторського 

терміну. 

Також тривалі взаємовідносини при проведенні аудиторських перевірок 

створюють непрофесійне знайомство аудиторів та управлінського персоналу 

клієнта таким чином, спричиняючи недостатнє звітування або упускання 

постійних проблем. Тому керівництву аудиторської фірми необхідно 

передбачити можливість маневрування персоналу. 

Тривають дискусії відносно якості аудиторських звітів наданих 

аудиторськими фірмами, що входять до «Великої четвірки» та іншими. Проте 

емпіричні дослідження доводять відсутність суттєвої різниці в якості 

аудиторського звіту представленого аудиторськими фірмами «Великої четвірки» 

та іншими.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АУДИТУ  

В НАПРЯМІ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

В Україні збільшується кількість компаній, що повинні проходити 

обов’язковий зовнішній аудит фінансової звітності. Основним чинником є 

прийняття закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в  Україні» щодо удосконалення деяких положень» 

№2153-VIII від 5 жовтня 2017 року [1], що ввів критерії великих компаній. 

З іншої сторони- існує загальновідомий факт, що кількість інформації, 

щорічно збільшується [2] і компанії починають продукувати великі масиви даних, 

або іншими словами big data. У зв’язку з цим питання ефективного аудиту 

компаній-продуцентів big data слід вважати нагальним для сьогодення. 

Принципово важливо, що під ефективністю аудиту розуміється як 

фінансовий, так і нефінансовий аудит (консалтингові послуги в сфері аудиту 

контролей, ІТ-аудит тощо), що виконується у відповідності до міжнародних та 

місцевих стандартів аудиту, за доцільний проміжок часу та з нормальним 

навантаженням на персонал аудиторської фірми. 

Незважаючи на законодавчі вимоги щодо критеріїв компаній, що повинні 

проходити обов’язковий аудит фінансової звітності, існує практика добровільного 

(ініціативного) аудиту. Проведення добровільного аудиту є нерегламентованим, з 

точки зору місцевого законодавства, але такі послуги надаються компаніям, що 

мають вимоги до подачі фінансової звітності з аудиторським висновком місцевим 

та міжнародним кредиторам: інвестиційні фонди, банки, біржам; материнським 

компаніям, акціонерам, тощо.  

Таким чином, щорічно кількість компаній, що замовляють послуги аудиту 

збільшується та кількість інформації, що продукують замовники таких послуг 

збільшується. Це породжує проблему для аудиторських компаній. З позитивної 

сторони – це збільшення виручки, за рахунок росту ринку, з негативної сторони – 

це призводить до проблеми вирішення стратегічних внутрішніх питань:  

 Як задовольнити потреби ринку. 

 Як утримати чи збільшити долю на ринку послуг своєї галузі. 

 Як максимізувати дохід. 

Для того, щоб відповісти на ці принципові питання, топ-менеджмент компанії 

вирішує у який спосіб компанія буде розвиватись: екстенсивним шляхом через 

залучення більшої кількості персоналу, інтенсивним – переведення методології до 

digital-аудиту чи змішаним шляхом. Екстенсивний шлях розвитку згідно наукової 

теорії має свої границі та не зможе задовольняти потреби компанії весь час. 

Виключно інтенсивний шлях займає суттєвий проміжок часу, оскільки треба 

адоптувати внутрішню методологію фінансового аудиту до потреб роботи з big 
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data, при цьому задовольняючи вимоги Міжнародних стандартів аудиту, та 

провести навчання персоналу. 

Як і інтенсивний, так і змішаний шляхи вимагають перехід до digital-аудиту. 

У системі розвиту надання аудиторських послуг digital-аудит є еволюційним 

продовженням традиційного аудиту. З початку розвитку аудиторської практики 

нормальним положенням речей було переглядати паперові документи, звіти та 

рахувати на калькуляторі, з розвитком комп’ютерних технологій та програмного 

забезпечення виконання процедур перемістилось у MS Office (Excel, Word тощо), 

але згадана проблема збільшення кількості інформації потребує відходу від MS 

Office до іншого програмного забезпечення, що буде підтримувати роботу з big 

data та змінювати підхід до проведення процедур. Саме зміна підходів і є 

необхідністю впровадження digital-аудиту з big data. 

Перехід до digital-аудиту вже розпочався у компаніях Великої четвірки (EY, 

PwC, Deloitte., KMPG). Так, наприклад, EY застосовує макросні надбудови в MS 

Excel – EY Helix [3], що допомагають обробляти облікову інформацію. Але 

зважаючи, що за основу взято теж саме забезпечення, це є полу мірою, що вказує 

на тимчасовість рішення доки йде пошук необхідного програмного забезпечення. 

Саме вибір вже існуючих технологій обробки big data чи розробка ексклюзивних 

програм під потреби конкретної компанії є задачею топ-менеджменту у 

перехідному періоді. 

Таким чином, розглянувши поточну ситуацію на ринку аудиторських послуг, 

проблеми, з якими починають працювати аудиторські компанії та необхідність 

впровадження digital-аудиту, щоб підтримувати ефективність надання 

аудиторських послуг, потребують наукового дослідження в різних аспектах: 

визначення критеріїв та компаній-продуцентів big data, напрямів трансформації 

аудиторських процедур для потреб digital-аудиту з big data, методичних 

імперативів digital-аудиту, методологію оцінки якість digital-аудиту компанії-

продуцентів big data тощо. 

Отже, окреслені вище проблеми спричинили еволюційний перехід до digital-

аудиту компаній-продуцентів big data, та вказує на актуальність та значний 

практичний потенціал досліджень в даному напрямі. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В СУЧАСНИХ УМОВАХ: АКТУАЛЬНА 

ПРОБЛЕМАТИКА 
 

Високий рівень небезпеки, зумовлений значною кількістю правопорушень та 

вчинення економічних злочинів, що перешкоджають розвитку виробничих 

процесів, позбавляють бюджет певних доходів, збільшують інфляцію, стримують 

приплив інвестицій, – взагалі запобігають нормальному функціонуванню різних 

структур, може представляти загрозу економічній безпеки держави. Варто 

зазначити, що економічна експертиза є досить поширеним напрямом судових 

експертиз. Вона виступає невід’ємною складовою системи правосуддя в Україні. 

Вчені трактують економічну експертизу як з точки зору судочинства (спосіб доказу, 

процесуальна дія), так і з урахуванням функції перевірки, яку вона виконує 

(дослідження). Але найбільш ґрунтовним є розуміння економічної експертизи як 

процесуальної форми дослідження [1]. Певна річ, що поглядів вчених до 

визначення поняття «економічна експертиза» достатньо. Тому, проведений аналіз 

багатьох визначень в науковому і законодавчому середовищі дає можливість 

сказати наступне, що економічна експертиза – це специфічна категорія, яка має два 

основних напрямки накопичених професійних (теоретичних і прикладних) знань у 

сфері юриспруденції та бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, фінансів тощо. 

Потужним напрямом безперебійно функціонуючої економіки, а також здобутку 

всього суспільства нашої країни є дотримання правил і норм «гри» всіма 

учасниками ринку. Але як не намагалось суспільство прагнути до ідеалу, все одно 

залишається спокуса певної кількості осіб порушити ці норми і правила заради 

своєї особистої вигоди, що призводить до збільшення злочинів в економічній сфері. 

Економічні злочини з використанням знань з бухгалтерського обліку вважаються 

найбільш витонченими і професійними. Вони іноді важко доказові та, як правило, 

здійснюються висококваліфікованими фахівцями, які добре орієнтуються в 

питаннях економіки, бухгалтерського обліку, оподаткування, права, в 

технологічних процесах виробництва і реалізації товарно-матеріальних цінностей. 

Дуже важливо, щоб експерт-економіст знав всі можливі хитрощі в методах і 

прийомах, що застосовуються під час ведення обліку і, крім того, вмів їх виявити. 

Це пояснюється тим, що при розслідуванні злочинів, пов'язаних з фальсифікацією 

даних бухгалтерського обліку, що є в певних випадках дуже складними, 

недостатньо тільки кваліфікованої підготовки, необхідний значний досвід 

практичної роботи і спеціальні навички в області ведення бухгалтерського обліку, 

аналізу, аудиту, фінансів тощо. Тому, для більш швидкого і якісного забезпечення 

доказової бази «підозра/обвинувачення» вважається необхідним визначити склад і 

порядок використання спеціальних бухгалтерських знань і знань обізнаних осіб в 
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розслідуванні. Проте треба зауважити, що на сьогоднішній день штат експертів 

перебуває в малозмінному стані; м’яко кажучи, застарілі методики та організаційні 

аспекти судово-експертних досліджень, зокрема в економічній сфері; безладдя на 

самому ринку плюс політична складова – все це веде до погіршення якості 

проведення експертиз, що, значною мірою, несприятливим чином позначається на 

«очищенні» суспільства від економічних пройдисвітів. Внаслідок цього утворилася 

необхідність підбору і впровадження інноваційних спрямувань і форм у вирішенні 

даної проблеми – таких як інформаційні технології. Однак, поки, фактично зміст 

більшості наукових праць носить або дискусійний, або прикладний характер, тобто 

не доведено до повного завершення. Логічно, виникає потреба в узагальненні і 

систематизації наданих теоретичних і практичних аспектів. В умовах нашої 

сучасності обов'язковим є володіння всією повнотою інформації, впровадження 

різних форм інновацій, інформаційних технологій. Що стосується інформаційних 

технологій, то їх використання під час розслідувань кримінальних, цивільних справ 

тощо, судових процесів у сфері економічних злочинів пов'язане з удосконаленням 

правового забезпечення, а також можливість доступу всіх учасників судового 

процесу до інформації про науково-дослідні установи, обрані методики і певні 

засоби проведення експертного дослідження. В результаті цього можна назвати 

деякі спрямованості розвитку, а саме: вдосконалення автоматизованої 

інформаційно-довідкової бази судових експертиз, зокрема економічної; у ВУЗах 

частіше проводити заняття у форматі ділової гри «Судове слухання» з розподілом 

ролей та повноважень умовних посад для всіх її учасників [2]; необхідність 

використання інтегрального програмного продукту, який містить у собі всі аспекти 

ведення бухгалтерського обліку та контролюючі функції, що дасть можливість 

збільшити коефіцієнт корисної дії у експертів-економістів і скоротить час на 

проведення самого експертного дослідження в економічній сфері і т. д. Більш 

заглиблюючись у дослідження даної тематики можна стверджувати, що цей список 

напрямків удосконалення та здійснення обумовлених аспектів вкрай малий і не дає 

повного уявлення про всю лінійку інновацій. Але, в будь-якому випадку, життя і 

прогрес не стоїть на місці і нагальні проблеми реалізації будь-яких інновацій, а 

зокрема інформаційних технологій, в процесі проведення економічної експертизи 

дуже потребують безперервної уваги як з боку вчених, так і з боку практиків. Це 

вкрай необхідно в наш час, тому що інноваційні шляхи вирішення і реалізація 

певних питань, що стосуються експертних досліджень в економічній сфері 

безсумнівно покращить методику і організацію, підвищить якість проведених 

самих експертиз, а також приборкає деяких «гравців» від зухвалих, але 

протизаконних діянь і, нарешті, збереже правила та норми «гри» на ринку для всіх 

її учасників, що стане гарантією стабільної економіки в нашій країні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ. 

КОМУНІКАЦІЯ АУДИТОРА З АУДИТОРСЬКИМ КОМІТЕТОМ 

 

Правовими засадами створення та діяльності аудиторського комітету є 

Директива 2006/43/ЄС про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої 

звітності [2], Регламент (ЄС) № 537/2014 про конкретні вимоги обов'язкового 

аудиту суспільно значимих суб'єктів господарювання [3], а також Закон України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [1]. 

Суспільство очікує від запровадження такої структури як аудиторський 

комітет, в першу чергу, мінімізацію фінансових та операційних ризиків та ризику 

не дотримання вимог законодавства, а також сприяння підвищенню якості 

фінансової звітності. 

Обов'язковість вимог Закону [1] щодо забезпечення реалізації функцій 

аудиторського комітету поширюється тільки на підприємства, що становлять 

суспільний інтерес. 

Які форми реалізації функцій аудиторського комітету: 

 Великі підприємства зобов'язані створити аудиторський комітет або 

покласти відповідні функції на ревізійну комісію або наглядову раду, що 

створюється відповідно до законодавства (стаття 34) [1]; 

 Інші підприємства, які належать до підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на 

окремий підрозділ органу управління або на наглядовий орган (стаття 34) [1]; 

 Якщо у складі юридичної особи створено окремий комітет з призначень 

аудиторів, в якому представники його власників (засновників) мають 

вирішальний вплив і якому доручено надавати рекомендації з відбору суб'єкта 

аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту, то цей 

комітет може виконувати функції аудиторського комітету (стаття 29) [1]. 

Які вимоги до аудиторського комітету встановлює Закон. Більшість членів 

аудиторського комітету підприємств, що становлять суспільний інтерес , не 

повинні бути пов'язані з такими підприємствами. З числа незалежних членів 

призначається Голова аудиторського комітету. До складу аудиторського 

комітету не можуть входити посадові особи органів управління таких 
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підприємств (стаття 34) [1]. Щонайменше один член аудиторського комітету 

повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту. 

Основними завданнями аудиторського комітету є: 

1. інформування загальних зборів акціонерів (учасників) або іншого 

вищого органу управління відповідно до законодавства, органу управління або 

наглядового органу підприємства про результати обов'язкового аудиту 

фінансової звітності; 

2. моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання 

рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації; 

3. оцінка ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього 

аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики 

внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства; 

4. моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності; 

5. оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають 

послуги з обов'язкового аудиту; 

6. проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 

діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами (стаття 34) [1]. 

Як здійснюється призначення суб'єкта аудиторської діяльності. 

Суб'єкт аудиторської діяльності призначається загальними зборами 

акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у 

недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з 

Міністерством фінансів України державних (комунальних) підприємств та 

господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, 

паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до 

законодавства та установчих документів. 

На підприємствах, що становлять суспільний інтерес, проводять конкурс з 

відбору суб'єктів аудиторської діяльності. 

Для проведення конкурсу підприємство має розробити і оприлюднити 

порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії 

відбору щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності. Відповідальність за 

проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет або інший орган 

(підрозділ), на який покладено відповідні функції (стаття 29) [1]. 

У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які 

відповідають вимогам, встановленим Законом [1], включені до відповідного 

розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від 

кожного з підприємств суспільного інтересу, яким надавалися послуги з 

обов'язкового аудиту протягом цього періоду, не перевищувала 15 % загальної 

суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, 

пов'язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству (стаття 29) [1]. 

Особливо слід звернути увагу на те що Законом (стаття 6) [1] 

встановлюються обмеження на одночасне надання підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес, послуг з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності та неаудиторських послуг. 

Законом обмежена також тривалість надання аудиторських послуг. 



300 

 

Підприємство, що становить суспільний інтерес, призначає суб'єкта 

аудиторської діяльності для виконання першого завдання з аудиту фінансової 

звітності щонайменше на один рік. При цьому безперервна тривалість виконання 

завдання не може перевищувати 10 років. Строк виконання завдання може бути 

продовжений на 10 років або на 14 років (стаття 30) [1]. 

Як здійснюється процедура конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської 

діяльності. 

Аудиторський комітет оцінює конкурсні пропозиції, подані суб'єктами 

аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт 

про висновки процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості 

послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності. 

За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані 

рекомендації щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, які 

мають включати щонайменше дві пропозиції. 

Існують особливості призначення суб'єкта аудиторської діяльності 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Закон передбачає також відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності. 

Воно може бути здійснено органом управління на підставі достатніх 

обґрунтованих доказів порушення вимог Закону. 

Суб'єкти аудиторської діяльності, подають до аудиторського комітету або 

органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції, додатковий звіт не 

пізніше дати подання аудиторського звіту. Додатковий звіт для аудиторського 

комітету повинен розкривати результати виконання завдання з обов'язкового 

аудиту. 

Яким чином здійснюється контроль за діяльністю аудиторського комітету. 

Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов'язано надати на 

вимогу Інспекції ОСНАД підтвердження дотримання процедури відбору та 

прозорості проведення конкурсу і формування рекомендацій аудиторського 

комітету, а також надати додатковий звіт. 

Заходами із забезпечення суспільного нагляду за діяльністю аудиторських 

комітетів є: створення публічного реєстру аудиторських комітетів та 

встановлення адміністративної відповідальності за не створення аудиторського 

комітету та за недотримання конкурсної процедури відбору суб'єкта 

аудиторської діяльності. 
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ВИДИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА НАПРЯМИ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ 

 

Надійність системи управлінського контролю визначаються його здатністю 

надавати потрібну інформацію для вищої і середньої ланок управління 

підприємства. Управлінський контроль характеризується як процес, за 

допомогою якого менеджери впливають на інших співробітників для реалізації 

стратегії фірми [1]. Під традиційним управлінським контролем ми розуміємо 

“контроль щодо прийняття рішень і поведінки всередині компанії з метою 

збільшення прибутку, рентабельності і поліпшення фінансового стану” [2, с. 34]. 

Здійснення управлінського контролю на рівні керівників окремих лінійних 

підрозділів згідно із встановленими завданнями спрямоване на створення 

максимально сприятливих умов для досягнення стратегічних цілей і мотивацію 

працівників для забезпечення високої продуктивності праці. 

За часовою ознакою виділяють три основних види управлінського 

контролю: попередній, поточний і підсумковий. 

Попередній контроль передує активній діяльності підприємства, а завдання 

цього виду контролю полягають у перевірці готовності підприємства, його 

співробітників, виробничого персоналу, системи управління до роботи. 

Основними напрямками попереднього контролю є: 1) перевірка управлінської 

системи на відповідність існуючій структурі підприємства, розробленим 

документам, дотримання ними чинних вимог, правильність їх оформлення, 

ступінь ознайомлення з правилами поведінки виконавців та засвоєння завдань, 

визначених вищим керівництвом; 2) моніторинг розуміння працівниками цілей 

своєї діяльності, знання прав, обов’язків, форм оплати праці, умов заохочення. 

Кадрові служби підприємства ретельно вивчають співробітників щодо їх 

професійної придатності, відбирають осіб, найбільш здібних для виконання 

майбутньої роботи. Контроль персоналу покликаний стежити за станом 

підготовки і перепідготовки кадрів, їх інструктуванням, наявністю можливостей 

для творчості та раціоналізаторства, умовами праці; 3) попередній контроль 

стану матеріальних ресурсів підприємства, який включає перевірку їх наявності 

у місцях зберігання, відповідності виробничим потребам за структурою і 

кількістю, гарантування постачання сировини, матеріалів, комплектуючих 

виробів тощо; 4) попередній контроль фінансових ресурсів підприємства, який 
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дозволяє перевірити надійність джерел формування активів та обґрунтованість 

майбутніх витрат. 

Основними засобами здійснення попереднього управлінського контролю є 

реалізація (не створення, а саме реалізація) визначених правил, процедур і ліній 

поведінки. Оскільки правила і лінії поведінки виробляються для забезпечення 

виконання планів, то їх суворе дотримання – це спосіб переконатися, що 

діяльність відбувається у заданому напрямі. Аналогічно, якщо писати чіткі 

посадові інструкції, ефективно доводити формулювання цілей до підлеглих, 

набирати в адміністративний апарат управління кваліфікованих людей, все це 

буде збільшувати ймовірність того, що організаційна структура діятиме так, як 

це було задумано. 

Поточний контроль здійснюється безпосередньо у процесі проведення робіт 

або відразу після їх завершення. Як правило, його об’єктом є підлеглі 

співробітники. Можна виділити дві форми поточного контролю: стратегічний та 

оперативний. Основним об’єктом стратегічного контролю є ефективність 

використання ресурсів підприємства з точки зору досягнення його кінцевих 

цілей. Оперативний контроль орієнтований на поточну фінансово-господарську 

діяльність, зокрема, рух виробів у рамках технологічного процесу; завантаження 

устаткування; дотримання загального графіка роботи; наявність запасів 

сировини, матеріалів, палива; незавершеного виробництва і готової продукції; 

рівень поточних витрат; витрачання грошових коштів. 

Для того, щоб поточний контроль був ефективним, апарат управління 

підприємством потребує зворотного зв’язку. У найпростішій інтерпретації, 

зворотний зв’язок – це дані про отримані результати. Прикладом отримання 

таких даних є повідомлення керівника своїм підлеглим, що їхня робота є 

незадовільною (коли він бачить, що вони роблять помилки). Системи зворотного 

зв’язку дозволяють керівництву виявляти багато непередбачених проблем і 

коригувати свою лінію поведінки таким чином, щоб уникнути відхилення 

підприємства від найбільш ефективного шляху до поставлених перед ним цілей. 

Підсумковий контроль пов’язаний з оцінкою виконання підприємством 

своїх планів і складанням нових; він передбачає всебічний аналіз не тільки 

конкретних результатів діяльності за минулий період, а й сильних і слабких її 

сторін. При здійсненні підсумкового контролю теж використовується зворотний 

зв’язок, але лише після того, як робота вже виконана. Хоча підсумковий 

управлінський контроль здійснюється надто пізно, щоб відреагувати на 

проблеми у момент їх виникнення, він має дві важливі функції. Перша з них 

полягає у тому, що такий контроль дає керівництву підприємства важливу 

інформацію для планування, якщо аналогічні роботи передбачається проводити 

і у майбутньому. Порівнюючи фактично отримані та заплановані результати, 

керівництво може краще оцінити, наскільки реалістично були складені ним 

плани. Ця процедура дозволяє також отримати інформацію про проблеми, що 

виникли, і скласти нові плани так, щоб уникнути цих проблем у майбутньому. 

Друга функція заключного контролю полягає у тому, щоб сприяти мотивації 

працівників. Якщо керівництво підприємства пов’язує мотиваційні винагороди з 
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досягнутим рівнем результативності, очевидно, що фактично досягнуту 

результативність слід вимірювати точно й об’єктивно. 

Таким чином, використання різних видів управлінського контролю 

дозволяє керівництву добитися високої ефективності витрачання наявних 

ресурсів з метою досягнення запланованої результативності, поліпшення 

фінансового стану через забезпечення належної поведінки всередині 

підприємства. 
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НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ 

ПРОВЕДЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

Введення нормативної вимоги складання звіту про управління викликана 

залученням України до тенденцій глобалізації, поширенням ідеї сталого 

розвитку та необхідністю імплементації положень Директиви 2013/34/ЄС та 

МСФЗ в національну нормативну базу. Адже наповнення традиційної фінансової 

звітності не може надати інвесторам та суспільству всю необхідну інформацію 

про діяльність підприємства. При цьому згідно з ч. 3 ст. 14 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність в Україні» звіт про 

управління підлягає обов’язковому аудиту і в аудиторському звіті за 

результатами проведеного аудиту має наводитися думка аудитора про 

узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю за звітний період. 

Також аудиторам необхідно розкрити інформацію про наявність суттєвих 

викривлень у звіті про управління та їх характер. Проте на даний час відсутні 

чіткі інструкції та рекомендації про те, яким чином та за допомогою яких 

процедур аудитори мають провести незалежний аудит звіту про управління, для 

того щоб дотриматися вказаної законодавчої вимоги. Тому вивчення та розробка 

організаційно-методичних аспектів проведення незалежного аудиту звіту про 

управління є актуальним, оскільки його складання є одним із ключових факторів 

забезпечення сталого розвитку підприємства, підвищення його інвестиційної 

https://teacode.com/online/udc/65/657.631.html
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привабливості та конкурентоспроможності, а думка незалежного аудитора 

підвищує впевненість в достовірності інформації, наведеної у вказаному звіті. 

Метою складання звіту про управління є надання користувачам інформації 

не лише про розвиток та результати діяльності, але й соціально-екологічні 

показники, перспективи розвитку підприємства на майбутнє із зазначенням 

існуючих ризиків та переліком невизначеностей в діяльності. Таку інформацію 

неможливо отримати з фінансової звітності та приміток до неї. Тому у 2017 р. 

внесено зміни до ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» та встановлено вимогу складання звіту про управління з 

уточненням, що він готується середніми і великими підприємствами незалежно 

від форм власності (крім банків і бюджетних установ). У липні 2018 р. внесено 

зміни до Порядку подання фінансової звітності, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, положеннями якого 

зазначено, що цей звіт необхідно подавати разом з річною фінансовою звітністю. 

7 грудня 2018 р. Наказом Міністерства фінансів України № 982 затверджено 

Методичні рекомендації щодо складання звіту про управління, які доповнюють, 

але не замінюють міжнародні рекомендації з питань сталого розвитку. 

Відповідно, підприємствам, які зобов'язані подавати звіт про управління, вперше 

готували даний звіт за підсумками 2018 р.  

Звіт про управління – це документ, що містить фінансову і нефінансову 

інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства і 

розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. Такий звіт подається 

разом з фінансовою звітністю і консолідованою фінансовою звітністю в порядку 

і строки, встановлені законом. У разі подання підприємством консолідованої 

фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. 

Користувачами звіту про управління можуть бути трудовий колектив, власники, 

інвестори та інші, зацікавлені в інформації про діяльність підприємства, 

користувачі. Звіт про управління повинен оприлюднюватися так само, як і 

фінансова звітність, разом з аудиторським звітом на власній веб-сторінці або веб-

сайті або в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. 

Підприємства включають у звіт про управління нефінансові показники 

діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, зокрема на 

навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання 

соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з 

корупцією та хабарництвом. 

Згідно абз. 5 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність в Україні» суб’єкти аудиторської діяльності повинні 

оцінити узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю 

(консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період та вказати на наявність 

та характер суттєвих викривлень. При цьому відповідно до положень МСА 700 

«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» та МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» аудитори повинні 

задокументувати всі процедури, виконані згідно з МСА 720, та включити до 

робочої документації остаточний варіант звіту про управління. Оцінка 

аудиторами інформації звіту про управління в аудиторських звітах підвищує 
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довіру акціонерів до показників такої звітності, розкриття інформації про 

численні прийняті рішення і формовані судження дає більш глибоке уявлення 

про всю складність процесу аудиту. 

Так як звіт про управління має статус обов’язкового до розкриття для 

користувачів звіту і повинен знаходитися у відкритому доступі міжнародне 

співтовариство потурбувалося про підтвердження якості наданої інформації і 

включило в обов’язки аудитора розглянути, чи існує суттєва невідповідність між 

даним звітом та фінансовою звітністю у відповідному МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації». 

Аудит звіту про управління має на меті встановлення достовірності його 

показників та відповідності показникам фінансової звітності підприємства. 

Реалізація даної мети можлива при вирішенні низки завдань, які стосуються 

розкриття підприємством необхідних розділів звіту про управління: 

– встановлення відповідності організаційної структури та опису діяльності 

підприємства реальному стану справ;  

– визначення правильності відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку, у внутрішній та фінансовій звітності залишків та оборотів щодо 

результатів діяльності за звітний період; 

– встановлення точності та достовірності розрахунків показників 

ліквідності та зобов’язань компанії; 

– аналіз інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об’єкта; 

– визначення соціальних аспектів та особливостей кадрової політики; 

– аналіз вказаних підприємством у звіті ризиків діяльності підприємства; 

– перевірка витрат та результатів досліджень і запровадження інновацій; 

– визначення достовірності сум та прибутковості фінансових інвестицій; 

– встановлення відповідності заявлених підприємством перспектив 

розвитку на майбутнє; 

– аналіз стану корпоративного управління компанії. 

При реалізації комплексу вищевказаних завдань аудиту звіту про 

управління аудитор має можливість отримати низку аудиторських доказів, які 

повинні бути доречними, надійними, достатніми та прийнятними. Адже в 

аудиторському звіті за результатами проведеного аудиту має наводитися думка 

аудитора про узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю за 

звітний період. Виконання зазначених завдань спрямоване на виявлення та 

усунення ряду неточностей та порушень щодо наповнення звіту про управління, 

які умовно можна розділити на три групи: недостовірне та неточне висвітлення 

аспектів діяльності підприємства, арифметичні помилки при відображенні 

розрахункових фінансових та нефінансових показників, невідповідність даних, 

відображених у звіті про управління, аналогічним показникам фінансової 

звітності. 

Звіт про управління містить фінансову (наприклад, використані 

підприємством фінансові інструменти, інформація про придбання акцій, оцінка 

цінового ризику, оцінка кредитного ризику, оцінка ризику ліквідності, оцінка 

ризиків грошових потоків, оцінка інших ризиків, з якими компанія зіткнулася і 

до яких у неї є схильність) та нефінансову (наприклад, інформація про діяльність 
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підприємства у сфері досліджень та розробок, інформація екологічного 

характеру, інформація соціального характеру, місія та довгострокові цілі 

підприємства, існуючі стратегії підприємства, підтримка концепції сталого 

розвитку, наявність систем керування якістю, існуючі ліцензії тощо) 

інформацію. Тому оцінка аудиторами такої інформації в аудиторських звітах 

підвищить довіру акціонерів до показників такої звітності, розкриття інформації 

про численні прийняті рішення і формовані судження надасть більш глибоке 

уявлення про всю складність процесу аудиту. 
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АУДИТОРСЬКІ РИЗИКИ ПЕРЕВІРКИ ТРЬОХРІВНЕВОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

Одним із основних пріоритетів Міністерства фінансів України є 

забезпечення справедливості та рівності податкової системи, її адаптацію до 

норм та правил Європейського Союзу. З цією метою Міністерство фінансів 

активно запроваджує кращі світові практики боротьби з розмиванням 

оподатковуваної бази й виведенням прибутку з-під оподаткування, а також веде 

постійну роботу щодо вдосконалення умов конвенцій про уникнення подвійного 

оподаткування. 

Поняття «розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під 

оподаткування» (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) стосується стратегій 

податкового планування, у яких використовують прогалини та неузгодженості у 

національному та міжнародному податковому законодавстві з метою штучного 

переміщення прибутків до територій з низьким або нульовим рівнем 

оподаткування, у яких економічна діяльність невелика або зовсім відсутня [1]. 

Це призводить до зменшення або уникнення зобов'язань зі сплати податку на 

прибуток. Практика BEPS зачіпає всі країни, проте особливо великий вплив вона 

справляє на економіки, що розвиваються, у зв'язку з їх високою залежністю від 

податку на прибуток підприємств, зокрема, мультинаціональних корпорацій 

(МНК). 

Об’єктивна необхідність проведення аудиту документації трансфертного 

ціноутворення пояснюється наявністю таких ризиків, як: ризики проведення 

перевірок, ризики додаткового оподаткування та накладання штрафних санкцій.  

В межах боротьби з міжнародними схемами розмивання податкової бази 

Україна приєдналась до Плану BEPS – проект Організації економічного 
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співробітництва та розвитку, що має 15 кроків, 3 з яких стосуються 

трансфертного ціноутворення [2, c. 13]. 

Норми стосовно документації ̈ з трансфертного ціноутворення (Крок 13 

«Настанови щодо документації̈ трансфертного ціноутворення та звітування в 

розрізі країн») розроблені з метою підвищення прозорості адміністрування 

податків, з урахуванням витрат підприємств на дотримання законодавства та 

включатимуть вимогу до МНК надавати всім відповідним урядовим органам 

необхідну інформацію про світовий ̆розподіл доходів, економічну діяльність та 

сплачені податки у різних країнах. 

План дій BEPS передбачає запровадження трирівневої структури 

документації, яка включатиме в себе такі документи [2, c. 23]: 

1. Документацію з трансфертного ціноутворення, яка є звичною для 

платників податків, так званий Local file, що має містити дані про особу, яка є 

стороною контрольованої операції, та пов’язаних осіб платника податків:  

- контрагента контрольованих операцій;  

- фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами) платника податків;  

- осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними 

правами платника податків у розмірі 25 і більше відсотків;  

- осіб, корпоративними правами яких у розмірі 25 і більше відсотків 

безпосередньо або опосередковано володіє платник податків.  

2. Глобальну документацію (Master file), яка повинна містити загальний 

опис діяльності міжнародної групи компаній, опис політики трансфертного 

ціноутворення, істотних нематеріальних активів і внутрішньогрупових 

фінансових операцій, механізми фінансування і розподілу фінансових потоків у 

групі, фінансову звітність, перелік і опис односторонніх договорів про попереднє 

узгодження ціноутворення.  

3. Звіт у розрізі країн (Country-by-country report) – найбільш суперечливий 

документ, оскільки передбачає розкриття транснаціональними корпораціями 

деталізованої інформації про свої відокремлені підрозділи в розрізі кожної 

країни і містить дані про прибуток, податкові виплати, кількість співробітників, 

матеріальні активи та функції компанії в кожній країні. Додаткова звітність дасть 

змогу податковим органам проаналізувати діяльність бізнес-групи і визначити 

центр її економічних інтересів. 

Крім того, платники податків, які здійснюють контрольовані операції, 

будуть зобов’язані інформувати контролюючий орган щодо участі у 

міжнародній групі компаній подаючи «Повідомлення про участь у міжнародній 

групі компаній». 

Глобальна документація та звіт у розрізі країн подається тільки 

міжнародними групами компаній. Для кожного звіту встановлено вартісні 

критерії щодо обсягу річного доходу. Звіт повинен подаватися материнськими 

компаніями або уповноваженими підрозділами, якщо консолідований річний 

дохід групи компаній перевищує 750 млн євро (або 50 млн євро, якщо група 

контролюється резидентами України) [3]. 
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Передбачено, що після приєднання України до Мultilateral Сompetent 

Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports 

(Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами), 

Звіти у розрізі країн, подані українськими компаніями, будуть об’єктом 

автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією [1]. 

Також слід зазначити, що за порушення правил подання нових звітів 

передбачено штрафні санкції, які за розмірами не поступаються штрафам за 

порушення правил подання локальної документації [3]. 

За неподання «Повідомлення про участь міжнародній групі компаній» або 

надання у ньому недостовірної інформації, передбачено штраф у 50 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 

січня податкового року (для 2020 звітного року це складе 105 100 грн). 

За неподання глобальної документації з трансфертного ціноутворення 

(Master file), передбачено штраф у 300 розмірів прожиткового мінімуму (для 

2020 звітного року це складе 630 600 грн). 

Так, за неподання такого Звіту у розрізі країн (Country-by-country report), 

передбачено штраф в 1000 розмірів прожиткового мінімуму (на даний час це 

більше 2 млн грн). За не включення усієї інформації до поданого Звіту у розрізі 

країн штраф складатиме 1% від доходу компанії, інформацію про яку не 

відображено, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму. Надання у 

звіті недостовірної інформації «обійдеться» платнику податків у 200 розмірів 

прожиткового мінімуму. 

Усі разом ці три документи забезпечують стандартизований підхід до аудиту 

документації̈ трансфертного ціноутворення і вимагатимуть від аудиторів та 

платників податків формулювання узгодженої позиції щодо трансфертного 

ціноутворення та надають службам податкового контролю корисну інформацію 

для оцінки ризиків трансфертного ціноутворення. Наявність такого масиву даних 

дасть можливість податковим органам удосконалювати методики виявлення 

недобросовісних платників податків, а також визначати передумови до перевірок, 

що сприятиме підвищенню ефективності податкового контролю в цій сфері. 

Питання додержання вимог BEPS є актуальним для служб податкового 

контролю, аудиторів та платників податків, які знаходиться на шляху 

реформування та запровадження європейських стандартів адміністрування 

податків. Виконання зобов’язань України щодо імплементації плану дій BEPS та 

приведення положень Податкового кодексу України у частині податкового 

контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог ОСЕР має 

створити сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні завдяки встановленню 

міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної 

торгівлі. 
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АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

Однією з важливих проблем України в умовах всесвітньої епідемії COVID-

19 та економічної кризи є пошук можливостей залучення іноземних та 

вітчизняних інвестицій. Їх залучення залишається недостатньо продуманим, 

суперечливим і малоефективним. Причиною цьому є непослідовна економічна і 

структурна політика, політичні кризи, географічна різнорідність регіонів, а 

останніми роками ескалація конфлікту на сході країни та анексія Криму. 

Загальна соціально-економічна ситуація в Україні ускладнюється війною на 

Донбасі. Оздоровлення економіки нашої країни та її розвиток нерозривно 

пов'язані з активізацією інвестиційної діяльності. 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає, що «інвестиції – це 

всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється 

прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект» [1]. 

Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання є не що інше, як 

інвестиції у виробничі потужності. Для її здійснення необхідні інвестиційні 

ресурси, до яких відносимо: грошові кошти, земельні ділянки, об'єкти 

природокористування, будівлі та споруди, різне обладнання, прилади та 

пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, винаходи, корисні моделі, 

програми для електронних обчислювальних машин, ноу-хау, товарні знаки. 

Відповідно до вимог ринкової економіки виникає актуальне наукове та 

практичне завдання вдосконалення аудиту інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Ринок аудиторських послуг в сфері аудиту інвестиційної діяльності в 

Україні іще не досить стабільний і поки що недостатньо ефективний. Проведення 

наукових досліджень з пошуку оптимальних шляхів вдосконалення системи 

організації та управління аудиторською діяльністю у цій сфері є одним із 

ключових завдань науки і практики на сучасному етапі економічного розвитку 

економіки України та її інтеграції з економікою Європейського Союзу.  

У цих умовах дуже важливо забезпечити професійне проведення аудиту 

інвестиційної діяльності, перш за все, зовнішнього аудиту інвестиційних 

проектів, звернувши особливу увагу на перевірку: паспорту бюджетної 

програми; річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми; довідки 

щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом; 
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титулу об’єкта; конструктивних елементів об’єкта; інших документів, поданих 

головним розпорядником для підтвердження фактичних даних. 

Аудит інвестиційної діяльності перш за все має бути зосереджений на 

перевірці іноземних і вітчизняних інвестиційних проектів. Інвесторам важливо 

отримати об’єктивні аудиторські висновки про уже ними впроваджені 

інвестиційні проекти. Його організація і проведення повинні відповідати 

основним вимогам міжнародних стандартів аудиту.  

З метою пошуку резервів зниження витрат на інвестиційні проекти аудитор 

має оцінити: понесені інвестором під час здійснення ним проекту тимчасові і 

фінансові витрати з отримання права користування земельною ділянкою, 

підключення до мереж, отримання дозвільної документації; важливо аудитору 

пересвідчитись в тому, чи не було допущено помилок при складанні розрахунків 

кошторисної вартості за окремими видами проектно-будівельних робіт, при 

виборі постачальників обладнання, технологічних ліній, інжинірингових робіт, а 

також – об’єктивності експертизи транспортних та логістичних витрат. 

Під час аудиту інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аудитору 

необхідно всесторонньо дослідити: обсяги матеріальних витрат, зокрема, 

потреби, ціни та умови постачання сировини, допоміжних матеріалів і 

енергоносіїв; витрати, що віднесені прямо на собівартість продукції; витрати на 

формування штату та фонду оплати праці; очікувані загальні (адміністративні) 

витрати інвестиційного проекту; обсяги оптимальних джерел фінансування та 

розробка рекомендацій щодо реалізації інвестиційних проектів, тощо. 

При оцінці інвестиційних проектів найбільш істотними виглядають 

наступні види невизначеності та інвестиційних ризиків: 

 ризик, пов'язаний із нестабільністю економічного законодавства; 

 зовнішньоекономічний ризик обмежень на торгівлю і постачання; 

 ризик несприятливих соціально-політичних змін у країні чи регіоні; 

 неповнота, або неточність інформації про динаміку техніко-

економічних показників, параметри нової техніки і технології; 

 коливання ринкової кон'юнктури, цін і валютних курсів; 

 невизначеність природно-кліматичних умов, можливість стихійних лих; 

 виробничо-технологічний ризик; 

 невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників ринку; 

 неповнота або неточність інформації про фінансове становище і ділову 

репутацію підприємств-учасників договірних зобов'язань. 

Таким чином, можемо стверджувати, що подальший розвиток аудиту 

інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні повинен 

здійснюватися з врахуванням сучасних світових тенденцій глобалізації 

економіки і надалі удосконалюватись і використовувати найсучасніші прийоми 

щодо зниження ризику не виявлення помилок при їх аудиті.  
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АУДИТОРСЬКІ КОМІТЕТИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

Згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність» підприємства, що становлять суспільний інтерес (далі – Підприємства) 

зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 

висновком [1]. Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається Органом управління за 

погодженням з Міністерством фінансів (пункт 1 статті 29 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [2]. Підприємство 

зобов’язане створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на 

ревізійну комісію або наглядову раду, що створюється відповідно до 

законодавства (стаття 34) [2]. Більшість членів аудиторського комітету 

підприємства не повинні бути пов’язані з такими підприємствами. З числа 

незалежних членів призначається Голова аудиторського комітету. До складу 

аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління 

таких підприємств. Щонайменше один член аудиторського комітету повинен 

бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту. Для 

проведення конкурсу з відбору аудитора Підприємство має розробити і 

оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та 

недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської 

діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів 

аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності (стаття 29 пункт 3) [2]. Головними завданнями аудиторського комітету 

є нагляд за процесом підготовки фінансової звітності, моніторинг завдань з 

обов’язкового аудиту, вибір зовнішніх аудиторів, оцінка ефективності систем 

внутрішнього контролю та управління ризиками підприємства. 
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Виникають питання практичного застосування норм Закону щодо створення 

аудиторського комітету. По-перше чи дотримується принцип незалежності члена 

аудиторського комітету, який працює за оплату, а виконання робіт 

підтверджується документально за підписом керівника Підприємства. Та чи 

може суб’єкт аудиторської діяльності-фізична особа бути членом аудиторського 

комітету? По-друге, якщо лише один член аудиторського комітету повинен бути 

компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту, то виникає сумнів 

у повноті та компетентності виконання завдань, визначених статтею 34 [2], 

зокрема, здійснювати моніторинг процесу складання фінансової звітності та 

надавати рекомендації і пропозиції щодо забезпечення достовірності інформації; 

проводити оцінку ефективності систем внутрішнього контролю та управління 

ризиками підприємства; моніторити виконання завдань з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, інше. Виконання повного спектру цих завдань потребує 

значного часу та компетенції, тому на безкоштовній основі та не фаховими 

людьми забезпечення дотримання статті 34 [2] є сумнівним. 

Практичне застосування норми Закону щодо конкурсного відбору 

аудиторським комітетом незалежного аудитора свідчить, що єдиним фактором, 

який визначає переможця є ціна. Зазвичай, суб’єкти аудиторської діяльності, що 

включені до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес відповідають іншим критеріям, визначеним в Законі. 

Зокрема: 

За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не 

перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських 

послуг (ч. 3 ст. 29) [2]. 

Не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Підприємству 

(виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може 

перевищувати 10 років) (ч. 3 ст. 29) [2]. 

За основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із 

загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до 

виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні 

підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону (ст. 23) [2]. 

Не надавали підприємству безпосередньо або опосередковано 

неаудиторські послуги (ст. 27) [2]. 

За відсутності загальнодоступної інформації, в т.ч. Інспекції з контролю 

якості, про негативну репутацію, недобросовісне виконання завдань суб’єкта 

аудиторської діяльності немає можливості у аудиторського комітету прийняти 

обґрунтоване рішення щодо відбору переможця. Підвищення рівня прозорості та 

інформативності Інспекції з контролю якості дозволить приймати виважені та 

обґрунтовані рішення щодо вибору та призначення незалежного аудитора. 

Крім цього, більшість підприємств, що становлять суспільний інтерес є 

замовниками у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі». У цьому 

випадку потребують узгодження норми цього закону та Закону України «Про 
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аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в частині вимог до 

проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Адже функції з відбору має 

також і тендерний комітет, визначена інша процедура відбору та вимог до 

укладання договору з переможцем. 

Підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що функція Органу 

управління зводиться лише до формального призначення суб’єкта аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності після 

проведення тендерним комітетом, аудиторським комітетом процедур з відбору. 

В процесі дослідження питань, опрацьованих вченими, норм законодавства, 

враховуючи практичне їх застосування, ми дійшли думки про необхідність 

визначення поняття незалежності члена аудиторського комітету. Визначальним 

критерієм незалежності вбачаємо підтвердження інформації про те, що член 

аудиторського комітету не є штатним співробітником аудиторської фірми. 

Важливим доповненням до законодавства має бути критерій щодо професійної 

кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку та аудиту виключно усіх членів 

аудиторського комітету. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

Питання організації дієвого державного фінансового контролю залишається 

актуальним для кожної країни. Україна не є виключенням в данноми питанні. 

Контроль за управлінням державними фінансами є важливою складовою 

фінансового механізму держави. Особливої уваги дане питання потребує, з 
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огляду на швидкі зміни законодавчої бази та можливі ризики пов’язані із цими 

змінами. 

Система державного внутрішнього фінансового контролю є предметом для 

обговорень та дискусій. Здебільшого дані обговорення стосуються не надто 

швидких реформ у галузі ДВФК. 

У відповідності до Стратегії реформування управління державними 

фінансами на 2017-2020 р.р. Кабінетом міністрів визначено ряд проблем, у 

галузях управління державними фінансами. Окреслено мету та визначено 

завдання на шляху до її досягнення у кожному з напрямків що потребують 

реформування та удосконалення. Що до питання організації ДВФК в Україні, 

проблематику окреслено таким чином:  

«Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в Україні 

ускладнюється через такі фактори: 

- центральний підрозділ гармонізації не виконує необхідних 

координаційних функцій у сфері фінансового управління та контролю у 

державному секторі, що передбачені концепцією державного внутрішнього 

фінансового контролю; 

- внутрішній аудит у бюджетних установах не повною мірою виконує свої 

функції як інструмент із налагодження керівником ефективної системи 

внутрішнього контролю, спрямованої на запобігання порушенням у бюджетному 

процесі, внаслідок недостатнього розуміння із сторони керівництва та 

неналежної професіоналізації внутрішніх аудиторів; 

- керівники різних рівнів не повною мірою усвідомлюють свою 

відповідальність щодо забезпечення ефективного управління бюджетними 

коштами на всіх стадіях бюджетного процесу та не розуміють сутності 

державного внутрішнього фінансового контролю, зокрема внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту» [2]. 

В системі координат державного внутрішнього фінансового контролю 

внутрішній аудит має визначені функції та законодавче підґрунтя. [1] Але, 

враховуючи в тому числі звіт Міністерства фінансів, щодо організації 

внутрішнього контролю у бюджетних установах, доводиться зауважити, що 

далеко не в усіх установах дані проекти є успішними.  

Оцінкою організації внутрішнього контролю є результати діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту. Їх діяльність у першу чергу повинна бути 

спрямована на упередження неефективного використання бюджетних коштів. 

Ряд причин, що вказують на проблематику та недосконалість внутрішнього 

аудиту в системі ДВФК, а саме: 

- надзвичайно важливим аспектом для виконання своїх завдань 

підрозділами внутрішнього аудиту повинно бути розуміння та володіння 

інформацією щодо стратегічних цілей установи;  

- враховуючи той факт, що у переважній більшості випадків створення 

підрозділів аудиту є по суті реорганізацію «ревізійного» або «інпекторського» 

відділу, шляхом простої зміни назви. Ключовою умовою до розвитку 

внутрішнього аудиту – є розвиток, а також кваліфікований добір персоналу. 
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Тобто підготовка внутрішніх аудиторів, що до розуміння ними функцій, 

компетенцій, постановки цілей; 

- залишається актуальним питання розвитку особистих компетенцій, 

кваліфікованого навчання аудиторів, у тому числі важливо приділити увагу 

таким напрямкам як: благонадійність, програмно-цільові методи формування 

бюджетної програми, стратегія та сфера боротьби з шахрайством у бюджетному 

процесі. Використання у своїй роботі міжнародних стандартів, та передових 

світових практик внутрішнього аудиту;  

- наголошено на незалежності аудиторського дослідження; 

- недостатньо уваги, також приділено постійному обміну інформацією на 

регулярній основі між бухгалтерськими відділами та внутрішнім аудитом, що не 

сприяє належному розвитку обох важливих функцій в органі управління.  

Однією із проблем функціонування підрозділів внутрішнього аудиту є те що 

заходи внутрішнього аудиту є в більшості випадків аналітичними заходами 

первинної бухгалтерської документації на предмет отримання утсановою 

найнижчої ціни.  

Мають принциповий вплив як на безпосередню ситуацію так і на 

довготривалий результат в майбутньому такі важливі аспекти, як стратегічне 

планування, програмно-цільвий метод при планувані та здійсненні видатків з 

огляду на підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування 

державної політики. В умовах сталого розвитку даним підходам, що 

передбачають далекоглядність та розумне довготривале планування, мусить 

бути приділено особливо важливе значення також.  

Впровадження в установах державного підпорядкуавння підрозділів 

внутрішнього аудиту є процесом надзвичайно важливим, але доводиться 

констатувати, що по факту він є достатньо не однозначним. Оскільки стратегія, 

планування, програмно-цільві методи та освіта підрозділів внутрішнього аудиту 

й надалі потребують значної уваги.  

Таким чином, система державного внутрішнього контролю в Україні 

залишається перед такими викликами, що значно уповільнюють її ефективне 

функціонування. В той час коли значна частина розпорядників бюджетних 

коштів вже запровадили і успішно використовує заходи з внутрішнього 

контролю, розвиток компетенцій внутрішніх аудиторів, як механізму контролю, 

потребує подальшої значної уваги. На нашу думку, керівники усіх рівнів у 

ввіреній їм установі, повинні приділяти більше уваги внутрішньому аудиту, як з 

точки зору розвитку компетенцій аудитора, так і більш активного залучення 

даного підрозділу установи до формування бюджетної програми та планування. 
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АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ОСОБЛИВОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ АУДИТОРОМ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ 

 

Виконання завдань з аудиту фінансової звітності, в т. ч. і підтвердження 

балансової статті нематеріальні активи, передбачає застосування аудитором 

професійного судження. Специфіка нематеріальних активів як об’єкта обліку 

(складність ідентифікації, підходи до оцінки, особливості проведення 

інвентаризації тощо) має безпосередній впив на процедуру здійснення їх аудиту. 

Враховуючи суттєве значення професійного судження в процесі забезпечення 

якості аудиторської перевірки, що доведено стандартами і реальною практикою, 

актуальним є питання визначення головних векторів його використання при 

аудиті нематеріальних активів.  

Про обов’язковість застосування аудитором професійного судження  

наголошується безпосередньо в Міжнародних стандартах аудиту: «характер 

міжнародних стандартів вимагає від професійного бухгалтера використання 

професійного судження під час їх застосування» [1]. 

МСА під професійним судженням розуміють застосування необхідних 

навичок, знань і досвіду в контексті вимог стандартів аудиту, бухгалтерського 

обліку та професійної етики при прийнятті обґрунтованих рішень щодо плану 

дій, які є прийнятними за обставин завдання з аудиту [1]. 

На думку Пожарицької І. М. [2, c. 455], професійне судження аудитора – це 

процес застосування професійних компетентнісних характеристик при 

вирішенні завдань з аудиту в умовах невизначеності для формулювання думки 

щодо професійних питань. 

Манько Н. Ф. [3, c. 7] зазначає, що професійне судження аудитора – це 

наукова категорія, в основу якої покладено мислення аудитора як людини, яке є 

результатом і узагальненням пізнання; відображає тристоронні відносини між 

аудитором, відповідальною стороною за складання фінансової звітності та 

певними користувачами; сформоване на основі професійних компетенцій 

фахівця в умовах невизначеності щодо фактів господарського життя; є підставою 

для формування незалежної думки щодо відповідності фінансової звітності 

застосовній концептуальній основі фінансового звітування. 

Вважаємо, що останнє визначення якнайкраще характеризує суть 

професійного судження і є застосовним до аудиту нематеріальних активів. 

По-перше, аудитор обирає процедури, на базі реалізації яких отримує масив 

вихідної інформації про нематеріальні активи та опрацьовує її. Мислення через 

узагальнення пізнання – неодмінний супровідник зазначених дій.  
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По-друге, актуальність тристоронніх відносин. Сторона, відповідальна за 

складання фінансової звітності, теж використовує професійне судження при 

складанні фінансової звітності в частині нематеріальних активів. 

Романів Р. [4, c. 48] обґрунтовує, що професійне судження – це думка 

бухгалтера стосовно вибору серед різних альтернатив варіанту представлення 

облікової інформації, яка ґрунтується на об’єктивних передумовах 

(нормативних, правових) і сформована з дотриманням формальних та 

неформальних правил. 

Так, бухгалтер застосовує професійне судження щодо нематеріальних 

активів при: 

– ідентифікації об’єктів, які визнаються у складі нематеріальних активів (в 

тому числі і оцінка того, що є переважним – матеріальний носій чи нематеріальне 

право); 

– визначенні вартісного критерія визнання нематеріальних активів; 

– ідентифікації класів нематеріальних активів, актуальних для підприємства 

з метою розкриття інформації у примітках до фінансової звітності; 

– визначенні доречної моделі для обліку нематеріальних активів (в тому 

числі підходу до розуміння терміну «активний ринок», за відсутності якого 

нематеріальний актив не може оцінюватися за справедливою вартістю); 

– визначенні терміну корисної експлуатації та найбільш ефективного методу 

амортизації; 

– підходу до розмежування етапу дослідження та розробки при 

самостійному створенні нематеріального активу. 

В процесі перевірки аудитору важливо оцінити судження бухгалтера із 

зазначених питань. 

Щодо ще однієї згаданої сторони відносин – користувача фінансової 

звітності – то він очікує об’єктивної фінансової інформації про нематеріальні 

активи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а також 

підтвердження від аудитора, чи є така інформація  є достовірною. Відповідно, 

користувачі очікують якісного судження від аудитора. 

По-третє, професійні компетенції аудитора безпосередньо впливають на 

його професійне судження. Без достатнього рівня знань та досвіду аудиту буде 

надзвичайно важко сформувати компетентне судження. У частині 

нематеріальних активів, аудитору важливо: 

– перевірити, чи всі нематеріальні активи відображені у звіті про фінансовий 

стан та чи вірно застосована методика оцінки, зазначена в обліковій політиці 

підприємства (компетенції – аудитору необхідно орієнтуватися у вимогах МСБО 

38 та П(С)БО 8); 

– проаналізувати документи на отримання прав (компетенція – знання норм 

права, при цьому аудитор може прийняти рішення про проведення експертизи 

офіційних охоронних документів шляхом залучення компетентних осіб; 

консультування зі складних та суперечливих питань з експертами допомагає 

аудитору сформувати компетентне судження);  

– з’ясувати факт реальної наявності нематеріальних активів на підприємстві 

(шляхом спостереження за процесом інвентаризації, опитувань чи інших 
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доречних процедур, обраних аудитором; компетенція – знання базових 

аудиторських процедур та вміння їх застосовувати). 

І, по-четверте, професійне судження аудитора є підставою для формування 

незалежної думки щодо відповідності статті «Нематеріальні активи» застосовній 

концептуальній основі фінансової звітності (МСБО 38 чи П(С)БО 8) та висновку 

про достовірність розкриття інформації про них у примітках. Щоб сформувати 

таке судження за результатами всієї здійсненої перевірки, аудитор застосовує 

судження послідовно на всіх етапах аудиту нематеріальних активів. На 

підтвердження цієї тези – п. 16 МСА 200: «Аудитор повинен застосовувати 

професійне судження під час планування та виконання аудиту фінансової 

звітності» [1]. Таким чином: 

1) застосування професійного судження аудитором є актуальним на етапі 

планування аудиторської перевірки нематеріальних активів (визначення обсягу 

їх аудиту та термінів, врахування суттєвості статті, розміру аудиторської 

вибірки); 

2) в процесі вибору доречних процедур аудиту та їх застосування 

(використати найбільш популярні при аудиті нематеріальних активів 

інспектування та аналітичні процедури, чи врахувати додаткові фактори);  

3) під час оцінки базових категорій та отриманих доказів (перевірка 

суджень управлінського персоналу та оцінка того, чи отримані аудиторські 

докази є достатніми за обсягом для висловлення фінальної думки). 

Здатність застосовувати професійне судження щодо нематеріальних активів 

– неодмінна умова участі аудитора у відповідних завданнях. Природа 

нематеріальних активів, необхідність застосування юридичних та аналітичних 

знань – все це активізує джерела невизначеності. Щоб мати належні докази, 

аудитору також доцільно забезпечувати належне документування процесу 

здійснення і результатів застосування професійного судження. 

Таким чином, професійне судження аудитора в контексті перевірки 

нематеріальних активів – це висновки аудитора, що базуються на його знаннях 

та досвіді, пов’язаних з об’єктом перевірки, застосовуються послідовно в процесі 

всього аудиту нематеріальних активів від моменту планування та формування 

вибірки і до висловлення думки. Найбільшого значення професійне судження 

набуває при виборі доречних аудиторських процедур та в усіх ситуаціях, 

пов’язаних з ситуаціями невизначеності.  
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НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКАХ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

Відповідно до вимог міжнародних стандартів професійної практики 

внутрішнього аудиту (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, IPPF) зовнішнє оцінювання діяльності внутрішнього аудиту (Full 

independent external quality assessment) має проводитись не рідше ніж один раз на 

п’ять років кваліфікованим незалежним експертом, який не є співробітником 

компанії. Метою такого оцінювання є підтвердження відповідності діяльності 

внутрішнього аудиту цим стандартам. 

Найбільшого поширення та напрацьованої практики в Україні внутрішній 

аудит набув у банківських установах. Логічним продовженням зусиль 

регулятора у вдосконаленні корпоративного управління в банках і наближення 

їх до європейських практик стало прийняття Постанови НБУ «Про затвердження 

Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України» № 311 від 

10.05.2016, якою установлено основні вимоги до організації внутрішнього 

аудиту загалом та обов’язкового проведення внутрішнього та зовнішнього 

оцінювання внутрішнього аудиту в банках України зокрема. Відповідно Закону 

України «Про Національний банк України» таке оцінювання передбачено й до 

діяльності внутрішнього аудиту у Національному Банку. За результатами 

нещодавнього незалежного оцінювання, яке проводилось експертами 

Центрального банку Нідерландів, було отримано найвищу серед можливих, 

оцінку якості внутрішнього аудиту – «Рівень 5: Оптимізуючий» – за шкалою 

оцінювання для організацій державного сектору (включаючи центральні банки), 

що визначає найвищі стандарти, принципи та вимоги до ефективного 

внутрішнього аудиту [4]. 

Вітчизняні аудиторські компанії також активізувались у цьому напрямку: 

розробили програми та критерії зовнішнього оцінювання та розпочали роботу, 

що актуалізувало низку питань як організаційного, так і методичного плану: 

 які суб’єкти мають повноваження проводити незалежне оцінювання? 

 який орган установлює ці вимоги (регулятор, Інститут внутрішніх 

аудиторів чи Аудиторська палата України)? 

 які вимоги чи критерії до експертів? Регулятор, окрім незалежності та 

відсутності конфлікту інтересів, їх не установив. 

Як вибрати зовнішнього експерта? Якщо ми говоримо про аудит, то 

принцип «дешевше» не спрацює. Насамперед, такий експерт повинен мати 

1) досвід практичної аудиторської діяльності, як зовнішнього аудиту так і 

внутрішнього; 2) знання концептуальних основ внутрішнього аудиту (стандарти, 



320 

 

керівництва IPPF; 3) досвід аудиту банківських установ; 4) відповідні 

сертифікації (сертифікат аудитора) або наявність у оцінювача або хоча б одного 

із членів групи професійного сертифікату внутрішнього аудитора (CIA); 

5) відсутність загроз незалежності; 6) відсутність фактичного та потенційного 

конфлікту інтересів. Загрозою об'єктивності й незалежності можуть бути минулі 

або поточні відносини з банком та його персоналом (як ділові так і особисті). 

Також доречним було б, й застосування додаткових вимог до експерта у 

залежності від потреб банку, його специфіки, спеціалізації, організаційної 

структури, профілю ризику, тощо. Наприклад, додаткові навички і знання у сфері 

ризик-менеджменту, комплайнсу, IT- аудит, корпоративного управління. 

Наступний не менш важливий момент – методичні аспекти оцінювання. 

У відповідності до стандарту 1312 «Зовнішні оцінки» [1] та вимог НБУ, що 

містяться в п.32 Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках 

України (Постанова Правління НБУ від 10.05.2016 № 311), предметом оцінки як 

мінімум має бути [2]: 

1) методологія функції внутрішнього аудиту; 2) компетентність персоналу 

ВА; 3) роль та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління 

та 4) безпосередньо процедури внутрішнього аудиту. 

«Гарним тоном» є залучення управлінського персоналу і Наглядової ради не 

на етапі ознайомлення з результатами оцінювання, а безпосередньо у процесі 

його проведення. Крім експертизи чи аналізу документів, які визначають статус 

внутрішнього аудиту та регламентують його діяльність, робочих документів 

проведених аудитів, експерт має відвідати підрозділ внутрішнього аудиту (СВА), 

провести зустрічі, інтерв’ю з керівниками бізнес-процесів, які були об'єктом 

аудиту, керівниками органів контролю (члени правління, члени Наглядової ради, 

персонал ризик-менеджменту, комплайнс, для обговорення різних аспектів 

роботи внутрішнього аудиту (формування команди та бюджету внутрішнього 

аудиту, комунікації з іншими структурними підрозділами, Правлінням банку, 

Наглядовою радою), оцінка можливостей внутрішнього аудиту для виконання 

аудиторських завдань з належним рівнем якості. 

Перевірка самої функції внутрішнього аудиту, її ефективності має включати 

оцінку існуючої системи планування аудиторських перевірок, дотримання 

ризик-орієнтовного підходу, вибірковий аналіз внутрішніх аудитів окремих 

бізнес процесів (наприклад корпоративного кредитування, управління ризиком 

ліквідності, інформаційної безпеки), наявність та якість системи оцінювання 

результатів аудиту та результатів аудиторської діяльності, включаючи звітність 

та робочі документи аудиторських завдань. Візуалізація цього процесу 

представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Блок-схема процесу незалежного оцінювання ВА 

 

У підсумку результатом такого процесу має стати оцінка зрілості функції 

внутрішнього аудиту та комплекс заходів з удосконалення роботи СВА. Такий 

«зовнішній» погляд дозволить виявити як незначні недоліки (наприклад, 

організаційні – стислі терміни виконання запитів щодо надання інформації в 

рамках аудиту), так і більш суттєві (незадоволеність ключових «споживачів» 

внутрішнього аудиту результатами).  
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Мета: Зрозуміти поточний стан
підрозділу внутрішнього аудиту,
виявити невідповідості вимогам
Стандартіам професійної практики
внутрішнього аудиту (IPPF), існуючі
проблеми та можливості щодо
покращення ефективності.

Завдання: Отримати незалежну думку
щодо відповідності діяльності
підрозділу внутрішнього аудиту
вимогам та очікуванням ключових
користувачів послуг внутрішнього
аудиту, та щодо виконання підрозділом
поставлених цілей та задач.

Завдання: Отримати незалежну думку
про те, наскільки ефективно підрозділ
внутрішнього аудиту інтегрований в
систему корпоративного управління
компанії та які існують шляхи
покращення взаємодії підрозділу з
зацікавленими сторонами.

Завдання: Отримати практичні
рекомендації щодо підвищення
ефективності проведення аудиту, в
тому числі як в частині планування
діяльності підрозділу внутрішнього
аудиту на певний період, так і в
межах планування та проведення
окремих аудиторських перевірок

Завдання: Отримати професійну оцінку
достатності знань, досвіду та освіти
працівників підрозділу внутрішнього
аудиту, а також оцінити ефективність
інструментів та технік, що
використовуються під час проведення
перевірок

Результат оцінки

•Детальний звіт, в якому зазначені
виявлені недоліки в діяльності
підрозділу внутрішнього аудиту, та
надані рекомендації для їх виправлення

•Всі зауваження розподілені відповідно
до ступеню їх важливості
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

НАПРЯМОК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В умовах нестабільної економічної та політичної ситуації, економічні 

процеси вимагають ретельного дослідження результатів діяльності та 

ефективності діяльності підприємств суспільного інтересу. Сучасний етап 

контролю за суб'єктами господарювання характеризується підвищеною увагою 

до підприємств що становлять суспільний інтерес.  

Для мінімізації ризиків бізнес процесів необхідна професійна оцінка 

діяльності підприємства. З метою гармонізації вітчизняної та європейської 

системи обліку в українську практику було впроваджено Директиви 2013/34/ЄС 

та Директиви 2014/56/ЄС [1], які спричинили внесення суттєвих змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2] і 

прийняття нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» [3]. Прийняття нового закону призвело до 

трансформації ринку аудиторських послуг. 

Аудит ефективності діяльності, на відміну від традиційного фінансового 

аудиту, визначається як пріоритетний в системі ефективного управління 

підприємством. 

В зарубіжній практиці розвинений аудит ефективності, та накопичена 

велика кількість досвіду застосування результатів таких послуг в збільшення 

ефективності. Нестійка ситуація в економічному просторі України потребує в 

нових підходах щодо управління підприємствами що мають суспільний інтерес. 

З огляду на це, попит на аудит ефективності зростає швидкими темпами, що 

зумовлює актуальність дослідження стосовно можливостей його впровадження. 

Економічні процеси в Україні стикнулися з невизначеністю зовнішнього 

середовища в трансформаційних перетвореннях економіки, та 

продемонстрували неспроможність самостійно долати руйнівні наслідки. 

Управління підприємством в сучасних умовах обумовлюють необхідність 

ретельного дослідження результатів та ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання, а також перегляду їхньої стратегічної програми здійснення 

господарської діяльності.  

Внаслідок підвищення значущості аудиторської перевірки протягом 

останніх років відбувається зміна сприйняття ролі аудитора як підтверджувача 

достовірності інформації фінансових звітів до представлення його як 

консультанта та експерта у проблемних питаннях бізнесу.  

Аудит ефективності є сталим поняттям, який в своїй основі визначає саме 

ефективність діяльності, тобто оцінку чи визначення наслідків будь-який дій в 

господарській діяльності підприємства, та його суспільну корисність. Аудит 
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ефективності діяльності складається з проведення комплексного аналізу 

ключових показників підприємства та оцінювати ефективність діяльності 

керівництва відповідно до  стратегії розвитку підприємства. 

Варто зазначити що проведення такого аудиту на даний час нічим не 

регламентується, та не передбачено Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», та іншими нормативними документами. 

З огляду на вище згадане, аудит ефективності можна визначити як одну з 

форм аудиту, скомбіновану з використанням методичного інструментарія 

економічного аналізу та аудиту, спрямованого на визначення оцінки ефективності 

вкладених ресурсів та отримання бажаного результату, з виявленням та 

урахуванням всіх факторів впливу в процесі діяльності підприємства.  

Суб'єкт господарювання функціонуючи в умовах ринкової економіки має 

необхідність забезпечувати використання своїх фінансових ресурсів на 

безперебійному рівні виконання своїх зобов'язань перед діловими партнерами, 

власниками, працівниками та державою. Економічна ефективність діяльності 

підприємств, швидкі темпи зростання, розвиток ділової активності, збільшення 

конкурентоспроможності визначаються їхньою операційною та інвестиційною 

діяльністю. 

Однією зі складових раціонального управління підприємством є 

систематичний і ефективний контроль з використанням аудиторських та 

консалтингових послуг за діяльністю менеджменту. Аудит ефективності 

покликаний вирішити недоліки в засобах зв'язку між об'єктом управління і 

ланкою що здійснює прийняття ключових рішень в діяльності об'єкта. 

Одним із чинників раціональної організації обліку і управління 

інвестиційною діяльністю є систематичний і ефективний аудиторський контроль 

за капітальними та фінансовими інвестиціями і операціями з ними, адже 

контроль, як функція управління є засобом зворотного зв'язку між об’єктом і 

системою управління, що інформує про дійсний стан керованого об'єкта, 

фактичне виконання управлінського рішення. 

Отже, актуальність аудиту ефективності діяльності полягає в тому, що в 

даний час багато організацій потребують професійної оцінки їхньої діяльності з 

метою збільшення своєї інвестиційної привабливості перед потенційними 

інвесторами. 
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ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА ЙОГО 

ТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЦІ РИЗИКІВ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ 

 

Певна частина суспільства не може да і не хоче мати базову економічну 

освіту але при цьому хоче розуміти результати роботи того чи іншого 

підприємства маючи на меті задовольнити свої потреби через фінансову звітність 

підприємства. Відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан та результати діяльності підприємства.[1] В цьому випадку і є 

важливість професії аудитора, який використовуючи свої знання, вміння та 

навики може об’єктивно оцінити насамперед результати роботи підприємства, 

застосування ним обраної облікової політики та дотримання законодавства при 

оприлюдненні фінансової звітності та додаткової інформації. 

Кожне підприємство має свої певні галузеві особливості роботи які певним 

чином і визначають його підходи до ведення бухгалтерського обліку та 

формування фінансової звітності. МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб’єктів господарювання і його 

середовища» зобов’язує аудитора чітко розуміти середовище в якому працює 

підприємство для оцінки ризику висловлення невідповідної думки стосовно 

цього  конкретного суб’єкту перевірки. «Аудитор повинен виконати процедури 

оцінки ризиків з метою забезпечення основи для ідентифікації й оцінки ризиків 

суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та тверджень. Однак 

процедури оцінки ризиків самі по собі не надають достатніх та прийнятних 

аудиторських доказів, на яких ґрунтується думка аудитора» [2]. Зрозуміло, що 

знати та враховувати всі напрямки і особливості діяльності роботи підприємств 

різних галузей один аудитор не зможе. Для цього потрібно мати або великий 

штат аудиторів в аудиторській компанії по кожному напрямку роботи або набір 

певних інструментів які б дозволили оцінити та звести до мінімуму аудиторські 

ризики.  

Перший випадок є недоцільним з точки зору того що підготовка та 

використання аудитора у вузькій спеціалізації досить довготривалий та 

затратний так як заключення договорів на проведення аудиту фінансової 

звітності не носить системного характеру, за виключенням банків та обмеженої 

кількості фінансових установ. 

Другий випадок передбачає розроблення, як зазначалося, певних 

інструментів у вигляді спеціальних тестів які б дозволили провести аудиторську 

перевірку на досить високому рівні. Якщо розглядати це в практичній площині 

то для ведення бізнесу всі підприємства використовують набір певних загальних 

умов функціонування, таких як наприклад податкове законодавство, але і 

механізмів притаманних тільки йому. Серед таких особливостей можна 
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врахувати наприклад в сільському господарстві – сезонність виробництва, в 

будівництві – довгострокове отримання готового продукту, в торгівлі – 

швидкість обороту капіталу, підприємств житлово-комунального підприємства 

– тарифне регулювання держави. Зрозуміло що наведені приклади не є 

вичерпними та не дадуть можливість аудитору висловити достовірну думку 

щодо суб’єкта перевірки. Крім того, ці всі особливості повинні найти своє 

відображення в системі внутрішнього контролю самого підприємства яку оцінює 

та використовує результати її функціонування і аудитор. «Внутрішній контроль 

(internal control) – процес, розроблений, запроваджений і підтримуваний тими, 

кого наділено найвищими повноваженнями, управлінським персоналом, а також 

іншими працівниками, для забезпечення достатньої впевненості щодо 

досягнення цілей суб’єкта господарювання стосовно достовірності фінансового 

звітування, ефективності та результативності діяльності, а також дотримання 

застосовних законів і нормативних актів» [2]. Враховуючи те що кожна 

аудиторська компанія оцінює систему внутрішнього контролю підприємства та 

ризики суттєвих викривлень на основі самостійно розроблених та затверджених 

внутрішньофірмових тестів то до цього потрібно підходити досить виважено.  

Так при розробці тестування системи внутрішнього контролю 

сільськогосподарського підприємства або такого що має суттєву долю в 

виробничому процесі чи надходженні виручки потрібно враховувати і певні 

галузеві методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку. Серед таких 

рекомендацій є насамперед визначення фактичного статусу такого підприємства, 

використання ним журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку чи якоїсь 

іншої, застосування на протязі року планово-облікової вартості 

сільськогосподарської продукції та доведення її до фактичної в кінці звітного 

року чи без застосування такого підходу. 

При розробці тестів для оцінки роботи системи внутрішнього контролю 

торгівельного підприємства важливими питаннями на які в першу чергу повинен 

звернути  увагу аудитор це накопичення та розподіл транспортно-заготівельних 

витрат чи пряме їх списання, формування та списання торгівельної націнки 

підприємствами роздрібної торгівлі, застосування виробничого методу 

формування витрат (використання в бухгалтерському обліку рахунку 23 

«Виробництво») чи формування тільки витрат обігу. 

Для підприємств будівельної галузі важливим моментом є порівняння 

доходів і витрат в довгостроковій перспективі з врахуванням дисконтування 

грошових потоків та нестійким фінансуванням робіт яке залежить від багатьох 

факторів. 

Для тестування підприємств житлово-комунального господарства 

важливими питаннями є формування фінансових результатів таких як прибутки 

чи збитки. Тут повинно враховуватися те що постійно вносяться зміни в 

обрахування цього показника як за методом нарахування так і касовим методом. 

Управлінський персонал при цьому зобов’язаний кожен раз підлаштовуватися до 

цих змін і тим самим формує певним чином невідповідні результати діяльності 

показані у фінансовій звітності та інших спеціальних формах звітності. 

І як висновок можна  сказати про те що без проведення такого тестування 
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як обов’язкового інструменту що дає можливість оцінити ризики суттєвих 

викривлень якісної аудиторської перевірки бути не може. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ТА НАДАННЯ 

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах ведення бізнесу особливої актуальності набуває питання 

довіри як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів до фінансової звітності. Це, 

безпосередньо, стосується й ситуацій, у яких існують обґрунтовані сумніви у 

неупередженості суб’єктів господарювання при здійсненні операцій з 

контрагентами, які є пов’язаними особами, та відображення цих операцій у 

звітності.  

Єдиним методом, що може забезпечити впевненість у достовірності 

інформації, представленої у фінансовій звітності, є аудиторська діяльність. 

Аудит є надійним способом підтвердження даних фінансової звітності, 

необхідний як підприємству, так і його акціонерам, постачальникам, кредиторам, 

інвесторам, і суспільству в цілому, тому питання перспектив розвитку 

аудиторських послуг в Україні є досить актуальним [2, с. 63]. 

Для забезпечення можливості виконання аудитором покладених на нього 

обов’язків необхідно постійно підвищувати рівень контролю якості та 

дотримання етичних принципів при проведенні аудиту, а також забезпечити 

незалежність його діяльності. 

Ринок аудиторських послуг є відкритою та контрольованою системою. 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» [4] усі аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності (САД) 

підлягають суспільному нагляду. Відповідальним за здійснення суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю в Україні є Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю, котрий складається з Ради нагляду за аудиторською 

діяльністю та Інспекції із забезпечення якості.  

У той же час, професійне самоврядування аудиторів здійснюється через 
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Аудиторську палату України (АПУ), яка здійснює як функції реєстрації 

аудиторів та САД, контролю за безперервним навчанням аудиторів, захист їх 

професійних прав, так і контроль якості аудиторських послуг суб’єктів, крім тих, 

які здійснюють аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес тощо.  

Одним із важливих повноважень АПУ є забезпечення доступу та 

відкритості інформації стосовно аудиторів та САД. Реалізується дана функція 

шляхом отримання та аналізу від САД звітів про надані ними послуги та надання 

до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальненої 

інформації про діяльність цих суб’єктів та узагальнених даних про стан 

аудиторської діяльності в Україні.  

Для забезпечення відповідного рівня узагальненості та уніфікованості 

інформації про результати діяльності у звітному періоді кожного окремого САД, 

усі вони зобов’язані не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним подавати 

до АПУ річний звіт за формою №1-аудит «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності 

про надані послуги» [5].  

За результатами аналізу наданої інформації, АПУ щороку оприлюднює 

узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні [3]. Крім 

того, дані щодо результатів діяльності суб’єктів у сфері бухгалтерського обліку 

й аудиту та консультування з питань оподаткування наводяться у щорічних та 

квартальних звітах Державної служби статистики України [1]. 

Досліджуючи особливості здійснення аудиту та надання аудиторських 

послуг шляхом опрацювання даних зазначених звітів, маємо змогу здійснити 

аналіз ринку аудиторських послуг в Україні протягом останніх років. Оцінку 

стану ринку аудиторських послуг доцільно здійснювати, базуючись на аналізі 

динаміки та структури основних його показників.  

Згідно положень чинного законодавства, аудитор провадить аудиторську 

діяльність у складі аудиторської фірми та/або як фізична особа-підприємець чи 

провадить незалежну професійну діяльність, за умови що така особа не є 

працівником аудиторської фірми. У той же час, САД можуть надавати 

аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, котрий складається з чотирьох розділів: аудитори; 

суб’єкти аудиторської діяльності; суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності; суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес [4]. 

Так, станом на 31 грудня 2019 року чинний сертифікат аудитора мали 2720 

осіб, що менше даного показника в порівнянні з попереднім періодом (2725 осіб 

на 2018 рік). Незважаючи на незначне зменшення кількості сертифікованих 

аудиторів у 2019 році порівняно з попереднім, при дослідженні звітів минулих 

років, можемо стверджувати про позитивну динаміку даного показника (2646 

осіб на 2016 рік та 2653 особи на 2017 рік). 

За даними звіту АПУ 2019 року, в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності знаходилось 900 САД, із них 861 аудиторська фірма та 

39 фізичних осіб-підприємців. Аналізуючи дані звіту попереднього року, 



328 

 

можемо спостерігати збільшення на 7 одиниць кількості аудиторських фірм. У 

той час, як кількість фізичних осіб залишилась на минулому рівні, однак, 

незважаючи на це, зміни відбулись у розрізі регіонів. Так, кількість фізичних 

осіб-підприємців зменшилась по одному у Дніпропетровській та Полтавській 

областях, у той же час, відповідно, даний показник збільшився у Донецькій та 

Черкаській областях. У порівнянні з 2017 роком кількість САД у 2018 році 

зменшилася на 66, у тому числі на 52 аудиторські фірми та 14 фізичних осіб-

підприємців. Отже, за даними звіту АПУ, спостерігаються незначні коливання та 

позитивне збільшення кількості САД. 

До суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності протягом 2019 року було включено 248 

аудиторські фірми, що на 42 більше показника попереднього року. 

Позитивна динаміка прослідковується і щодо кількості суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Так, згідно 

звіту за 2019 рік, до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

включено 88 САД, у той час, як даний показник за 2018 рік був на рівні 72 САД. 

Одночасно з поступовим збільшенням кількості САД в Україні, 

збільшується і обсяг наданих ними послуг. Так, за даними звітів, наданими до 

АПУ, кількість завдань, виконаних САД у 2019 році на 748 одиниць більше 

показника попереднього періоду. Відповідно, збільшився і фактичний обсяг 

наданих послуг на 432 787 тис. грн. аналогічного показника 2018 року. 

Розвиток ринку аудиторських послуг має пряму залежить від економічної 

ситуації країни і в сучасних умовах диференціювався за напрямами та інтересами 

клієнтів. З кожним роком розширюється кількість професійних послуг аудиторів, 

що певною мірою відкриває нові можливості як перед виконавцями, так і перед 

замовниками цих послуг. Нині ринок аудиту зазнає суттєвих змін, які, насамперед, 

пов’язані зі змінами в економіці країни [6, с. 98-99]. 

Наведений аналіз ринку аудиторських послуг демонструє поступове 

збільшення як аудиторів та САД, так і кількості та обсягів наданих ними послуг. 

Поряд з цим посилюються і вимоги як до професійних якостей аудитора, так і до 

якості професійних аудиторських послуг. 
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КОМПЕТЕНЦІЇ АУДИТОРІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 

АУДИТУ 

 

В результаті впровадження прогресивних інноваційних технологій 

виробництва, ускладнення чинників формування ринкової кон’юнктури, 

динамічного розвитку та взаємопроникнення правових, фінансово-економічних, 

соціально-психологічних, інституціональних систем, обумовлених 

глобалізаційними процесами, посилюється значущість проведення відповідного 

реформування сфери дії контрольних механізмів та функцій, що комплексно 

залежить від ефективності здійснення професійного аудиту. У період сталого 

розвитку головною місією аудиту стає: підтвердження достовірності публічної 

фінансової звітності для забезпечення здійснення обліково-аналітичних 

процедур різними групами користувачів, захист економічних інтересів широкого 

кола власників, які приймають управлінські рішення в умовах невизначеності та 

значних ризиків втрати капіталу через обман, шахрайство та роботу з 

недостовірною інформацією [1, с. 64].  

Серед вітчизняних науковців, які досліджували окремі питання та проблем 

формування аудиторської діяльності необхідно виділити роботи: 

Виноградової М.О., Гуцаленко Л.В., Довбнєвої Д.В., Дорош Н.І., Жирної Ж.А., 

Книжник Л.Ю., Кожушко О.В., Мардус Н.Ю. [3], Обушної Н.І. [5], 

Роздобудько Е. В., Шевчук В.Р., Шульги С.В. [6] та інших. Зарубіжними 

авторами також ґрунтовно розглядалися питання організації та методики аудиту, 

особливо слід виділити наукові праці: Р.А. Адамса, А. Аренса, Дж. Лоббека, 

Дж.К. Робертсона та інших. Зважаючи на значний науково-прикладний внесок з 

цієї проблематики, зроблений вище переліченими дослідниками, необхідно 

підкреслити, що сучасні виклики, пов’язані з невизначеністю бізнес-середовища, 

диктують нові умови в контексті обліку, оподаткування та аудиту для суб’єктів 

господарювання, які прагнуть утримувати міцні позиції в своїй галузі. 
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Однією з провідних тенденцій розвитку різних економічних напрямів 

протягом останніх десятиліть стали цифрові технології. Сфера надання 

аудиторських послуг не є виключенням. Аудиторів, які працюють із цифровими 

технологіями, стає дедалі більше. Інновації у сфері аудиту змінили підхід до 

оцінки професійних знань, компетенцій і досвіду фахівців цієї галузі [2]. 

На ринку аудиторських і не аудиторських послуг відбувається 

трансформація підходів в контексті розширення спектру затребуваних 

компетенцій, якими має володіти аудитор для збереження лідерства. Так, 

ключовими аспектами стають: особистісний, професійний розвиток та 

організаційні здібності. Комплекс затребуваних компетенцій вимагає від 

аудитора, з одного боку, бути майстром своєї справи, висококласним фахівцем з 

багажем професійних знань і навичок, здібностями креативного мислення, та, з 

іншого боку, пам’ятати, що аудитор традиційно залишається взірцем класичного 

відтворення принципів та підходів, фірмового стилю та відповідного соціально-

психологічного типу. 

Еволюція розвитку аудиту в науковому та практичному розумінні 

знаходиться на новому етапі, який демонструє цінність міждисциплінарного 

підходу й впровадження міжнародного досвіду в частині розвитку 

інституційного середовища функціонування інституту аудиту [4, с.40]. 

Крім цього, формаційні та цивілізаційні зміни, пов’язані з модернізацією 

суспільства в Україні, обумовили необхідність впровадження й розбудови такого 

напряму аудиторської діяльності як публічний аудит.  

Публічний аудит – це система зовнішнього незалежного фахового 

оцінювання та аналізу результативності й ефективності діяльності органів 

публічної влади щодо управління функціонуванням публічної сфери (або її 

складових) та її регулювання з питань дотримання й розвитку суспільних 

цінностей та управління суспільними ресурсами, що проводиться на всіх рівнях 

публічного управління на замовлення за участю суб’єктів громадянського 

суспільства. Тобто, публічний аудит покликаний виконувати функцію 

специфічної діагностики, оскільки досліджує визначену сферу діяльності, фіксує 

можливі суперечності та проблеми, з метою надання інформації про отримані 

результати суспільству [5, с. 28]. 

Таким чином, інститут аудиту вимагає впровадження новітніх методик і 

форм організації взаємодії між всіма суб’єктами аудиторської діяльності, що 

головним чином, залежить від розширення спектру компетенцій сучасного 

аудитора. Задоволення інтересів користувачів послуг аудиту, відповідно до 

існуючих викликів, виступає запорукою сталого розвитку бізнесу.  
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ОЦІНКА ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ ЧИ КОМПАРАТИВНОГО МЕТОДУ 

 

Питання «якості аудиторських послуг» належить до одного із важливих 

питань, які мали та мають місце, у процесі обговорення стану діяльності 

аудиторської спільноти на різних рівнях та професійних навчальних заходах. 

Особливу гостроту зазначеному питанню надало прийняття Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року 

№ 2258-8 (далі по тексту Закон 2258), яким врегульовано здійснення 

аудиторської діяльності в Україні та забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг.  Зокрема, статтею 40 Закону 2258, визначено, що «…Контроль якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється шляхом 

проведення перевірки контролю якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних стандартів 

аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи контролю 

якості аудиторських послуг, дотримання вимог цього Закону…» [1]. 

Чітке визначення за нормою пункту 7 статті 1 Закону 2258-8 терміну 

«аудиторські послуги», зокрема: «…аудиторські послуги – аудит, огляд 

фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з 

іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту;…» [1], надало можливість 

аудиторам уточнити перелік таких послуг, а керівникам суб’єктів аудиторської 

діяльності з’ясувати окремі види послуг та склад суб’єктів господарювання, 

яким їхній суб’єкт аудиторської діяльності має право надавати з такого переліку.   

Відсутність у Законі 2258, поняття терміну «якість аудиторських послуг», 

посилило очікування аудиторською спільнотою розроблення органами 

управління аудиторською діяльністю, регламентуючих документів з організації 

та методики проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, в частині 

оцінки системи контролю «якості аудиторських послуг». Серед керівництва 
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суб’єктів аудиторської діяльності зріст попит на методичні рекомендації, в 

частині розробки внутрішніх документів суб’єктів аудиторської діяльності, щодо 

організації внутрішньої системи контролю якості виконання окремих завдань, 

методики контролю дотримання виконавцями завдань з надання аудиторських 

послуг. Особливу увагу було приділено, зокрема, розробці документів стосовно 

організації внутрішньої системи контролю якості: відповідності міжнародним 

стандартам аудиту, дотримання принципу незалежності, забезпечення 

ефективності її функціонування, дотримання вимог Закону 2258. За відсутності 

затверджених контролюючими органами зразків (еталонів), керівники суб’єктів 

аудиторської діяльності, виходячи із сформованого, на базі набутого, у тому 

числі за результатами участі у навчальних заходах професійних організацій 

досвіду, «професійного судження», організовували та здійснювали розробку 

вищезгаданих внутрішніх документів. За змістом п.13(k) МСА 200 Професійне 

судження (professional judgment) розглядається як: «…застосування необхідної 

освіти, знань і досвіду в контексті вимог стандартів аудиту, бухгалтерського 

обліку та професійної етики при прийнятті обґрунтованих рішень щодо плану 

дій, які є прийнятними за обставин завдання з аудиту» [2].  

Суттєвим кроком у розуміння стану з майбутніми перевірками «якості 

аудиторських послуг» було затвердження Міністерством фінансів України 29 

серпня 2019 року «Порядку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг» (далі по тексту Порядок). За змістом Порядку серед 

завдань з перевірки «якості аудиторських послуг» визначено: тестування 

внутрішніх процедур та здійснення перевірки документів суб’єкта аудиторської 

діяльності [3].  

Наступним документом, змістом якого було надано додаткову інформацію 

для покращення розуміння стану щодо перевірок «якості аудиторських послуг», 

стали затверджені Радою нагляду за аудиторською діяльністю Державної 

установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» (далі – 

ОСНАД) 30.08.2019 року «Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг» (далі по тексту Рекомендації). Зазначеними 

Рекомендаціями було визначено методи і способи планування, організації 

перевірки, проведення процедур, критерії оцінювання системи контролю якості 

на рівні виконання завдання, дотримання вимог міжнародних стандартів аудиту 

та Закону, відповідності складеного звіту – обставинам. Серед основних методів 

для перевірки внутрішніх розпорядчих документів системи контролю якості 

суб’єкта аудиторської діяльності визначено Рекомендаціями: дослідження, 

аналіз та оцінка (п.4, розділ ІІІ) [4]. Виходячи із вищенаведеного, є доцільним 

твердження про те, що «експертами» та «інспекторами», які відповідно до 

Порядку залучені та здійснюють перевірки з контролю якості аудиторських 

послуг, буде також застосовуватися «професійне судження» у трактуванні його 

поняття за МСА 200. 

Таким чином, може бути передбаченим розвиток подій у процесі здійснення 

перевірки різного розуміння, осмислення та оцінки: поданої представником 

суб’єкта аудиторської діяльності інформації про об’єкт перевірки та сприйнятого 

змісту наданої інформації «експертами» та «інспекторами». Саме підхід до 
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оцінювання «об’єкта перевірки» суб’єктами оцінювання на базі «професійного 

судження», може відноситися до суттєвих недоліків в отриманні «об’єктивної 

оцінки». 

Уникнення зазначеного недоліку у процесі проведення перевірок суб’єктів 

аудиторської діяльності стосовно «якості надання аудиторських послуг», 

особливо в частині оцінки розроблених внутрішніх документів аудиторської 

фірми, забезпечило б застосування компаративного методу. «Компаративний» 

(comparo –лат.) означає: порівнюю; порівняльний [5]. Сутність зазначеного 

методу полягає у здійсненні порівняння «об’єкта перевірки» із затвердженим 

зразком (еталоном). 

Обґрунтуванням для застосування компаративного (порівняльного) методу 

у процесі здійснення контролю «якості аудиторських послуг», які надаються 

суб’єктами аудиторської діяльності, є вимоги щодо виконання положень 

Національного стандарту України ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). 

Зокрема, чітке визначення поняття «якість»: 

«…Якість продукції та послуг організації визначають здатністю 

задовольняти замовників, а також передбаченим і непередбаченим впливом на 

відповідні зацікавлені сторони. 

Якість продукції та послуг охоплює не тільки їхні передбачені функції та 

характеристики, але також їхні сприймані цінність і користь для замовника…» 

[3, п.2.2.1.]. 

А також:  «… критерії аудиту (audit criteria). Сукупність політик, методик 

або вимог, що їх використовують як еталон, з яким порівнюють об’єктивний 

доказ». [3, п. 3.13.7.]. 

Висновки. Висвітлені результати дослідження стосовно вибору для 

використання у процесі здійснення контролю якості аудиторських послуг, які 

надаються суб’єктом аудиторської діяльності, з метою отримання «об’єктивної 

оцінки»: результатів «професійного судження» відповідно до Міжнародного 

стандарту аудиту 200 чи компаративного (порівняльного методу) з урахуванням 

Національного стандарту України ДСТУ ISO 9000: 2015, зумовлює потребу 

подальших досліджень, розробки еталонних методик та  апробацію їх 

результатів. 
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Сучасне суспільство з розвитком виробництва, зі збільшенням чисельності 

населення та кількості нових підприємств стало використовувати все більше 

ресурсів планети. І ця статистика стосується всіх країн незалежно від їхнього 

статусу та рівня розвитку. Сучасні інноваційні технології надають управлінцям 

великі можливості, однією з яких є мінімізація витрат, але, на жаль, це не завжди 

є можливим. Тому міжнародна спільнота прийняла певні економічні та політичні 

рішення та розробила відповідні кроки у напрямку підвищення ефективності 

використання ресурсів. 

Політичним кроком було затвердження поняття сталого розвитку на 

міжнародній арені. В 1992 році на конференції в Ріо-де-Жанейро в рамках 

прийняття «Порядку денного на XXI століття» сталий розвиток визначався, як 

«розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу 

здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [1]. В 2015 році 

були прийняті цілі для досягнення сталого розвитку, які спрямовані на 

подолання екологічних, соціальних та економічних проблем.  

Економічним кроком стало виникнення такого напрямку аудиту, як аудит 

ефективності, який розпочав свою історію ще у 1960-х роках у Швеції. В 

подальшому він був зафіксований у Лімській декларації керівних принципів 

аудиту у 1977 році [2]. Спочатку він був націлений на ефективне використання 

ресурсів державою, але з часом приватні компанії почали звертати увагу на 

даний вид контролю та запроваджувати в свою діяльність. Основним 

міжнародним стандартом, що надає пояснення щодо проведення аудиту 

ефективності є ISSAI 300 «Фундаментальні принципи аудиту ефективності» [3]. 

Даний стандарт визнає аудит ефективності як незалежну, об’єктивну та 

достовірну перевірку заходів, систем, операцій, програм, дій чи організацій на 

відповідність принципам економічності, результативності та ефективності і на 

предмет того, чи є потенціал для їх покращення. Тобто даний вид аудиту може 

допомогти більш ефективно використовувати ресурси підприємств. А, отже, 

аудит ефективності можемо вважати одним з інструментів досягненні цілей 

сталого розвитку. 

Звернувшись до ISSAI 300, бачимо, що він виділяє три основні принципи 

аудиту ефективності [3]: 

- економічність, тобто мінімізацію витрат. А, отже, ресурси потрібно 

поставляти в потрібний час, в потрібній кількості та за кращою ціною; 
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- ефективність – від ресурсів підприємство повинно мати максимальну 

віддачу. Тобто наголошується про взаємозв’язок між витраченими ресурсами і 

отриманим результатом, з погляду: співвідношення об’єму, якості та 

своєчасності; 

- результативність – звертається увага на досягнення поставлених цілей та 

бажаних результатів. 

На дані принципи також спирається і Європейський суд аудиторів, який 

відображає їх в Посібнику з аудиту ефективності та надає пояснення як аудитор 

повинен здійснювати свою діяльність спираючись на 3E’s (economy – 

економічність, efficiency – ефективність, effectiveness – результативність).  

В свою чергу, аудиторська компанія KPMG розглядає аудит ефективності 

як оцінку економічності, ефективності та результативності діяльності 

підприємства задля надання інформації керівництву про виконання стратегічних 

цілей компанії та виявлення можливості їх вдосконалення. При здійсненні 

даного виду перевірки аудитори даної компанії фокусуються на 7E’s, при цьому 

наголошують, що базовими для аудиту ефективності є 3E’s (які розглядались 

вище). Розглянемо додаткові E’s, запропоновані KPMG [4]: 

- навколишнє середовище (Environment) – наголошується на важливості 

сталого розвитку для задоволення нинішніх потреб без шкоди для майбутнього; 

- справедливість (Equity) – справедливому та неупередженому використання 

коштів; 

- етика (Ethics) – стосується чесності та доброчесності управлінської ланки 

підприємств; 

- економічний добробут (Economic welfare) – може бути досягнений після 

виконання попередніх 6E’s, адже саме їх виконання призведе до економічного 

добробуту.  

Щоб фундаментальні принципи аудиту ефективності (економічність, 

результативність, ефективність) дотримувались, аудитору слід проаналізувати 

умови, які потрібні для їх досягнення. Це можуть бути завдання, процедури, 

практики відповідного проведення аудиту для отримання якісних, професійних 

та своєчасних послуг. Також слід врахувати і вплив нормативно-правового 

регулювання та організаційної структури на ефективність об’єкту аудиту. 

Отже, по суті аудитор під час проведення аудиту ефективності повинен 

відповісти на такі питання: 

- цілі та мета діяльності підприємства досягались з мінімальними витратами 

та мінімальними відходами (тобто настільки економічно були використані 

ресурси підприємства: від матеріалів, сировини, основних засобів до людських 

ресурсів, витрат на електроенергію тощо)? 

- чи був обраний найкращий спосіб досягнення цілей при використанні 

наявних ресурсів (а отже чи були ефективними прийняті управлінські рішення 

щодо термінів поставок сировини, виконання послуг постачальниками, які мали 

вплив на тривалість виготовлення продукції чи наданні послуг клієнтам)? 

- за даних умов чи були досягненні цілі, мета та очікувані результати 

(виявити рівень досягнення цілей, задоволення клієнтів та отримання ефектів 

(економічного, соціального, екологічного тощо))? 
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Також аудитор може поставити додаткові питання, що лише допоможуть 

йому в ході перевірки: 

- чи були використані ресурси розподілені неупереджено та відповідно до 

потреб процесів, відділів підприємства? 

- чи користується підприємство новітніми технологіями задля зменшення 

негативного впливу на навколишнє середовище? 

- чи оптимально використовуються ресурси підприємства та чи приймались 

управлінські рішення задля оптимізації всіх процесів діяльності тощо? 

Слободяник Ю.Б. також наголошує на розгляді аудитором таких питань, як: 

- чи були досягнуті цілі в результаті реалізації обраної політики? 

- чи пов’язане досягнення цілей саме з цією політикою, а не з дією інших 

факторів? [5]. 

Отже, розглянувши принципи аудиту ефективності та питань, які задає 

аудитор, спираючи на них, ми бачимо, що даний вид аудиту спрямований на 

досягнення такого результату підприємства, як мінімальне використання 

ресурсів, при цьому має досягатись висока ефективність та результативність. А 

це значить, що дана аудиторська перевірка допоможе підприємствам досягнути 

цілей сталого розвитку та при цьому це матиме позитивний ефект і в результатах 

діяльності підприємств (кращий результат при мінімальних витратах). 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аудит облікової політики є окремим етапом загального аудиту підприємства, 

оскільки ознайомлення з діяльністю підприємства аудитор починає саме з 

вивчення його облікової політики. Своєчасне оцінювання облікової політики 

дозволяє визначити особливості обліку підприємства, скласти точний план 

перевірки з урахуванням специфіки діяльності і фінансового стану підприємства. 

Виходячи з наведеного, актуальність дослідження даного питання є безумною в 

сучасних реаліях економічних відносин. 

Незважаючи на значний інтерес до облікової політика загалом, та до 

облікової політики як об’єкта аудиту в науковій літературі аудит облікової 

політики знайшов відображення у працях небагатьох науковців. Серед них 

можна виділити Н.О. Бондаренко, Т.Є. Качанову, А.Ж. Пшеничну, Є.І. Ширкіна, 

С.Р. Яцишина. Контроль та моніторинг облікової політики в науковій літературі 

розглядається опосередковано без визначення елементів та методів аудиту 

дотримання визначеної облікової політики. 

Недостатня розробленість методологічної основи здійснення моніторингу 

облікової політики зумовлює необхідність удосконалення існуючого механізму 

перевірки облікової політики підприємств. 

Тому в нашому дослідженні ми ставимо за мету розкрити особливості 

методики проведення аудиту дотримання облікової політики на підприємстві. 

Серед існуючих напрямів проведення аудиту чільне місце посідає аудит 

облікової політики, який встановлює відповідність обраної підприємством 

облікової політики правилам та процедурам його діяльності. Так, О. Ширкіна та 

І. Василевич наголошують, що питання формування облікової політики та її 

виконання відносяться до значимих областей аудиту, які суттєво впливають на 

достовірність бухгалтерської звітності. У зв’язку з цим облікова політика 

підприємства є об’єктом перевірки на всіх етапах аудиту бухгалтерської 

звітності – від планування до формування висновку [3, с. 41].  

Як і будь-яка перевірка, аудит облікової політики має свою мету, об’єкт, 

завдання, функції, а також методи, що використовуються аудитором в ході 

проведення аналізу облікової політики підприємства. Сутність вище вказаних 

складових аудиту облікової політики розкрито в таблиці 1. 

У процесі аудиту фінансової звітності перевірка облікової політики повинна 

розглядатися з наступних позицій. По-перше, наказ про облікову політику є 

джерелом отримання інформації про суб’єкт, який підлягає аудиту. По-друге, у 

примітках до фінансової звітності обов’язково слід розкривати положення 
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облікової політики підприємства, а тому аудитор повинен визначити належність 

висвітлення суб’єктом господарювання конкретних питань щодо облікової 

політики. 

 

Таблиця 1 

Основні складові елементи аудиту облікової політики 

 
№ 

пп 

Елемент Характеристика 

 

1. Мета встановлення відповідності облікової політики чинним нормативним і 

законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності 

підприємства 

2. Об’єкт внутрішня документація, що визначає питання організації і ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві 

3. Методи 

 

документальні (дослідження документів, прийоми нормативно-правового 

регулювання), розрахунково-обчислювальні, порівняння, опитування та 

узагальнення 

4. Функції 

 

– системотворча (розгляд підприємства як відкритої системи, яка 

випробовує вплив довкілля і само впливає на неї); 

– констатуюча (пізнання обліково-економічних явищ); 

– інформаційна (інформування суб'єктів господарських стосунків про 

обліково-економічні явища діяльності); 

– методологічна (визначення прийомів і способів перевірки); 

– профілактична (попередження можливості здійснення відхилень, 

виявлення різного роду недотримання законності); 

– прогностична (визначення тенденцій розвитку явищ, що вивчаються, 

відповідно до об'єктивних законів їх розвитку)  

5. Завдання 

 

– встановлення наявності наказу (розпорядження) керівника про 

прийняття облікової політики підприємства; 

– визначення відповідності прийнятої облікової політики вимогам 

законодавства та положенням (стандартам) бухгалтерського обліку; – 

дослідження повноти розкриття вибраних під час формування облікової 

політики способів ведення бухгалтерського обліку; 

– перевірка наявності посадових інструкцій, наявності та ефективності 

затвердженої системи документообігу, вибору форми ведення 

бухгалтерського обліку тощо; 

– аналіз і оцінка загальних та конкретних елементів облікової політики  

 

Характеристика основних етапів проведення аудиту та процедур, які 

виконує аудитор під час проведення аудиту облікової політики: 

Етап І – Початковий: 

- визначення відповідальних осіб за організацію бухгалтерського обліку та 

дотримання законодавства при виконанні господарських операцій, за 

формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне 

представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності; 

-встановлення складу і підпорядкованості, а також розподілу повноважень і 

відповідальності, структури, функцій та завдання бухгалтерської служби; 

-перевірка наявності: робочого плану рахунків бухгалтерського обліку; 

форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення 
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фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми 

первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої 

бухгалтерської звітності; 

Етап ІІ – Основний (контрольно-аналітичний): 

Перевірка розкриття в обліковій політиці наступних аспектів: спосіб 

нарахування амортизації основних засобів; спосіб оцінки нематеріальних 

активів; вибір методу оцінки матеріально-виробничих запасів і готової 

продукції; формування резервів; методи оцінки активів і зобов'язань. 

Етап ІІІ – Завершальний: 

- оцінювання результатів аудиту; 

- застосування аналітичних процедур у загальному огляді; 

-формулювання висновків та підготовка аудиторського звіту за 

результатами аудиту; реалізація результатів аудиту. 

За наслідками перевірки облікової політики аудитором складається 

аудиторський звіт, у якому фіксуються виявлені недоліки, обґрунтовуються 

можливі негативні наслідки і даються конкретні пропозиції щодо їх усунення в 

подальшій діяльності підприємства, що перевіряється.  

Отже, у процесі розвитку ринкових відносин зростає роль аудиту облікової 

політики, що пов’язано з підвищення вимог до інформації, яка надається у 

фінансовій звітності. Аудит вирішує цілу низку завдань, які дозволяють досягти 

його основної мети – це підтвердження відповідності облікової політики 

законодавчим вимогам, а також законності діяльності підприємства. Досягненню 

цієї мети також сприяє застосування певних методів та процедур, які можуть 

різнитися залежно від етапу аудиту.  
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ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ДИСКОНТОМ 

 

Дебіторська заборгованість є однією з важливих складових боргових 

відносин, ключовим елементом для розрахунку показників їх результативності. 

До її виникнення призводить несвоєчасність оплати по розрахунках з реалізації 
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товарів, робіт і послуг [1]. Проте, часто буває так, що суб’єкти господарювання 

не в змозі довго відчувати нестачу обігових коштів у процесі діяльності, тому 

вони мають право відступити третій стороні свою грошову вимогу до боржника 

[4], дана операція називається факторингом, у якій в основному фігурують три 

сторони: клієнт, у якого наявна дебіторська заборгованість, що готовий 

поступитися частиною суми боргу як плати факторові за очікування погашення 

та можливий ризик несплати заборгованості, боржник та фактор, тобто новий 

кредитор, який може бути лише банком або іншою фінансовою установою. 

Відступлення права вимоги – це угода, за якою кредитор передає своє право 

щодо боргу іншій особі. Іншими словами, це заміна кредитора (пп. “1” ст. 512 

ЦКУ). При цьому така операція може відбуватися як на платній, так і безоплатній 

основі. Оформляється така угода договором про відступлення права вимоги, 

який укладається у такій же формі, як укладався й початковий договір, за яким 

виник борг (ч. 2 ст. 513 ЦКУ). Якщо первісний договір нотаріально посвідчувався, 

той цей договір має нотаріально посвідчуватися. В угоді про відступлення права 

вимоги має бути мінімум дві особи: первісний кредитор, який відступає вимогу 

за  боргом; новий кредитор, який приймає вимогу за боргом.  

Для здійснення операцій з факторингу новий кредитор повинен мати 

ліцензію на право здійснювати факторингові операції та документи, які 

підтверджують, що фактор дійсно є фінансовою установою і вправі укладати 

відповідні договори. Тому при укладені договору факторингу фактором виступає 

не фінансова установа, а звичайний суб’єкт господарювання, то такий договір 

може бути визнаний недійсним у судовому порядку, а такому суб’єкту 

господарювання можуть загрожувати штрафні санкції [7].  

У господарській практиці дуже близьким до факторингу за своєю 

юридичною суттю є договір відступлення права вимоги. Відступлення права 

вимоги − це операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи 

новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого 

боргу кредитору або без такої компенсації [6]. Проте, при цьому, відсутня вимога 

щодо того, щоб стороною в договорі про відступлення права вимоги боргу 

обов’язково був банк чи інша фінансова установа,  предметом договору про 

відступлення права вимоги можуть бути товарні вимоги, водночас як за 

договором факторингу відступаються лише грошові вимоги. Договір про 

відступлення права вимоги зазвичай не передбачає виникнення доходу в нового 

кредитора, водночас як у договорі факторингу платність є обов’язковою умовою. 

Обов'язковою умовою договору факторингу є оплата, яку має здійснити 

первісний кредитор фактору за надання в його розпорядження коштів під 

відступлення права вимоги. При цьому, таку плату здійснює саме клієнт, а не 

навпаки [3]. Різниця між вартістю заборгованості під час стягнення та купівлі 

називається дисконтом, який поєднує в собі відсоток за кредит, що надається 

продавцю, та комісію за надані послуги [4]. Дисконт за переуступленою 

заборгованістю є платою банківській установі за фінансову послугу. Для 

покупця такого права вимоги боргу спонукальним мотивом є прагнення 

отримати дохід в результаті придбання заборгованості за ціною, що є нижчою 

від ціни її погашення. Дисконт слід трактувати як фінансові витрати, тому він не 
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оподатковується ПДВ, оскільки факторингові операції, за якими об’єктом боргу 

є валютні цінності, не є об’єктом оподаткування ПДВ.  

Дебіторська заборгованість за договорами відступлення права вимоги 

зазвичай не відповідає критеріям призначеної для перепродажу. Перший 

кредитор поступається нею не через першочерговий намір продати, а у зв'язку з 

такою необхідністю. Новий кредитор переважно придбаває також із метою 

отримання коштів від боржника. За договорами відступлення права вимоги 

переважно відступається "грошова" дебіторська заборгованість. Така 

заборгованість у бухгалтерському обліку кваліфікується як фінансовий актив. 

Згідно з п. 4 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти", фінансові активи включають 

"контракт, який надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий 

актив від іншого підприємства". А в п. 6 П(С)БО 13 дебіторська заборгованість, 

не призначена для перепродажу, прямо зазначена у складі фінансових активів. 

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, але його 

письмово повідомляють, у випадку, якщо боржника не повідомили, то виконання 

боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням. До 

нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі 

і на умовах, що існували на момент переходу цих прав. Доказами переходу прав 

новому кредитору є документи, які засвідчують права, що передаються, та 

інформацію, яка є важливою для їх здійснення. При цьому, боржник має право 

не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові 

доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні. 

У бухгалтерському обліку доходи від реалізації, валові доходи та податкові 

зобов’язання з ПДВ, нараховані продавцем на дату відвантаження товарів 

покупцю, зменшенню не підлягають, оскільки реалізація товарів та поступка 

права вимоги заборгованості за продані товари є двома різними правочинами[6], 

тому фінансовий результат не підлягає жодних коригувань. Договори 

відступлення права вимоги наразі переважно кваліфікують як договори купівлі-

продажу права вимоги, а, власне, право вимоги (точніше дебіторську 

заборгованість) прирівнюють до товару [3]. Операції відступлення права вимоги 

відносяться до торгівлі борговими зобов’язаннями (у випадку, якщо дані 

зобов’язання є грошовими або ж цінними паперами), тому такі операції не є 

об’єктами оподаткування. У випадку, якщо об’єктом зобов’язання є товари, то 

вони оподатковують на загальних підставах [6]. 

Якщо «грошова» дебіторська вимога визнається фінансовим активом, то 

при передачі права вимоги перший кредитор визнає доходи і витрати від операції 

з реалізації фінансового активу, у разі припинення визнання фінансового активу 

різницю між: а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання); 

б) отриманою компенсацією визнають у прибутку чи збитку[5]. 

Відповідно до ПКУ, непередбачено жодних коригувань фінансового 

результату щодо операцій відступлення права вимоги при обкладенні податком 

на прибуток суб’єкта господарювання. З приводу ПДВ, операції відступлення 

права вимоги відносяться до торгівлі борговими зобов’язаннями (якщо дані 

зобов’язання є грошовими або ж цінними паперами), тому такі операції не є 
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об’єктами оподаткування. У випадку, якщо об’єктом зобов’язання є товари, то 

вони оподатковують на загальних підставах [6]. 

При передачі прав факторингу новому кредитору в обов’язковому порядку 

необхідно визначити метод оцінки, відповідно до ПСБО 13 та МСФЗ 9, фінансові 

інструменти спочатку оцінюються за їх фактичною собівартістю, якщо 

дебіторська заборгованість утримується для збору грошових потоків. Якщо 

договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, 

котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку 

основної суми, то дані фінансові активи оцінюються за фактичною собівартістю.  

Облік операцій відступлення права вимоги в боржника полягає лише в тому, 

що в момент отримання повідомлення про зміну кредитора в аналітичному 

обліку, тому він погашає заборгованість перед першим кредитором і  переводить 

заборгованість на субрахунок кредитора. 
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ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

В УКРАЇНІ 

 

Ознайомлення з працями вітчизняних науковців [1, 2, 3] дає можливість 

визначити якість аудиторських послуг як систематичне дотримання вимог 

чинного законодавства, стандартів аудиту, кодексу професійної етики в 

напрямку задоволення інформаційних потреб і запитів власників бізнесу, інших 

зацікавлених сторін та суспільства в цілому. Належна якість аудиторських 

послуг забезпечується за рахунок поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів, 

серед яких важливе місце посідає організація ефективного громадського 

(суспільного) нагляду за діяльність аудиторських компаній. Так, побудова 

ефективної системи контролю якості аудиторських послуг є важливим 

елементом формування довіри третіх осіб до фінансової звітності замовників 

аудиту зокрема та аудиторської практики загалом. 

В контексті останніх законодавчих змін, зокрема прийняття наприкінці 

2017 р. та введення в силу у жовтні 2018 р. нового закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII (далі 

Закон №2258-VIII), питання контролю якості аудиторських послуг набуває ще 

більшої ваги [4]. Однак, попри те, що в Законі №2258-VIII можна знайти більш 

змістовне викладення процедур контролю якості аудиторських послуг, на 

сьогодні вітчизняній системі зовнішнього контролю, яка перебуває в процесі 

формування, притаманний ряд спірних аспектів, окресленню яких і присвячене 

дане дослідження.  

Закон №2258-VIII по-новому переглядає державне регулювання 

аудиторської діяльності. Формування державного нагляд реалізується через 

створення державної неприбуткової організації, місією якої є незалежний та 

неупереджений суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні – 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі ОСНАД). 

Повноваження ОСНАД передбачені ст. 15 Закону №2258-VIII та Статутом 

затвердженим Наказом Міністерства фінансів України №765 від 18.09.2018 [5], 

серед них, зокрема, реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

контроль якості аудиторських послуг та застосування стягнень щодо суб’єктів 

аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової 

звітності. Однак, відповідно до наведеної вище статті закону, у випадку 

неможливості виникнення конфлікту інтересів, ряд повноважень ОСНАД 

делегуються Аудиторській палаті України (АПУ). До таких повноважень 

зокрема відносяться реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

контроль якості аудиторських послуг та застосування дисциплінарних 
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проваджень щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес. Делегуючи ряд повноважень 

АПУ, ОСНАД одночасно здійснює нагляд за діяльністю АПУ у контексті даних 

повноважень. Більш того у разі систематичного невиконання АПУ делегованих 

їй повноважень та порушення вимог щодо публічного звітування ОСНАД має 

право ініціювати скликання позачергового з’їзду аудиторів з метою 

дострокового припинення повноважень АПУ.  

Виходячи з наведеного вище, вітчизняну систему державного нагляду за 

аудиторською діяльністю варто віднести до так змішаної (комбінованої) моделі, 

яка поєднує елементи державного нагляду та професійного саморегулювання. 

Взірцем такої моделі є Німеччина, де аудиторська палата здійснює нагляд за 

аудиторською діяльністю і у свою чергу контролюється незалежним державним 

органом [6]. 

З одного боку формування на вітчизняних теренах саме комбінованої моделі 

є обґрунтованим. Так, до створення ОСНАД саме АПУ здійснювала контроль за 

якістю аудиторських послуг, що в свою чергу закріплено у Рішенні АПУ Про 

затвердження Концептуальної основи контролю аудиторської діяльності в 

Україні №182/3 від 27.09.2007 та Рішенні АПУ Про твердження Положення про 

зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг №302/9 від 

30.10.2014. Таким чином, АПУ має відповідний досвід здійснення контролю 

якості аудиторських послуг.  

З іншого боку, за поточних умов можна прослідкувати ряд суперечностей. 

По-перше, в Законі №2258-VIII недостатньо уваги присвячено розкриттю 

конфлікту інтересів між АПУ і ОСНАД, які перешкоджатимуть делегуванню 

повноважень. 

По-друге, дивним виявляється те, що за чинної системи ОСНАД делегує 

найбільш важливі повноваження АПУ, залишаючи за собою контроль якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. На практиці це означає, що ОСНАД усувається від здійснення 

прямого і безпосереднього контролю за якістю аудиторських послуг там, де це 

найбільш потрібно – в сегменті середніх і малих аудиторських компаній, які не 

здійснюють аудит підприємств суспільного значення. Така «дуополія» в суб’єктах 

суспільного нагляду якості аудиторських послуг ускладнює ефективність 

контролю, оскільки передбачає дублювання функцій в межах двох суб’єктів 

суспільного нагляду і відповідно породжує потребу в надлишкових 

інформаційних потоках між такими суб’єктами (ОСНАД і АПУ). При цьому, при 

власне здійсненні суспільного нагляду як ОСНАД, так і АПУ керуються 

однаковими нормативно-правовими актами, а саме Порядком проведення 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг та Рекомендаціями щодо 

проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг. 

По-третє, за умов отримання більшої частини повноважень, ступінь нагляду 

над АПУ з боку ОСНАД є поверхневим і обмежується положеннями ст. 47 

№2258-VIII. На додаток ОСНАД має право ініціювати позачерговий з’їзд 
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аудиторів з метою припинення повноважень АПУ, передбачене ст. 15 Законі 

№2258-VIII. Однак на практиці реалізація такого права є досить тривалим 

процесом, та навряд чи є прикладом оперативного та ефективного механізму 

контролю за діяльність АПУ, який сприяв би покращенню якості аудиторських 

послуг.  

По-четверте, ознайомившись зі стратегію АПУ до 2023 року (далі Стратегія) 

стає зрозумілим, що в даному документі основна увага приділяється набуттю 

АПУ членства в Міжнародній федерації бухгалтерів (далі МФБ), а не 

формуванню і забезпеченню сучасної системи контролю якості аудиторських 

послуг за прикладом країн Європи. В контексті контролю якості аудиторських 

послуг Стратегія обмежується непрямими заходами, такими як проведення 

семінарів, круглих столів, забезпечення Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг високопрофесійними інспекторами, участь у розробці 

рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських 

послуг, тощо. 

Виходячи з наведеного вище маємо ситуацію, коли ОСНАД, будучи 

незалежним державним регулятором покликаним здійснювати контроль за якістю 

аудиторських послуг, фактично виконує досить обмежений перелік повноважень 

та має недостатні засоби впливу і важелі контролю над АПУ, яка будучи суб’єктом 

професійного самоврядування аудиторської діяльності, фактично здійснює 

суспільний нагляд аудиторською діяльністю. Такий стан речей виглядає як спроба 

здійснити реформування аудиторської діяльності в напрямку гармонізації з 

європейськими стандартами без сутнісного перерозподілу повноважень і ролей 

між суб’єктами суспільного нагляду. Це суперечить фундаментальним основам 

суспільного нагляду, зазначеним у Директиві 2006/43/ЄС, зокрема незалежності 

суспільного нагляду від суб’єктів, які контролюються та практикам розвинених 

країн. Зокрема, звертаючись до європейського досвіду, зазначимо, що в ЄС 

контроль якості аудиторських послуг здійснюється з боку державних органів та 

громадськості. Однак в порівнянні із Україною, де громадський нагляд 

здійснюють власне представники аудиторської професії в ЄС такий нагляд 

організовується з представників замовників аудиторських послуг та користувачів 

фінансової звітності. Підсумовуючи, зазначимо, що вітчизняна система контролю 

якості аудиторських послуг потребує подальшого вдосконалення, зокрема 

встановлення паритетності у розподілі повноважень між ОСНАД та АПУ з одного 

боку та концентрації важелів контролю та впливу з боку ОСНАД над діяльністю 

АПУ з іншого боку. 
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АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Україна, як країна з перехідною економікою, що потребує значних 

інвестицій, включилась в процес формування корпоративного управління, 

запровадження кращих світових практик. За минуле десятиліття сформована та 

вдосконалена законодавча база, розроблені відповідні нормативно-правові акти, 

в основу яких покладено Принципи корпоративного управління, затверджені 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Наразі не існує єдиної моделі найкращого корпоративного управління, 

обов’язкових єдиних міжнародних стандартів. Наявність різних правових 

систем, інституціональних баз та традицій обумовлює різні підходи до цього 

питання. Проте, у всіх моделях корпоративного управління присутній компонент 

фінансового контролю, який є обов’язковим функціоналом органів, наділених 

найвищими повноваженнями. Для забезпечення цього завдання, його глибокого 

опрацювання та експертного оцінювання створюються відповідні робочі органи 

– аудиторські комітети. Аудиторські комітети створюються у різноманітних 

формах та з різними функціями як у приватному, так і у державному секторах. 

Роль аудиторського комітету як важливого елементу системи 

корпоративного управління значно підкріплена Законом Сарбейнса-Окслі 

(Sarbanes-Oxley Act), прийнятим 30 липня 2002 року у США, що було викликано 

світовою фінансовою кризою. 

Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [1] 

істотно змінює вимоги щодо здійснення обов’язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (далі – компаній). Такі 

компанії зобов’язані створити аудиторський комітет, за допомогою якого (чи в 
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інший спосіб) забезпечити нагляд за процесом підготовки фінансової звітності, 

моніторинг ключових фінансових показників, вибір зовнішніх аудиторів та 

організацію служби внутрішнього аудиту, координування роботи різних служб 

та підрозділів для мінімізації ризиків і захисту прав акціонерів та інвесторів 

компанії. 

Завдання, окреслені в статті 34 «Аудиторський комітет» та статті 35 

«Додатковий звіт для аудиторського комітету» [1], є значними, знаходяться в 

процесі їх імплементації та потребують їх постійного моніторингу. 

Серед завдань аудиторського комітету виокремлено «Моніторинг процесу 

складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо 

забезпечення достовірності інформації» [1], що поряд з організацією нагляду за 

системою внутрішнього контролю є наріжним завданням в роботі комітету. 

Вимоги щодо забезпечення достовірності фінансової звітності підсилені в Законі 

України «Про акціонерні товариства», стаття 56-3 «Комітет наглядової ради з 

питань аудиту», якого, зокрема, вбачає «здійснення моніторингу цілісності 

фінансової інформації, що надається товариством, зокрема перегляд відповідності 

та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються товариством та 

юридичними особами, що перебувають під контролем товариства» [2]. 

Аналіз наявної інформації дає підстави констатувати, що на даному етапі 

діяльність аудиторських комітетів (за виключенням великих компаній, де 

принципи корпоративного управління впроваджені раніше) сконцентрована на 

забезпеченні їх організаційного становлення та виконанні формально завдань, 

обумовлених зовнішнім контрольним середовищем. Разом з тим, логіка 

законодавства та практика діяльності аудиторських комітетів спричиняє 

необхідність поглибленого включення аудиторського комітету в процеси обліку 

саме як елемента системи контролю якості бухгалтерського обліку та, 

відповідно, фінансової звітності компанії. 

Аргументи такого підходу – на поверхні. Формування фінансової звітності 

за міжнародними стандартами (МСФЗ) вбачає застосування принципів МСФЗ в 

бухгалтерському обліку, де основою відображення операцій є їх економічна суть. 

Це, в свою чергу, запускає механізми професійного судження, що реалізується 

через облікову політику, облікові оцінки тощо. І якраз тут виникає найбільше 

проблемних питань, що можуть бути згенеровані як помилковим застосуванням 

МСФЗ, так і умисними маніпуляціями, що впливатиме на фінансові показники. 

Таким чином, особливої уваги аудиторського комітету потребують: 

1. зміни облікової політики, глибинні причини та фінансові наслідки таких 

змін; 

2. критерії класифікації статей балансу, рекласифікацій тощо; 

3. процеси визначення вартості активів/зобов’язань та її обґрунтування; 

4. визначення впливів зміни облікових оцінок на фінансовий результат; 

5. питання оцінювання фінансових ризиків та визначення їх впливу на 

баланс компанії. 

Перелік таких питань не вичерпний, він окреслюється видом діяльності, 

економічними умовами, кризовими явищами (як, наприклад, зараз пандемією 

коронавірусу) тощо. 
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Невід’ємною частиною професійного судження є вміле застосування однієї 

з важливих якісних характеристик фінансової звітності – суттєвості. Не 

дивлячись на певні спроби врегулювання цього питання, саме професійні, 

комплексні аргументи є підґрунтям для прийняття рішень. Одночасно тут є 

багато можливостей для широкого інтерпретування. Ще раз слід наголосити – 

тільки комплексний підхід. Особливо небезпечне вільне трактування суттєвості 

в компаніях, які оперують великими оборотами, активами і зобов’язаннями. 

Адже недостатньо обґрунтований підхід може мати значний вплив як на 

фінансовий, так і на фіскальний результат. 

Таким чином, в рамках законодавчо визначеного моніторингу процесу 

складання фінансової звітності і забезпечення достовірності інформації 

надважливим є включення аудиторського комітету в цей процес на самому 

початку, подекуди на етапі розробки проектів облікової політики, методик 

оцінювання і т. п., що убезпечить від викривлень і помилок та дозволить 

підготувати якісну фінансову звітність. Таке заглиблення в процеси обліку і 

звітування деякими компаніями може сприйматись як втручання в операційну 

діяльність. Однак, саме правильне застосування Принципів корпоративного 

управління є запорукою уникнення таких конфліктів. 

В процесі моніторингу підготовки фінансової звітності важливим є ефект 

синергії від співпраці із зовнішнім аудитором. Уже на етапі вибору аудиторської 

компанії в аудиторському комітеті повинні бути чітко сформовані вимоги і 

критерії відбору. На етапі планування аудиту фінансової звітності повинні бути 

узгоджені обсяги, строки, ключові питання, значні ризики, методики аудиту 

тощо. Важливими є робочі зустрічі в процесі аудиту, що дають впевненість у 

правильності процесів обліку і звітування, або надають можливість 

оперативного реагування на ризики. Завершальним у робочому процесі є 

надання Додаткового звіту для аудиторського комітету, мінімальні вимоги щодо 

якого визначені у статті 35 [1]. Даний звіт є суттєвим джерелом інформації та 

одним з інструментів системи внутрішнього контролю. У зв’язку з цим 

Додатковий звіт для аудиторського комітету має бути ґрунтовним, з акцентом на 

практичні аспекти його використання. 

Таким чином, аудиторський комітет як робочий консультативний орган 

формує достатньо інформації та підтверджувальних фактів, що надаватимуть 

впевненості в облікових процесах, правильному застосуванні МСФЗ та 

достовірності фінансової звітності. 
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ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВОГО 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ 

З ПОСТАЧАННЯ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Для платників податку на додану вартість, важливо є проводити 

самоперевірку правильності й повноти розрахунку податкового зобов’язання з 

цього податку із врахуванням базових елементів його встановлення. Оскільки, 

помилки, які сталися під час розрахунку податку на додану вартість, та за 

результатами допущення яких виникла недоплата до бюджету, є підставою для 

того, щоб платника податку було притягнено до фінансової відповідальності, а 

його посадових осіб – до адміністративної та кримінальної відповідальності.  

Питання контролю податку на додану вартість знайшли  відображення у працях 

таких вітчизняних вчених як О.В. Артюх, О.І. Малишкін, Л.М. Очеретько, О. А. 

Петрик, О.П. Погрібна, В. В. Рядська. При цьому ряд питань, пов’язаних з 

практичними підходами до перевірки податкового зобов’язання з податку на 

додану вартість за операціями постачання на митній території України і з 

врахуванням можливих варіантів дати виникнення податкових зобов’язань 

потребує додаткової деталізації. 

Метою публікації є розроблення практичних рекомендацій щодо перевірки 

податкового зобов’язання з податку на додану вартість за операціями з постачання 

на митній території України. 

Завдання, спрямоване на досягнення поставленої мети полягає у 

формулюванні методичних рекомендацій з перевірки податкового зобов’язання з 

податку на додану вартість за операціями  постачання у рамках розрахункових 

взаємовідносин із вітчизняними покупцями та замовниками та із врахуванням 

варіантів дати виникнення податкових зобов’язань. 

Джерелом інформації для перевірки правильності нарахування податкового 

зобов’язання з ПДВ є дані оборотно-сальдових відомостей за балансовими 

субрахунками: «Розрахунки з покупцями і замовниками» (та тими субрахунками, 

які застосовуються на підприємстві для розрахунків із контрагентами за 

товарними операціями у разі постачання товарів/послуг) і «Розрахунки за 
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авансами отриманими». Аналітичний облік розрахунків з покупцями і 

замовниками повинен бути побудований у розрізі контрагентів, а за кожним 

окремим контрагентом – у розрізі контрактів (угод) чи рахунків-фактур. 

Розпочати перевірку слід із розмежування контрагентів-покупців, дані щодо 

яких містяться в оборотно-сальдових відомостях на тих, операції з постачання 

яким оподатковуються податком на додану вартість за правилом «першої події» 

та тих, щодо яких діє касовий метод.  

Перевірку правильності нарахування податкового зобов’язання з податку на 

додану вартість доцільно здійснити у такій методичній послідовності: 

I. Щодо тих контрагентів, за результатами здійснення операцій із 

постачання яким діє правило «першої події» слід: 

1) визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ, виходячи із сум 

кредитового сальдо заборгованості за авансами отриманими. 

Ця сума розраховується шляхом віднімання від кредитового сальдо 

заборгованості за авансами отриманими на кінець періоду кредитового залишку 

за цим субрахунком на початок періоду (за кожним контрагентом і кожним 

окремим контрактом по цьому контрагенту). З отриманої різниці слід обчислити 

суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість. 

2) розрахувати суму податкового зобов’язання з ПДВ за операціями з 

постачання товарів/послуг  (реалізації), виходячи із суми господарських 

операцій за дебетом рахунку «Розрахунки з вітчизняними покупцями» у 

кореспонденції із рахунками, призначеними для обліку доходів від реалізації. 

3) Просумувати розрахований показник податкового зобов’язання з ПДВ за 

авансами отриманими та податкового зобов’язання з ПДВ за операціями із 

постачання/реалізації. 

II. У разі постачання товарів/послуг контрагентам з оплатою за рахунок 

бюджетних коштів, до розрахунку податкового зобов’язання враховується оборот, 

відображений у системі подвійного запису за дебетом субрахунку «Поточні рахунки 

в національній валюті» та кредитом субрахунків «Розрахунки з вітчизняними 

покупцями» чи «Розрахунки за авансами виданими» (залежно від усталеної практики 

обліку авансів отриманих, запровадженої на підприємстві). 

Із зазначеної суми обороту за кожним контрагентом розраховується сума 

податку на додану вартість. 

III. Розраховані суми податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг 

щодо яких діє правило «першої події» та за касовим методом арифметично 

підсумовуються та співставляються із сумою податкового зобов’язання з ПДВ, 

зазначеного за рядком «операції, що оподатковуються за основною ставкою», 

розділу I Декларації з податку на додану вартість відповідного звітного періоду. 

За результатами дослідження розроблено практичні методичні рекомендації 

для перевірки податкового зобов’язання з податку на додану вартість за 

операціями, що оподатковуються за ставкою 20% та щодо яких датою виникнення 

податкових зобов’язань є «правило першої події» або касовий метод.  

Пропонований підхід забезпечує можливість поетапного здійснення 

самоконтролю щодо правильності визначення сум податку на додану вартість за 

операціями з постачання товарів/послуг, що оподатковуються за основною ставкою.  
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АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАПОВНЕННЯ 

БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

За потреби здійснення економічного аудиту країни, системних перетворень, 

в умовах теперішньої економічної кризи, що розкривається інфляцією, помітним 

зменшенням приросту ВВП, розбалансованістю практики, уразливими 

хазяйськими стосунками, перемінюється значення, мета та завдання аудиту як 

форми самостійного контролю, професійної діяльності, котра направлена на 

стимулювання отримання позитивних результатів як в цілому, так й окремих 

його складових. 

В аудиті все сильніше здобуває своє прикладне застосування аналіз як 

знаряддя доказовості тверджень. Окремо аналітичні процедури в аудиті були 

конкретизовані ще SAS № 56 за Кодифікацією стандартів аудиту, яка прийнята 

Американським інститутом дипломованих громадських бухгалтерів (АІСРА), 

Положеннями про стандарти аудиту (Statements on Auditing Standards). 

Згідно із ними аналітичні процедури повинні базуватись на оцінках 

фінансової звітності, показників бухгалтерського обліку та іншої інформації, які 

встановлено аудитором. Він має урахувати вірогідні та сподівані співвідношення 

між фінансовими та не фінансовими даними. 

Аналітичне оцінювання підсилює якість, сутність і масштабність діяльності 

аудитора. Однак воно не може стати справжньою ознакою цієї сфери діяльності, 

тому проводитися старанно. В арсеналі аналізу для цілей аудиту присутні різні 

методи, використовуючи які аудитор одержує можливість та доцільність оцінки 

факторних залежностей і значень показників діяльності, адже вони об'єктивно 

зумовлені детермінованими чи стохастичними зв'язками.  

Варто зауважити, що в ході аудиту ефективності наповнення бюджетів для 

аналізу варто розрахувати кількісні та якісні чинники, що характеризують 

динаміку наповнення бюджетів, а також ефективність роботи органів влади у 

такому процесові. Такий аналіз слід провадити на зрізі 5-ти ознак, що визначають 

процес наповнення бюджетів, його своєчасність в розрізі окремих 

бюджетоформуючих чинників(4): 

Чинник 1. Власні доходи громади на одного зареєстрованого у ній 

мешканця. Він дає можливість визначити доходи на одного на мешканця, а це 

свого роду чинник на вагу валового внутрішнього продукту цієї громади. Тому 

він є найбільш важливим фактором ефективності оцінки місцевих бюджетів. 

Для його розрахунку використаємо таку формулу: 
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                                                        𝑉𝑚 =
𝑉𝑑𝑧

𝐾𝑚
 ,                                            (1) 

 

де Vm – власні надходження на одного зареєстрованого в ОТГ, (гривень); 

Vdz – власні доходи об’єднаної територіальної громади у звітному 

періоді,(гривень); 

Km – кількість зареєстрованих мешканців в ОТГ у звітному періоді, (чоловік). 

 

Чинник 2. Динаміка надходжень місцевих податків і зборів та її факторний 

аналіз. 

Для його розрахунку використаємо таку формулу: 

 

                                                𝐷𝑛 =
𝑉𝑑𝑧

𝑉𝑑𝑚
× 100 %,                                   (2) 

 

де Dn – динаміка надходжень місцевих податків та зборів, (%); 

Vdm – власні доходи ОТГ у минулому періоді, (гривень); 

 

Чинник 3. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної 

дотації у власних доходах) це співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації 

до загальної суми доходів ОТГ (без субвенцій). 

Для його розрахунку використаємо таку формулу: 

 

                                                  𝑅𝑑 =
𝐷𝑏\𝑟

𝑉𝑑𝑧
× 100 %,                                     (3) 

 

де Rd – рівень дотаційності бюджету ОТГ, (%); 

Db\r – сума базової\реверсної дотації для ОТГ, (гривень); 

 

Чинник 4. Ефективність витрат на управління ОТГ визначається як питома 

вага видатків на утримання апарату управління у загальних видатках ОТГ. 

Для їх розрахунку використаємо таку формулу: 

 

                                                       𝐸𝑢 =
𝑊𝑢

𝑊𝑧
,                                                     (4) 

 

де Eu – ефективність витрат на управління ОТГ; 

Wu – видатки на утримання апарату управління ОТГ, (гривень); 

Wz – загальні видатки ОТГ, (гривень). 

 

Чинник 5. Ефективність проведених видатків капітального характеру і їх 

вплив на наповнення бюджету. 

Для його розрахунку використаємо таку формулу: 

 

                                                   Pn=  𝑊𝑝  ×    𝑘𝑛 ,                                             (5) 
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де Pn – ефективність проведених витрат; 

𝑊𝑝 – проведені витрати капітального характеру суб’єктами 

господарювання, що зареєстровані у ОТГ за рахунок коштів громади (гривень); 

𝑘𝑛 – коефіцієнт, що враховує сплату податків із проведених витрат 

капітального характеру суб’єктами господарювання, що зареєстровані у ОТГ 

за рахунок коштів громади. 

Подальшим кроком після ретроспективного аналізу має стати факторний 

прогнозний аналіз формування та використання бюджетів ОТГ. 
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ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ АУДИТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Україна не так давно почала свій інтеграційний шлях до міжнародної 

системи аудиту, активно переймаючи досвід встановлення та запровадження у 

практику інституцій і нормативно-законодавчої бази, щодо внутрішнього аудиту 

країн світу. Однак, паралельно із цифровізацією економіки, техніко-

технологічним розвитком, розвитком нанотехнологій, світ переживає пандемію 

COVID-19. Сьогоденна реальність, змушує західні країни, з ефективно діючою 

аудиторською системою, переоцінити методики проведення аудитів та змінити 

напрями у визначенні основних ризиків і рекомендацій щодо їх усунення чи 

попередження. 
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Комплексна стратегічна оцінка основних ризиків, є ключовим фактором 

глибокого розуміння їх суті, впливу та наслідків. Спробуємо розібрати основні 

причини та нові ризики, які є найпроблемнішими у світовій практиці.  

1. Індустрія 4.0.  

Рух у напрямку цифровізації та автоматизації, веде до збільшення інвестиції 

в робототехніку, машинне навчання, штучний інтелект та передову аналітику. Це 

нова форма перетворення бізнесу, яку зазвичай називають Індустрія 4.0. Поряд 

із значними можливостями для бізнесу, існують і ризики. Деякі з них включають: 

• Неналежний захист даних щодо інтелектуальної власності та виробничих 

технологій. 

• Підтримка якості виробництва, при зниженні рівня людського контролю.  

• Брак навичок досвідченого персоналу для впровадження та керування 

високоавтоматизованими процесами. 

Щоб надати рекомендації щодо попередження та усунення вищевказаних 

ризиків, аудитору необхідно дослідити технічну сторону (експертизи) стосовно 

розробок та технології щодо автоматизації і цифровізації, більш того, він 

повинен їх розуміти. Мати певний досвід у загальних ІТ-контролях, таких як 

доступ до даних, цілісність та безпека. 

2. Хмарні технології.  

Хмарні технології дають можливість працювати віддалено та включають 

великий спектр послуг. Як приклад може бути, програмне забезпечення (SaaS), 

платформа (PaaS) та інфраструктура (IaaS). Які використовуються в західних 

країнах і вже починають впроваджуватись в Україні. Хмарні технології дають 

можливість бізнесу збільшувати масштаби при незначних капіталовкладеннях, 

забезпечують безперебійне та надійне центральне управління для різних 

зацікавлених сторін. А також, це віддалений доступ до великих обсягів даних, 

при мінімальному технічному забезпеченні, наприклад телефону. 

Однак без належної підготовки та заходів безпеки, всі переваги хмарних 

технологій несуть і ризики: 

• При роботі у хмарі втрачається видимість і управлінський контроль над 

операціями. При використанні зовнішніх хмарних сервісів відповідальність за 

політику та інфраструктуру переходить до CSP. 

• Послуги з використанням хмарних технологій можуть бути дорогими та 

трудомісткими, залежно від типу використовуваної моделі хмарних сервісів. 

• Приватні хмарні сервіси вимагають значних початкових інвестицій, тоді 

як бізнес може мати нестабільний характер. 

Аудитору, щоб провести незалежну оцінку існуючого системного 

управління, щодо використання  платформи, відповідність сертифікату хмарних 

обчислень, та обов’язків, покладених між організацією і постачальником 

хмарних послуг, потрібно мати поглиблений досвід роботи в таких областях 

аудиту ІТ, як реєстрація та моніторинг, конфігурація мережі, управління даними, 

ІТ захист активів. 

3. Кібербезпека. 

У сучасному світі постійного зв’язку кібербезпека – це ключове питання 

бізнесу. Саме кібербезпека забезпечує уникання багатьох негативних наслідків, 
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які можуть бути від витоку інформації. Це питання є досить актуальним, на фоні 

зростаючих “витончених” можливостей та методів, які використовуються 

хакерами, особливо коли йде мова про конкретну інформацію або осіб, тобто 

програм-вимагачів, таких як Petya. Із основних кібер-ризиків, які можуть 

призвести до втрат, виділяють: 

• Фішингові атаки. 

• Злом паролю доступу або атака DDoS. 

• Вірусне блокування чи порушення комп’ютерних систем. 

• Викрадання і розголошення персональних даних та інформації. 

Щоб оцінити впровадження моделей кібербезпеки, такі як багатошарові 

захисні механізми, методи шифрування даних, адекватно визначити виникаючі 

ризики, аудитору необхідно мати навики експертизи в аудиті ІТ-систем з цінних 

паперів, безпеки даних, мережеву безпеку, управління доступом тощо. Мати 

чітке розуміння ІТ-залежностей та сторонніх постачальників послуг з 

кібербезпеки включаючи договори про рівень обслуговування, типу SLA (Service 

Level Agreement), процедури закупівель та будь-який додатковий контроль, 

системи, що застосовуються до сторонніх постачальників [1]. 

Розглянуті тренди, ставлять основні умови для ефективності аудиту та 

аудиторів. Сьогодні аудитор повинен мати хороші знання з ІТ, чітко розуміти 

особливості управління у цій сфери. 

Основним викликом для аудиту, як і для інших сфер діяльності у 2020 році 

стала пандемія COVID-19. В той час, коли бізнес підлаштовувався під жорсткі 

умови карантину, аудит також виявив потребу у гнучкості та перегляду основних 

методик і способів проведення аудиту. 

Зробимо порівняння світових глобальних ризиків 2019 та 2020 роках. 

У 2019 році, виділяли ризики у такій послідовності: 1) проблема довкілля, 

кліматичні зміни; 2) ризик, пов'язаний з новими підривними технологіями; 

3) повернення до територіалізму; 4) кібербезпека; 5) операційний ризик. 

2020 Рік показує зсув загроз: 1) ризик нестачі кваліфікованих кадрів; 

2) ризик ланцюжка поставок; 3) повернення до територіалізму; 4) проблеми 

довкілля, кліматичні зміни; 5) кібербезпека [2]. 

Внаслідок пандемії коронавірусу, аудит теж зазнав змін у робочому часі, 

частково або повністю відбулась передислокація аудиторів. Ряд бізнесу був 

поставлений на “режим антикризового управління”, оперативний персонал 

недоступний, плани з аудиту скорочуються, визначаються лише пріоритетні ризики 

(наприклад, ІТ-безпека, шахрайство, капітал, ліквідність, здоров'я та добробут). 

Підсумовуючи все вище викладене, можна сказати що аудит у цей 

критичний час, теж переживає глобальних змін. Ключовим пріоритетом бізнесу 

є виживання. Нові ризики пов’язані із глобальними змінами представляють нову 

сферу і для аудиту. Необхідно дослідити наступні сфери, цифрові стратегії, 

ретельно продумати, як можна проводити аналіз даних із використанням 

централізованих систем, джерел для проведення аудиту без необхідності 

традиційного відвідування місця. Необхідно переглянути підхід до аудиту, 

визначити напрямок управління в умовах кризи. Аудитори це насамперед, 
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професіонали, які беруть участь у розробці рішення проблеми, безперервності 

бізнесу та швидкого його відновлення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ 

 

Слово процедура (походить від лат. procedo – проходжу, відбуваюся) 

означає проведення тих або інших дій для виконання даної роботи або 

досягнення певної мети. У діючих нині міжнародних стандартах аудиту 

визначення поняття "аудиторські процедури" відсутнє [1, с.5]. У літературних 

джерелах також немає єдиного трактування терміну «аудиторські процедури», 

але більшість авторів розуміють під цим певні дії аудитора під час аудиторської 

перевірки. 

На наш погляд, аудиторські процедури – це певний порядок і послідовність 

дій аудитора під час аудиторської перевірки з метою отримання необхідних 

аудиторських доказів.  

МСА 500 «Аудиторські докази» визначає що аудиторські процедури 

можуть використовуватися як процедури оцінки ризиків, тести заходів контролю 

або процедури по суті залежно від контексту, в якому вони застосовуються 

аудитором, а також пропонує застосовувати наступні аудиторські процедури: 

інспектування, спостереження, зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, 

повторне виконання, аналітичні процедури, запит [2]. 

В науковій літературі є різні підходи до переліку аудиторських процедур та 

їх класифікації. Безумовно, науковці мають право на власні підходи до 

визначення змісту процедур, методів, прийомів, проте все це призводить до 

виникнення проблемних питань. Ототожнення суті одних і тих самих дій аудитора 

під різними назвами ускладнює встановлення взаємозв’язку між завданнями, що 

висуваються перед аудитором за умовами договору, та процедурами, які 

необхідно здійснити для отримання аудиторських доказів [3, с. 62].  

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/10/CEO-Outlook_2020_Ukraine.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/10/CEO-Outlook_2020_Ukraine.pdf
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Вибір аудитором процедур перевірки є предметом його професійного 

судження, яке базується на вимогах міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні 

стандарти аудиту надають рекомендації застосування тих чи інших 

аудиторських процедур на певних стадіях аудиторської перевірки. 

На початку поточного завдання з аудиту аудитор повинен виконати 

наступні дії: 

- виконати процедури щодо продовження співпраці з клієнтом та виконання 

конкретного завдання з аудиту; 

- оцінити відповідність вимогам етики, а також незалежності; 

- отримати розуміння умов завдань з аудиту. 

Вибір типу та кількості аудитором аудиторських процедур ґрунтується на 

оцінці ризику. Чим вища оцінка ризику аудитором, тим більшу кількість 

аудиторських процедур повинен виконати аудитор. Процедури оцінки ризиків 

мають включати: подання запитів до управлінського персоналу та інших 

працівників суб’єкта господарювання; аналітичні процедури; спостереження та 

інспектування. 

У відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення аудитор залежно від 

обставин: виконує тести контролю; виконує процедури по суті; застосовує тести 

контролю одночасно з виконанням процедур по суті. 

Тести контролю – застосування аудиторських процедур, які виконуються 

для одержання аудиторських доказів щодо ефективності заходів контролю 

стосовно запобігання або виявлення та виправлення суттєвих помилок на рівні 

тверджень (складових фінансових звітів). 

Процедури по суті – аудиторські процедури, які виконуються для виявлення 

суттєвих викривлень на рівні тверджень і включають: докладні аудиторські 

процедури стосовно операцій, балансових рахунків, розкриття інформації; 

аналітичні процедури для виявлення суттєвих викривлень.  

При проведенні аудиторської перевірки важлива роль належить 

аналітичним процедурам, які виконуються шляхом вивчення та порівняння 

взаємозалежностей, а їх застосування регламентується МСА 520 «Аналітичні 

процедури». Аналітичні процедури являють собою оцінку фінансової інформації 

через аналіз взаємо подібного зв’язку між фінансовими і не фінансовими даними. 

Аналітичні процедури використовуються: 

а) як процедури оцінки ризиків для отримання розуміння суб’єкта 

господарювання та його середовища; 

б) як процедури по суті, коли їх застосування може бути більш 

результативним або ефективним, ніж детальні тести, для зменшення ризику 

суттєвого викривлення; 

в) для загального огляду фінансових звітів наприкінці аудиту. 

Крім того, аудитор може використовуються процедури перевірки на 

суттєвість для отримання аудиторських доказів із метою виявлення суттєвих 

перекручень у фінансовій звітності. Такі процедури бувають двох типів: у 

вигляді перевірок операцій та залишків за рахунками і проведених аналітичних 

процедур. 
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Якщо аудиторська перевірка здійснюється вперше, або якщо аудиторська 

перевірка фінансових звітів за попередній період здійснювалась іншим 

аудитором, аудитору необхідно впевнитись в достовірності залишків на 

рахунках, які існують на початок періоду. При виконанні перших завдань з 

аудиту аудитор повинен виконати одну або більше з таких процедур: якщо 

фінансова звітність за попередній рік підлягала аудиту, ознайомитися з 

робочими документами попереднього аудитора для отримання доказів щодо 

залишків на початок періоду;  

- оцінити, чи надають аудиторські процедури, виконані в поточному періоді, 

докази щодо залишків на початок періоду; 

- виконати спеціальні аудиторські процедури для отримання доказів щодо 

залишків на початок періоду. 

Аудитору також варто виконати інші процедури для отримання 

аудиторських доказів щодо існуючих залишків на початок звітного періоду. 

Проте необхідність та специфіка проведення таких процедур зумовлюються 

особливостями об’єктів бухгалтерського обліку, залишки яких перевіряються 

(при цьому варто враховувати матеріальність форми таких об’єктів, монетарний 

характер, можливість отримання за конкретними об’єктами аудиторських 

доказів з незалежних джерел [4, с. 7]. 

При виборі аудиторських процедур та при їх виконанні аудитор повинен 

враховувати обмеженість деяких аудиторських процедур. Наприклад, процедура 

спостереження обмежена в часі лише тим періодом, коли вона виконується, а 

процедура запиту сама по собі не надає відповідних аудиторських доказів того, 

що суттєві викривлення відсутні. Також застосування одних і тих процедур надає 

доречні аудиторські докази стосовно одних тверджень керівництва, але буде 

недоречне стосовно інших тверджень. 

Характер та обсяг аудиторських процедур залежить від предмету та обсягу 

перевірки. Теоретично можливі будь-які комбінації аудиторських процедур. 

Аудитору необхідно чітко та однозначно визначитись з переліком доречних 

аудиторських процедур. 

Завданнями аудитора є розробка та реалізація аудиторських процедур у 

такий спосіб, який уможливить отримати прийнятні аудиторські докази, що в 

загальній сукупності дозволить сформулювати незалежну аудиторську думку, 

яка буде обґрунтована у звіті аудитора. 
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ТЕРИТОРІЙ 

 

Успішна діяльність і сталий розвиток об’єднаних територіальних громад в 

Україні підвищить інвестиційну привабливість сільських територій. Створення 

нових і адекватна модернізація наявних об’єктів підприємницької, соціально-

культурної та екологічної діяльності в умовах децентралізації влади стануть 

критеріями оцінки виконання бюджетотворчої функції територіальних громад і 

повноцінного масштабного розвитку їх територій [1, 38].  

Однак в нових умовах посилюється значення функції контролю, в якості 

незалежної оцінки стану справ, пріоритетів розвитку, що можливе за умови 

адекватно організованої системи аудиту. Комплекс дій, який окрім перевірки 

використання бюджету, включає оцінку стану розвитку сільських територій, 

визначення оптимальних шляхів залучення необхідних ресурсів, розробку 

заходів зі збереження наявного потенціалу та його модернізації, здатен 

забезпечити аудит [1, 38], за умови перегляду і трансформації його методології 

відповідно до сучасних потреб суб’єктів господарювання. Тому доцільно 

визначити рамки розширення меж методології аудиту в умовах сталого розвитку. 

У вітчизняних дослідженнях теорії й методології аудиторської діяльності 

«місія аудиту» не розглядається як базова категорія. Натомість у сучасних 

інституціональних і поведінкових доктрина місія є визначальною у розвитку 

будь-якої діяльності. Вона форму її предмет, функціональність і подальший 

розвиток.  

Це також притаманно аудиторській діяльність. . В загальному місія аудиту 

– це зміна методології, а конкретніше:  

1) напрями змін, підходи, методи;  

2) можливості цифрової економіки (процедури, докази);  

3) ІТ-аудит/цифрові зміни.  

На підставі цього можна сформувати нові підходи до побудови методології 

аудиту шляхом застосування рамкового методу розширення її меж за 

методологію аудиту фінансової звітності з доповненням сегментів методології, 

які з’являться при виконанні аудитом місії соціально-економічного інституту та 

завдань, що покладаються на аудит при реалізації цілей сталого розвитку. Це 

дозволяє сформувати в теорії напрями інституціональної та людиноцентричної 

трансформації методології аудиту, уже на тепер апробувати нові методологічні 

підходи до аудиту інтегрованої звітності. 

В ході дослідження виявлено вплив чіткої ідентифікації місії не тільки на 

предметну функціональність аудиту, а й на розвиток його методології. За 
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результатами запропоновано застосування рамкового методу закладення основ 

подальшого розвитку методології.  

Таким чином, інституціональна та людиноцентрична трансформація 

методології аудиту передбачає: розвиток фінансової звітності зумовлює 

відповідний розвиток методології аудиту фінансової звітності, разом з тим 

трансформація фінансової звітності в інтегровану вимагає врахування у 

методології аудиту як соціально-економічного інституту, що забезпечує довіру 

суспільства до суб’єктів господарювання. І як наслідок методологія аудиту 

зумовлена його статусом соціально-економічного інституту і статусом 

невід’ємної складової забезпечення сталого розвитку.  

Отже, методологія аудиту фінансової звітності передбачає трансформацію 

до методологічних новації, зумовлених потребою аудиторського забезпечення 

досягнення цілей сталого розвитку, а саме: 

1. економічної безпеки; 

2. справедливої податкової політики; 

3. доступу земельних ресурсів; 

4. розвитку персоналу і гендерної рівності; 

5. розвитку сільських територій; 

6. інноваційної модернізації; 

7. капіталізації активів; 

8. справедливого ціноутворення; 

9. інше. 

Сучасним драйвером такої трансформації є потреба в методологічному 

наповненні аудиту інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. У 

подальшому вбачається зростання впливу на ці процеси державної політики 

сталого розвитку, політики органів місцевої влади та сільських об’єднаних 

територіальних громад. 

Інституціональна та людиноцентрична трансформація методології аудиту 

дозволяє удосконалити підходи до виміру ефективності задіяння інституту 

аудиту до розвитку сільських територій через визначеність у застосуванні 

індикаторів рівня аудиторського забезпечення публічності господарської й 

бюджетної діяльності (кількість угод на громадсько-аудиторське партнерство, 

аудит бюджетів, публічних закупівель, планів розвитку об’єднаних 

територіальних громад, аудит інтегрованої звітності суб’єктів господарювання) 

та причетності інституту аудиту до зростання соціально-економічних і 

екологічних показників сталого розвитку об’єднаних територіальних громад 

(зростання підприємницьких структур, робочих місць, бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, рівня капіталізації активів і т.п.). Така визначеність з 

оцінкою ролі інститут аудиту в забезпеченні сталого розвитку сільських 

територій піднімає його державницький і соціальний імідж та є для професії 

дороговказом в епоху сталого розвитку. 
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ЧИННИК КОНТРОЛЮ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

З кожним роком суспільство звертає все більшу увагу на дотримання 

бізнесом принципів сталого розвитку як загальної концепції щодо необхідності 

утримання балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом 

інтересів майбутніх поколінь, зокрема задоволенні їх потреби в безпечному і 

здоровому довкіллі. Нові умови ведення бізнесу та суспільного розвитку 

передбачають утворення ефективного механізму ризик-орієнтованого 

управління, оскільки саме такий тип управління адекватний сучасним умовам 

неозначеності, що постійно змінюються та носять характер загроз для 

підприємства відповідати вимогам щодо сталого розвитку. 

Потреба у контролі при реструктуризації підприємств за вимогами 

сталого розвитку. Для досягнення вище зазначеної мети сталого розвитку 

доречно використати обґрунтований підхід щодо розвитку напряму 

реструктуризації підприємства та утворення на них відповідних резервів. 

Запропоноване запровадження обліково-контрольного забезпечення резервів на 

реструктуризацію [1], яке забезпечує перевірку достовірності отримуваної 

інформації при визначенні резервів та джерел їх формування, а також 

нормальний перебіг усіх економічних процесів, сприяючи виконанню бюджетів 

резервів для реструктуризації, підтримці сталого розвитку суб’єкта 

господарювання в кризових умовах. 

Забезпечення ефективності реструктуризації великих промислових 

підприємств полягає в децентралізації організаційно-управлінських структур і, 

як наслідок, у підвищенні відповідальності та мобільності у сфері прийняття 

рішень щодо окремих видів виробництв, створення найкращих умов для 

освоєння нових виробництв і підвищення конкурентоспроможності продукції, 

що випускається/послуг, що надаються, стимулювання підприємницьких 

ініціатив стосовно реалізації інновацій; стійкості розвитку підприємства; 

прозорості діяльності різних ланок великих підприємств, можливості 

оцінювання і порівняння ефективності результатів. Для підготовки проекту 

реструктуризації і її проведення (зокрема, для оптимізації наявного та 
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розроблення обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємств) 

необхідно залучати фахівців консалтингових/аудиторських фірм, які мають 

базові знання і досвід роботи у сфері фінансового й інвестиційного аналізу, 

маркетингу, менеджменту, обліку, аудиту. Доречно запропонувати 

підприємствам, які потребують реструктуризації, взяти участь у «Проекті 

сприяння реструктуризації підприємства в умовах кризи».  

Роль соціальної складової при реструктуризації підприємства. У звіті про 

сталий розвиток/звіті про корпоративну соціальну відповідальність, зазвичай 

міститься інформація про соціальні, екологічні, економічні та управлінські 

показники діяльності підприємства про корпоративні цінності, модель 

управління тощо. Такий звіт демонструє зв’язок між стратегією компанії та 

парадигмою стійкого розвитку глобальної економіки. Все частіше вітчизняні 

холдинги розміщують на своїх сайтах проспекти, друкують та розповсюджують 

інформаційні матеріали, публікують звіти із соціальної відповідальності, 

підготовлені за міжнародними вимогами, в яких пріоритетними напрямами 

визначають вкладання коштів у модернізацію виробництва, формування 

культури безпечної праці, підвищення рівня безпеки праці на робочих місцях і 

навчання працівників необхідним навичкам. Наприклад, концепція соціальної 

відповідальності холдингової групи «Метінвест» ґрунтується на інтеграції 

соціальних, економічних та екологічних складових сталого розвитку в стратегію 

та операційну діяльність компанії. Соціальна звітність, яку щороку публікує 

група «Метінвест», містить такі пункти: здоров’я та безпека співробітників; 

добробут і розвиток співробітників; розвиток місцевих громад; охорона 

навколишнього середовища та підвищення енергоефективності; взаємодія із 

зацікавленими сторонами; корпоративне волонтерство тощо [2]. 

Значення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при реалізації 

проекту реструктуризації. Раніше було розроблено основні положення 

управління ризиками та внутрішнього контролю в умовах стійкого розвитку 

групи підприємств [3], запропоновано шляхи використання звітності про 

соціальну діяльність для підтримки корпоративної соціальної відповідальності з 

метою забезпечення сталого розвитку [4]. З огляду на потребу подолання впливу 

факторів дестабілізації на організацію обліково-контрольного забезпечення 

реструктуризації підприємств можна вказати наступні завдання для відділу 

внутрішнього аудиту: контроль за впровадженням процесу реструктуризації на 

підприємстві; контроль за повнотою відображення інформації щодо 

реструктуризації у звітності підприємства; оцінка ресурсів, нарахування 

резервів, визначення витрат на реструктуризацію, визначення передбачуваних 

витрат на скорочення персоналу тощо; розроблення методичних підходів щодо 

впровадження системи ризик-орієнтованого аудиту на підприємствах; надання 

поточної інформації керівництву холдингу щодо стану реструктуризації. 

Методичні засади внутрішнього аудиту формування та використання 

резервів на реструктуризацію підприємств України передбачають створення 

відповідного модуля «Резерви на реструктуризацію». Дорученням 

внутрішнього аудиту як складової системи внутрішньогосподарського 

контролю під час здійснення процесу реструктуризації підприємства є 
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зниження соціальних та екологічних ризиків, які виникають у процесі 

реструктуризації. Запропоновано елементи організації внутрішнього аудиту з 

метою подолання ризиків діяльності; встановлено, що контроль за 

проведенням оцінки майна потребує уточнень у нормативних положеннях та 

конкретизації методики інвентаризаційних процедур щодо окремих об’єктів. 

Поглиблено засади внутрішнього аудиту нарахування та використання 

резервів на реструктуризацію шляхом визначення етапів оцінки рівня 

забезпеченості підприємства власними оборотними засобами, капітальними 

інвестиціями та залученими джерелами; розширено організаційно-методичну 

складову внутрішньогосподарського контролю підприємств залежно від типу 

реструктуризації в частині визначення мети, об’єктів, суб’єктів та контрольних 

дій ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту, що сприяє зниженню ризиків при 

реструктуризації як запобіжного засобу щодо банкрутства.  

Роль SSB. Нормативною базою контролю можуть стати стандарти розвитку. 

Передбачається створення Ради зі стандартів сталого розвитку (Sustainability 

Standards Board, SSB), яка на основі розумних ініціатив буде займатися 

самостійною розробкою єдиних стандартів. Основним завданням нового SSB 

буде розробка та підтримка глобальної системи стандартів звітності сталого 

розвитку, яка спочатку сфокусується саме на кліматичних ризики, але, в 

подальшому, ними обмежуватися не буде. Розробка стандартів буде заснована 

на вже напрацьованих стандартах і додаткових посібниках [5]. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інноваційна діяльність охоплює різні етапи – від створення інновацій до їх 

дифузії. Особливістю також є різні результативність та ефективність 

інноваційного процесу за кожною його стадією. Дослідження наукової 

літератури доводить, що аналіз інноваційної діяльності підприємства не є 

однорідним, проводиться за різними напрямками, а саме: оцінювання 

інвестиційної спроможності підприємства, його інноваційного потенціалу, 

активності чи розвитку, ефективності інноваційних проєктів тощо. Враховуючи 

важливість кожного етапу інноваційного процесу та відповідних наслідків для 

діяльності суб’єкта господарювання, доцільно провести систематизацію 

існуючих підходів. 

Необхідно зазначити, що окреме підприємство може не бути учасником 

всього інноваційного процесу від проведення фундаментальних досліджень та 

науково-дослідних робіт до дифузії інновацій, а лише придбавати ліцензії чи 

патенти на виготовлення інноваційної продукції на стадії її комерціалізації чи 

дифузії. На підставі цього аналіз інноваційної діяльності можна розподілити за 

рівнями, характеристика яких представлена у табл. 1.  

На макрорівні аналіз інноваційної діяльності має мету оцінити позитивні та 

негативні тенденції у розвитку інноваційної діяльності у цілому по країні, 

визначити сильні та слабкі сторони окремих галузей, їх пріоритетність для того, 

щоб сформувати відповідну державну політику, підтримуючи розвиток 

конкретних галузей.  

На мезорівні оцінюється інноваційний розвиток окремих регіонів з метою 

визначення перспектив, проблем, пріоритетів з урахуванням особливостей 

регіону (промисловий, сільськогосподарський, туристичний, сировинний тощо). 

На мікрорівні аналіз інноваційної діяльності передбачає аналіз конкретного 

підприємства, що зазвичай включає оцінку витрат, доходів та фінансових 

результатів, пов’язаних з інноваційною активністю. 

Проведене дослідження наукових підходів до аналізу інноваційної 

діяльності підприємства підтверджує, що у вітчизняній науці не існує єдиного 

концептуального підходу до характеристик інноваційної діяльності 

підприємства, щодо якої проводять аналіз та оцінку різних її аспектів, а саме: 

інноваційної сприйнятливості, інноваційної спроможності, інноваційної 

спрямованості, інноваційної активності, інноваційного потенціалу, ефективності 

інноваційної діяльності, інноваційного розвитку тощо. Аналіз запропонованих 

різними авторами показників, що включаються до розрахунку зазначених 
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параметрів інноваційної діяльності, показує, що чітких меж між ними також не 

існує. Наприклад, показник рентабельності інноваційної продукції різні автори 

включать до аналізу як інноваційного потенціалу, так й інноваційного розвитку 

чи ефективності інноваційної діяльності. Вважаємо, що ці поняття доцільно 

розмежовувати. 

Таблиця 1 

Характеристика рівнів аналізу інноваційної діяльності 
Рівень 

аналізу ІД 
Мета аналізу 

Напрями проведення 

аналізу 

Суб’єкт, який 

проводить аналіз 

Макрорівень Оцінювання 

інноваційного розвитку 

держав з метою 

визначення їх 

інвестиційної 

привабливості 

Розрахунок глобальних 

індексів інновацій на 

підставі національних 

статистичних даних та 

інших відкритих 

джерел інформації 

Міжнародні інституції 

(ООН, Всесвітня 

організація 

інтелектуальної 

власності, Світовий 

банк, МВФ тощо) 

Оцінювання 

інноваційного розвитку 

держави, її потенціалу 

для цілей підтримання і 

розвитку національної 

інноваційної 

екосистеми та 

визначення відповідної 

державної політики у 

сфері інновацій 

(розробка законів, 

стратегій розвитку, 

концепцій, методик) 

Розрахунок показників, 

що дозволяють оцінити 

якість кожного етапу 

інноваційного процесу, 

на підставі звітних 

даних, зокрема 

статистичних, на рівні 

держави 

Державні органи 

(міністерства, 

відомства, служби, 

агенції) 

Мезорівень Оцінювання 

інноваційного розвитку 

та потенціалу регіону з 

метою їх коригування 

та стимулювання 

Розрахунок показників, 

що дозволяють оцінити 

якість кожного етапу 

інноваційного процесу, 

на підставі звітних 

даних, зокрема 

статистичних, на рівні 

регіону 

Профільні міністерства 

та відомства, державні 

обласні та місцеві 

адміністрації 

Мікрорівень Оцінювання 

інноваційного розвитку 

та потенціалу суб’єкта 

господарювання, його 

окремих інноваційних 

проєктів з метою 

підвищення 

ефективності діяльності 

та формування 

інноваційної стратегії 

Розрахунок показників, 

що дозволяють оцінити 

якість, 

результативність та 

ефективність 

інноваційної діяльності 

суб’єкта 

господарювання на 

підставі даних 

бухгалтерського, 

управлінського і 

статистичного обліку та 

звітності 

Внутрішні користувачі 

(власники та 

менеджмент суб’єкта 

господарювання) і 

зовнішні користувачі 

(державні органи щодо 

оцінки 

результативності 

інноваційних проєктів, 

банки щодо 

кредитоспроможності, 

інвестори щодо 

потенційного розвитку 

тощо)  

Джерело: складено автором. 
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На нашу думку, інноваційний потенціал є набором базових характеристик, 

які впливатимуть на результати інноваційної активності. Водночас наявність 

потенціалу не означає, що підприємство здійснює чи буде здійснювати 

інноваційну діяльність. Інноваційний потенціал без інноваційної 

сприйнятливості, тобто готовності до його використання, може не стати основою 

для інноваційної активності. Умовою, що забезпечує здатність до інноваційної 

активності, є інноваційна спроможність. Навіть при наявності інноваційного 

потенціалу та сприйнятливості до інноваційної діяльності без спроможності 

неможливо використати потенціал для забезпечення активності – енергійної 

діяльності. Інноваційна спрямованість – мета інноваційної активності. 

Інноваційний розвиток – нарощення інноваційного потенціалу та спроможності 

в результаті інноваційної активності. Відповідно за допомогою відбору 

інноваційних проєктів та формування інноваційної стратегії підприємства має 

здійснюватися ефективна інноваційна діяльність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ В УМОВАХ ОКРЕМИХ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ  

 

Під впливом загальних глобалізаційних процесів (економічних, екологічних 

та соціальних), запровадження нових норм з боку державних інституцій та вимог 

професійних організацій, та також через посилення проявів рецесії економіки та 

кризових явищ у діяльності суб’єктів господарювання, у тому числі в умовах 

пандемії COVID-19, виникає необхідність в уточненні вимог до роботи 

аудиторів. Актуальним залишається ключова проблема – створення необхідних 

умов та підстав для забезпечення довіри до результатів аудиту звітності, як 

окремих клієнтів так і суспільства загалом, підвищення якості наданих 

аудиторських послуг. 

Слід звернути увагу на те, що у зв’язку із запровадженням фактично у 

більшості держав світу, та в Україні зокрема, карантинних заходів, які суттєво 

впливають на функціонування бізнесу (спричинюють зменшення доходів, 

погіршення загального фінансового стану, часткову зайнятість працівників, 

дистанційну роботу, тривалу непрацездатність персоналу через COVID-19, 

труднощі у виконанні укладених контрактів, зростання безнадійних боргів, 

знецінення активів, погіршення податкової дисципліни, можливе банкрутство чи 
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припинення діяльності за власною ініціативою та ін.) аудитори мають вміти 

адекватно оцінювати нові види ризиків, які стали притаманними діяльності їх 

клієнтів, у процесі аудиту фінансової звітності. Відтак, організаційні та 

методичні засади діяльності аудиторів, її нормативне регулювання в умовах 

пандемії COVID-19 потребують суттєвого удосконалення, зумовленого 

сукупністю запроваджених соціально-економічних обмежень на період 

карантину. Крім того, з позиції захисту аудитором інтересів суспільства та 

конкретного клієнта, важливою є місія не тільки об’єктивної оцінки фінансових 

та нефінансових показників, а і консультування щодо мінімізації впливу ризиків 

та розробці заходів по протидії їм, адаптуванню до нових реалій, відновлення або 

диверсифікації, зміни форм діяльності клієнта тощо. Разом з тим, наголошуємо, 

що надаючи такі послуги аудитори не можуть брати на себе виконання функцій 

управлінського персоналу, оскільки це призведе до порушення норм Кодексу 

етики. 

Все вищезазначене впливає також на сам процес організації роботи 

аудиторів та аудиторських фірм у нових реаліях. До таких особливостей можна 

віднести дистанційний характер роботи з клієнтами, мінімізація виїздів на об’єкт 

перевірки (лише у виключних випадках), часто неможливість особистої 

присутності та спостереження за проведенням інвентаризації у підприємства-

клієнта; високий рівень невизначеності при оцінці безперервності діяльності та 

подальших подій, нові формати комунікаційних заходи щодо взаємодії між 

членами аудиторської групи, застосування відповідних технічних засобів для 

віддаленого доступу до інформації клієнта, розширення можливостей 

використання хмарних сервісів для збору аудиторських доказів, їх 

документування та обміну між виконавцями аудиторських послуг, посилення 

вимог до дотримання умов збереження конфіденційності інформації, 

застосування електронних підписів, накладення електронної печатки через 

електронний сервіс ДіЯ; запровадження нових цифрових та технологічних 

розробок тощо. 

Реагуючи на нові виклики та акценти роботи аудиторів Рада з міжнародних 

стандартів аудиту та надання впевненості МФБ у своїй стратегії діяльності на 

2020-2023 роки планує першочергове оновлення аудиторських стандартів щодо 

безперервності діяльності, шахрайства та збирання аудиторських доказів (не 

виключаються доповнення новими напрямками під впливом пандемії), з огляду 

на інтереси громадськості, забезпечення інноваційних підходів та гнучкості 

роботи аудиторів [1]. 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю Україні визначив 

важливі питання, які мають бути першочергово враховані аудиторами під час 

аудиторських перевірок звітності в умовах пандемії COVID-19 [2]. 

Міжнародною федерацією бухгалтерів розроблено низку рекомендацій для 

аудиторів під час пандемії коронавірусу [3], які мають важливе практичне 

значення. Їх аналіз засвідчує, що пильна увага приділяється питанням етики, 

зокрема дотриманню норм Кодексу етики та уникненню/зменшенню загроз 

порушення фундаментальних принципів з огляду на прагнення зберегти 

подальшу співпрацю з клієнтом за будь-яких умов, при наданні аудиторами 
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послуг з незалежної оцінки бізнесу клієнта при його продажу, консультуванні у 

вирішенні податкових справ клієнта (зокрема отриманні грошових допомог чи 

компенсацій від держави). Аудитору слід уникати упередженості чи 

необ’єктивності оціночних суджень наслідків впливу карантинних, 

обмежувальних заходів на бізнес клієнта на основі власного негативного досвіду 

хвороби COVID-19; докладати зусиль для контролю дотримання клієнтом 

нового спеціального законодавства, що регулює його діяльність в умовах 

пандемії; уникати тиску з боку клієнта (через погіршення його фінансового 

стану) щодо зменшення суми гонорару та вживати адекватних заходів для 

погашення прострочених гонорарів та враховувати інші етичні питання. 

Пропоновані МФБ рекомендації аудиторам демонструють важливість оцінки 

безперервності діяльності клієнтів та подій після звітного періоду під впливом 

COVID-19 з урахуванням низки притаманних йому чинників за допомогою 

специфічних аудиторських процедур та адекватного розкриття інформації про 

безперервність діяльності та подальші події і їх впливу на фінансову звітність 

клієнта у аудиторському звіті, а також своєчасного повідомлення відповідної 

інформації управлінському персоналові клієнта (оскільки це може бути 

надважливо для його подальшого функціонування). Серед подальших подій 

пов’язаних із впливом пандемії COVID-19 аудитор у першу чергу має розглянути 

такі: виникнення нових зобов’язань, кредитів; реструктуризація кредиторської 

заборгованості або відстрочення платежів (у тому числі по податкових 

розрахунках); можливі непогашення боргових зобов’язань дебіторами; 

здійснення або планування продажу майна; скорочення штату працівників та 

виплати їм при звільненні; переоцінка активів; додатковий випуск акцій чи 

боргових зобов’язань та низку інших. Всі зазначені оцінки аудитор має виконати 

із застосуванням належного професійного скептицизму. 

Рекомендації МФБ дають настанови щодо залучення аудиторами до 

перевірки спеціалістів у частині підтвердження облікових оцінок, 

обґрунтованості припущень персоналу, складання звіту про надання і 

використання додаткового фінансування, пакетів стимулювання чи програм 

лояльності у період карантину і т.д., тобто у випадках, які потребують 

спеціальних знань. 

Особливої важливості набувають аудиторські послуги з огляду проміжної 

фінансової звітності у період пандемії COVID-19, оскільки це дозволить 

своєчасно сформувати належну облікову політику, попередньо (до закінчення 

звітного періоду) ідентифікувати негативні фінансові наслідки ведення бізнесу, 

виявити ризик шахрайства, обрати вірну концептуальну основу підготовки 

фінансової звітності, уникнути викривлення її показників та адекватно здійснити 

розкриття інформації. 

Належну ретельність і відповідальність аудитор має демонструвати при 

підготовці аудиторського звіту та формулюванні незалежної думки про 

фінансову звітність (і вибору її виду) намагаючись для різних груп стейкхолдерів 

надати максимально прозору та об’єктивну інформацію із урахуванням впливу 

наслідків пандемії COVID-19 (за необхідності включаючи до свого звіту 

відповідні пояснюючі параграфи). 
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Врахування зазначених особливостей роботи аудиторів в умовах 

розглянутих соціально-економічних обмежень забезпечить високу якість 

наданих аудиторських послуг, дотримання етичних норм та довіру суспільства. 
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АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Актуальним питанням сьогодення являється вирішення проблем природно-

економічного та соціального характеру, що загалом складають проблему сталого 

розвитку, яка вимагає глобального вирішення. 

Дослідивши наукову літературу, думки багатьох фахівців та спеціалістів, 

варто відзначити, що єдиного визначення поняття «сталий розвиток» – не існує.  

Так, у словниках та спеціалізованій літературі поняття «сталий розвиток» 

визначається як особливий економічний розвиток, який забезпечує задоволення 

всебічних потреб нинішнього покоління без завдання шкоди можливостям 

прийдешніх поколінь забезпечити свої власні потреби, або як соціально-

економічний розвиток, при якому задоволення потреб нинішнього покоління 

людей здійснюється з умовою екологічних обмежень, необхідних для 

забезпечення можливостей майбутніх поколінь задовольняти свої власні 

потреби, або як такий розвиток суспільства, при якому поліпшуються умови 

життя людини, а вплив на навколишнє середовище залишається у межах 

господарської ємності біосфери, так що не руйнується природна основа 
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http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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функціонування людства, або як концепція механізму глобального партнерства 

на основі створення нових рівнів співробітництв [1 – 4]. 

Проаналізувавши підходи до визначення поняття «сталий розвиток», ми 

пропонуємо визначати його як екологічно-економічний розвиток, при якому 

пріоритетом є збереження навколишнього середовища, водночас із 

забезпеченням всебічних потреб нинішнього покоління із дотриманням 

екологічних умов та обмежень, що дасть змогу забезпечити майбутні покоління. 

Сучасні тенденції мають значний вплив на аудиторську діяльність. Сталий 

розвиток може використовуватись як аналітичний інструмент для визначення 

майбутніх підходів аудиту, визначення ризиків та проведення оцінки. З іншого 

боку, аудит повинен зосереджуватися на політиці сталого розвитку, зокрема її 

стратегії [5].  

Варто зазначити, що звітування про сталий розвиток є поширеним у 

приватному секторі, проте, все частіше застосовується в організаціях державного 

сектору як спосіб розкриття інформації про діяльність різних установ.  

Очевидним є, що через таку світову популяризацію документування 

діяльності відносно сталого розвитку є необхідним видозмінювати підходи 

аудиту, та, загалом, аудиторської діяльності з метою урахування сучасних потреб.  

Із застосування підходу сталого розвитку, аудитор повинен приймати до 

уваги, як його адміністративні дії вплинуть на «здатність підтримувати 

екосистему» або «здатність витримувати екосистемою певні проблеми». 

Проаналізувавши наукову літературу, можна виокремити, вже 

використовувані на практиці, аудиторські підходи в умовах сталого розвитку. 

Перший з них полягає в обмеженні  аудиту умовами, які аудитор вважає стійким 

у своїх діях. У другому підході – аудитори повинні аналізувати та оцінювати 

також вплив діяльності підприємства, якому проводиться аудит, на навколишнє 

середовище. 

Перший підхід полягає в наданні відповідей на наступні питання: 

 чи існують правила та положення щодо сталого розвитку?  

 чи належним чином підприємство, в якому проводиться аудит, 

запровадило та дотримується цих правил та положень? 

 чи проводить дане підприємство оцінку та моніторинг впливу 

адміністративних дій на навколишнє середовище? 

 чи встановило дане підприємство систему звітності про стійкість? 

 чи реагує дане підприємство на результати своєї звітності щодо 

сталого розвитку? 

Другий підхід полягає - в наступних питаннях: 

 чи визначено відповідальних осіб, які забезпечують ведення 

діяльності в умовах сталого розвитку, на підприємстві, в якому проводиться 

аудит? 

 чи ефективні реалізовані заходи аудиту для забезпечення стійкості? 

 чи ефективні використовувані критерії аудитором для оцінки та 

моніторингу впливу дій підприємства на навколишнє середовище? 

 який вплив дій аудиту на навколишнє середовище? 
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 які дії повинен зробити аудитор, щоб забезпечити стійкість. 

Варто зазначити, що при використання даних підходів мають місце ризики, 

зокрема, відсутність визначеного досвіду в рамках здійснення аудиту в умовах 

сталого розвитку, ризик проведенням аудитором чисто наукової діяльності, а не 

конкретної перевірки, також труднощі з наданням конкретного висновку щодо 

технічних деталей, оскільки певної концепції не існує. 

Існує проблема, коли сталий розвиток конкретної компанії іноді 

розглядається таким чином, що один аудит повинен включати всі елементи 

сталого розвитку з усіх секторів. Це створює великий об’єм роботи для 

аудиторів, що, також, буде супроводжуватись значним збільшенням часу на 

проведення аудиту, а відповідно і затрат для підприємства. Тому вирішенням 

даної проблеми – може бути планування більш цілеспрямованих аудитів, де 

аналізується одна проблема з різних напрямів сталого розвитку.  

Отже, оскільки сталий розвиток є широкою темою, яка охоплює всю 

діяльність, як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств, необхідно 

застосовувати наскрізний підхід проведення аудиторської діяльності.  
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

Сучасні реалії ведення бізнесу вносять власні корективи в діяльність 

суб’єктів господарювання, зокрема це стосується формування різного роду 

заборгованостей: як дебіторської, так і кредиторської. Однією із основних 

причин появи даного явища є невідповідність фактичного виконання сторонами 

договірних відносин. Для будь-якого підприємства, незважаючи на його 

організаційно-правову структуру, чи галузь, у якій воно функціонує, – 
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стратегічно важливим є процес управління дебіторською заборгованістю як 

одним із основних його активів.  

Проблематиці обліку і аудиту дебіторської заборгованості у своїх наукових 

працях приділяють увагу В. Величко, О. Петрик, Н. Проскуріна, Вал. Сопко та 

ін. Проте, дана тема не втрачає свою актуальність у зв’язку із постійним 

бажанням користувачів звітності отримувати достовірну та реальну інформацію. 

Як показує практика – дебіторська заборгованість є однією із найбільш 

ризикових статей звітності, щодо якої можуть відбуватись певні помилки, 

маніпуляції чи шахрайство. Тому, аудитори, орієнтуючись на ризик-

орієнтований підхід, намагаються з допомогою чітко сформованих процедур, 

дослідити дану категорію більш ретельно. 

У загальному, процес аудиту дебіторської заборгованості покликаний дати 

відповідь на питання: чи відповідає дебіторська заборгованість категорії активу; 

чи правильно вона класифікована в балансі та чи за справедливою вартістю її 

відображено у звітності. 

На практиці, у процесі проведення аудиту, вдається виявити, що не всі 

суб’єкти господарювання реально оцінюють і відображають в звітності свою 

поточну дебіторську заборгованість.  

Відповідно по п. 4 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», поточна 

дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в 

ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу [3]. 

Якщо Компанія має поточну дебіторську заборгованість, яка для неї є 

фінансовим активом, то в звітності вона повинна її відображати за чистою 

реалізаційною вартістю. Відповідно, щоб виконати дану норму, необхідно 

створити резерв сумнівних боргів (далі – РСБ). 

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 

невпевненість її погашення боржником. 

Найпоширенішими порушеннями, яке вдається виявити під час проведення 

аудиту, – є нестворення РСБ, або некоректне його використання. 

Дійсно, існують випадки, коли РСБ створювати необов’язково, але це за 

умови, якщо суб’єкт господарювання відповідає критеріям, які визначені в п.2 

пп.2 П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» [1]. В інших випадках, процес 

формування РСБ є обов’язковим, і метод його створення повинен бути чітко 

регламентований в Наказі про облікову політику. 

Підприємство на власний розсуд, керуючись із двох альтернативних 

підходів, що передбачені П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», може обрати 

для себе один із наступних методів: 1) застосування абсолютної суми сумнівної 

заборгованості; 2) застосування коефіцієнта сумнівності. 

Зазначимо, що обраний метод із двох наявних альтернатив, – може суттєво 

впливати на показники звітності, а тому до процесу його вибору необхідно 

підходити зважено, ретельно проаналізувавши фактичний стан підприємства. 

Безумовно, ці два методи є цілком законними і дієвими. Проте, варто 

зазначити, що якщо обирається метод абсолютної суми сумнівної заборгованості 

– то він передбачає створення резерву на підставі аналізу платоспроможності 
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окремих дебіторів. У даному випадку, має місце професійного судження 

менеджменту Компанії, у яких на момент створення резерву не було даних про 

неплатоспроможність своїх дебіторів, а тому РСБ – не було створено.  

Відносно більш реалістичну картину стану поточної дебіторської 

заборгованості може надати застосування коефіцієнта сумнівності, адже за такої 

умови необхідна сума резерву базується на основі статистичних розрахунків. 

Обравши даний метод підприємство затверджує методику розрахунку 

коефіцієнту сумнівності (із трьох наявних альтернатив, описаних в [3]). 

Загалом, аудитору для того щоб переконатись, що поточна дебіторська 

заборгованість відображена в балансі за чистою реалізаційною вартістю, 

необхідно додатково дослідити: дебіторів підприємства; контрактні 

зобов’язання; період виникнення дебіторської заборгованості; склад і структуру 

дебіторської заборгованості; рух дебіторської заборгованості в періодах. 

Додатково, аудитор, альтернативно перевіряє процес розрахунку 

коефіцієнту та порядок формування РСБ. Зауважимо, що залишок резерву 

сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської 

заборгованості на ту саму дату. 

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається 

у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. 

Наступним аудитор перевіряє, чи правомірно було використано РСБ. 

Зокрема, необхідно виявити, чи є в підприємства дебіторська заборгованість, яка 

підпадає під визначення безнадійної (за положеннями П(С)БО 10 вона має бути 

поточною дебіторською заборгованістю, щодо якої існує впевненість про її 

неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності). 

Уже в подальшому в залежності від того, чи створювало підприємство РСБ, 

чи ні – будуть різнитися варіанти по її списанню з балансу, а саме: 

1) виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів 

здійснюється з одночасним зменшенням величини РСБ (Дт 38 «Резерв сумнівних 

боргів» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»); 

2) у разі недостатності суми нарахованого РСБ безнадійна дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги списується з активів на 

інші операційні витрати (Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги» Кт 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками»). Таким же записом буде списана 

дебіторська заборгованість, якщо підприємство не створювало РСБ; 

3) у випадку несвоєчасного списання визнаної безнадійної заборгованості 

– списання можливе за рахунок прибутку попереднього періоду 

(нерозподіленого прибутку). Тобто, в обліку повинен бути запис Дт 44 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками». 

Зауважимо, що перевірка правильності використання бухгалтером рахунків 

обліку при формуванні та списанні дебіторської заборгованості є також одним із 

важливих елементів аудиторських процедур, адже це впливає на відповідні статті 

звітності, і, як наслідок, на форму представлення інформації зацікавленим 

користувачам. Оскільки, РСБ є контрактивним рахунком, то його варто 

розглядати як інструмент, за допомогою якого можна реально оцінювати стан 
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поточної дебіторської заборгованості. Тому, в рядку 1125 Балансу («Дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги) відображають 

заборгованість покупців або замовників, зменшену на РСБ. 

Варто зазначити, що відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та до 

чинного Податкового Кодексу України [2] трактування дебіторської 

заборгованості, зокрема процес визнання її безнадійною є різним. Тому, процес 

створення резерву та процес його використання матиме свої особливості для 

підприємств, які складають Декларацію з податку на прибуток із використанням 

різниць. Вивчення податкової сторони даного питання буде перспективою 

подальших досліджень та публікацій. 

Отже, за результатами проведеного аудиту поточної дебіторської 

заборгованості менеджмент Компанії та інші зацікавлені користувачі відповідної 

звітності, можуть: адекватно аналізувати дебіторів на предмет їх надійності та 

платоспроможності; контролювати роботу власного персоналу (зокрема, 

бухгалтера з обліку дебіторської заборгованості та менеджерів по роботі з 

клієнтами); приймати рішення стосовно подальшого планування діяльності 

досліджуваного суб’єкта; визначати його фінансову стійкість та, прогнозувати 

вплив на подальшу базу оподаткування підприємства. 
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АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ БАНКІВ 

 

У розділі ІІ пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові 

зобов’язання і забезпечення» передбачено рядок 1510 «Довгострокові кредити 

банків». 

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає 

погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення 

певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої 
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порушені, вважається довгостроковим, якщо: позикодавець до затвердження 

фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок 

порушення; не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Аудитору необхідно пересвідчитись щоб довгострокові зобов'язання, на які 

нараховуються відсотки, відображались в балансі за їх теперішньою вартістю, 

оскільки визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду 

зобов'язання. 

Основними завданнями аудиту на даному етапі є: перевірка дотримання 

чинного законодавства щодо операцій з отримання, використання і повернення 

довгострокових банківських кредитів; перевірка забезпеченості, обґрунтованості 

та реальності отримання кожного окремого кредиту; підтвердження 

достовірності цього виду довгострокової кредиторської заборгованості; 

засвідчення наявності, правильності і належності якості документів для 

оформлення довгострокових кредитів; підтвердження дотримання встановлених 

вимог до оформлення договору застави при отриманні кредиту; перевірка 

правильності нарахування відсотків та їх віднесення на рахунки обліку витрат; 

з’ясування цільового характеру одержаних довгострокових кредитів, повноти і 

своєчасності їх погашення (цілі отримання і використання, порядок погашення 

«тіла» кредиту, наявність прострочених заборгованостей); підтвердження 

своєчасності сплати нарахованих відсотків та суми кредиту (згідно графіку 

погашення, достроково, з порушенням встановлених строків, із сплатою пені); 

встановлення фактів наявності і причин виникнення простроченої 

заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків; оцінка 

залишків непогашених довгострокових кредитів та відсотків за ними (облік 

відсотків, участь відсотків в оцінці майна і формуванні фінансових результатів); 

перевірка правильності відображення у бухгалтерському обліку операцій, 

пов'язаних з отриманням і використанням банківських кредитів, а також з їх 

поверненням. 

Джерелами інформації при аудиторській перевірці довгострокових кредитів 

банків є: нормативні документи, що регламентують порядок отримання, 

використання та повернення банківських кредитів; Наказ про облікову політику 

підприємства; документи, що підтверджують доцільність отримання кредиту 

(рішення власників, розрахунки, порівняльні таблиці умов кредитування); 

первинні банківські документи (виписки банку – при списанні сум погашення 

«тіла» кредиту та відсотків за умови погашення заборгованості з поточного 

рахунку; платіжні доручення за умови перерахування в інші банківські 

установи); кредитні договори (угоди) та додатки до них, розрахунки величини 

застави, перелік об'єктів застави, договори страхування залогового майна та 

непогашення кредиту; первинні документи з обліку одержання, використання і 

повернення довгострокових кредитів банків; облікові регістри за рахунками 

31 «Рахунки в банку» та 50 «Довгострокові позики»; журнали-ордера, оборотно-

сальдова відомість та Головна книга; акти і довідки попередніх перевірок, 

аудиторські звіти та інша документація, що узагальнює результати попереднього 

контролю; фінансова, податкова та статистична звітність; відповіді на запити 
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аудитора; результати, які отримано під час перевірки тощо. 

Аудитор перевіряє щоб на рахунку 50 «Довгострокові позики» вівся облік 

розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими 

позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням. За кредитом 

рахунку 50 «Довгострокові позики» відображаються суми одержаних 

довгострокових позик а також переведення короткострокових (відстрочених), за 

дебетом – погашення заборгованості за ними та переведення до поточної 

заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. 

Перевірці підлягають операції, що відображаються на таких субрахунках: 

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті» та 

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», тобто це суми 

довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в 

національній та іноземній валюті; 503 «Відстрочені довгострокові кредити 

банків у національній валюті» та 504 «Відстрочені довгострокові кредити банків 

в іноземній валюті» – суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін 

погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті. 

При аудиті даного напрямку слід пам’ятати, що рахунок 50 «Довгострокові 

позики» має ще субрахунки 505 «Інші довгострокові позики в національній 

валюті» та 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», на яких 

відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із 

залучення позикових коштів (у частині відсоткових позик), відповідно в 

національній та іноземній валюті. Проте, дані господарські операції у частині 

відсоткових позик відображаються у рядку 1515 «Інші довгострокові 

зобов’язання» Балансу (Звіту про фінансовий стан), а тому їх перевірку слід 

здійснювати на відповідному етапі аудиту довгострокових зобов’язань та 

забезпечення. 

Аудитор повинен пересвідчитись, що аналітичний облік ведеться за 

позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками 

погашення кредиту (позик). 

Перевірці підлягають операції з відображення витрат у кореспонденції 

дебет 50 «Довгострокові позики» за кредитом рахунків: 15 «Капітальні 

інвестиції», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 

34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 40 «Зареєстрований 

(пайовий) капітал», 42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 50 «Довгострокові позики», 

52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями», 55 «Інші довгострокові 

зобов'язання», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями», 68 «Розрахунки за іншими операціями», 

71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи». 

Також перевіряють правильність проведених операцій в обліку у 

кореспонденції за дебетом рахунків: 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 

15 «Капітальні інвестиції», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші 

кошти», 35 «Поточні фінансові інвестиції», 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами», 42 «Додатковий капітал», 45 «Вилучений капітал», 48 «Цільове 
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фінансування і цільові надходження», 50 «Довгострокові позики», 

51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов'язання за 

облігаціями», 53 «Довгострокові зобов'язання з оренди», 60 «Короткострокові 

позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 

62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за 

страхуванням», 68 «Розрахунки за іншими операціями», 84 «Інші операційні 

витрати», 85 «Інші затрати», 91 «Загальновиробничі витрати», 

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 

операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати» із відображенням по кредиту 

рахунку 50 «Довгострокові позики» [2]. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ З УРАХУВАННЯМ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

 

Страхування професійної відповідальності є надійним і ефективним 

інструментом управління ризиками діяльність суб’єктів аудиторської діяльності. 

Діяльність керівництва суб’єктів аудиторської діяльності повинна бути 

спрямована на зменшення імовірності настання ризикових та повинні 

стосуватися комплексного підходу щодо підбору персоналу фірми, підвищення 

кваліфікації, безперервного контролю якості наданих аудиторських послуг, а 

також пошуку та прийняття клієнтів. В Україні, наявність договору страхування 

професійної відповідальності аудитора не є обов’язковим для всіх суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

Найбільша увага питанням страхування аудиторської діяльності 

приділяється в Швеції. Аудитори і аудиторські фірми повинні складати договори 
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про страхування або залишати в Комісії з аудиторської діяльності заставу під 

зобов'язання відшкодування збитків, які аудитор або аудиторська організація 

можуть понести під час своєї діяльності. Виключення з цих вимог може зробити 

Комісія з аудиторської діяльності тільки за наявності особливих обставин. 

Наприклад, за законодавством Іспанії аудитори відповідають особисто і солідарно 

перед організаціями і третіми особами за шкоду, заподіяну через невиконання 

аудиторами своїх зобов'язань. Якщо шкода причинна аудитором, що працює в 

аудиторській організації, відповідає як аудитор, так і організація [1]. 

Порівнюючи з іншими країнами вітчизняне законодавство передбачає, що 

відповідальність суб’єкта аудиторської діяльності перед замовником 

аудиторських послуг та третіми особами обмежується виключно реальними 

збитками, що виникли внаслідок неправомірної дії або бездіяльності суб’єкта 

аудиторської діяльності.  

Суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит 

фінансової звітності, зобов’язаний мати чинний договір страхування цивільно-

правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми 

особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, 

затвердженої Національним банком України, за погодженням з Органом 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Суб’єкту аудиторської 

діяльності забороняється надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності 

перед третіми особами [2]. 

Відповідно до типової форми договору страхування страховим випадком є факт 

заподіяння збитків третій особі неправомірними діями або бездіяльністю 

суб’єкта аудиторської діяльності, з його вини, внаслідок надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес. Наявність вини суб’єкта аудиторської діяльності 

у заподіянні збитків третій особі підтверджується рішенням суду, що набрало 

законної сили, чи визнається суб’єктом аудиторської діяльності за письмовою 

згодою Страхової компанії (страховика) [3]. 

Не є збитками та відшкодуванню не підлягають: 

1) упущена, втрачена вигода, додаткові витрати, що можуть бути понесені 

третіми особами; 

2) збитки, заявлені на підставі договорів у частині, де Страхувальник несе 

відповідальність іншу, ніж та, що передбачена законом; 

3) збитки, пов’язані з порушенням авторських прав, прав на відкриття, 

винахід чи промисловий зразок або аналогічних їм прав, включаючи недозволене 

використання зареєстрованих торгових, фірмових або товарних знаків, символів 

або найменувань [3]. 

Аудиторська діяльність пов’язана з настанням ризикової події щодо 

претензії та/або позову третьої особи до суб’єкта аудиторської діяльності про 

відшкодування збитків, завданих третій особі. Страхування є ефективним 

засобом покриття можливих збитків від настання таких ризикових подій. 
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Введення в практику аудиторської діяльності обов'язкового страхування 

професійної діяльності всіх суб’єктів аудиторської діяльності є важливим етапом 

підвищення довіри до професії аудитора в Україні.  

 
Список використаних джерел 

1. Бєлановська М.О Необхідність введення обов'язкового страхування аудиторської 

діяльності / М.О. Бєлановська, В.О. Кондратьєв. URL:   http://www.rusnauka.com/ 

10_%20NPE_2010/Pravo/62375.doc.htm. 

2. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text. 

3. Типовий договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності 

суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами затверджений розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 

13 листопада 2018 року №1977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1348-18#Text. 

 

 

 
УДК 657 

Рудницький Василь Степанович, 

д.е.н., професор, завідувач кафедри 

облікових технологій та оподаткування, 

Львівський навчально-науковий інститут, 

Університет банківської справи, 

м. Львів, Україна, 

Дубіль Олена Василівна, 

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, 

м. Львів, Україна 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 
 

Контроль якості аудиторських послуг відбувається як на макрорівні, так і 

мікрорівні. В Україні на макрорівні внаслідок реформи суттєву роль віддано 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД). Проте, у 

цьому контексті продовжує працювати і Аудиторська палата України. Згідно ст. 

15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон № 2258-VIII) [1] ОСНАД складається 

з Ради нагляду за аудиторською діяльністю (Рада) та Інспекції із забезпечення 

якості (Інспекція), нагляд за роботою якої здійснює Рада. 

Провівши аналіз діючого складу Ради, відзначимо, що більшість складають 

фахівці з прямим відношенням до владних структур. Очевидно, що є розбіжність 

у назві нового керівного органу щодо сфери аудиторської діяльності та 

механізмів реалізації суспільного (незалежного і об’єктивного) нагляду за нею, 

у тому числі для забезпечення якості аудиту в країні. 
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Окремим суб’єктом у регулюванні аудиторської діяльності виступає 

Комісія з атестації аудиторів, від якої залежить якісний рівень суб’єктів аудиту 

в Україні. Відповідно до статті 19 Закону № 2258-VIII [1] персональний склад 

комісії з атестації затверджує керівник відповідного центрального органу 

виконавчої влади у цій сфері, а «Положення про комісію з атестації» 

погоджується ОСНАД та затверджується наказом відповідного центрального 

органу виконавчої влади. Матеріально-технічне та методичне забезпечення 

функціонування Комісії з атестації теж здійснюється ОСНАД. 

Провівши аналіз діючого складу Комісії з атестації аудиторів, зауважимо, 

що теж більшість його складають фахівці з прямим відношенням до владних 

структур, що підкреслює його залежність від державної вертикалі влади. 

На нашу думку, за обмежених державних фінансів, актуальної потреби 

спрощення ведення бізнесу та інших сучасних викликів є відкритим питання 

доцільності збільшення владних структур в Україні у межах регулювання однієї 

сфери (у т. ч. аудиту) суспільства чи його існуючих надбудов. 

Описане вище підкреслює, що залишається актуальною проблема 

складності забезпечення більшої об’єктивності і незалежності у регулюванні 

аудиторської діяльності у державі «соціалізації» відповідних структур.  

У той же час функціонують аудиторські професійні громадські об’єднання: 

наприклад, Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка аудиторів 

України». Такі організації покликані гармонійно доповнити державний механізм 

регулювання аудиторської діяльності. 

Контроль якості аудиторських послуг забезпечується перевіркою 

дотримання галузевих норм, рекомендацій у межах країни, міжнародних 

стандартів аудиту та контролю якості, принципів аудиту, особливо незалежності, 

ефективності внутрішньої системи контролю, дотримання вимог законодавства 

у сфері аудиту (яскравим вираженням якого в Україні є Закон № 2258-VIII). 

Відзначимо наступні аспекти, важливі для забезпечення реалізації контролю 

якості аудиту, які закріплені в Україні Законом № 2258-VIII [1]: 

1. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, проводиться Інспекцією, а усіх 

інших – Аудиторською палатою України. 

2. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, 

які не надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності, 

виконується за їхньою ініціативою Аудиторською палатою України. 

3. З метою організації контролю якості аудиторських послуг Інспекція: 

- розробляє та подає на розгляд Ради порядок проведення перевірок; 

- розробляє рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості; 

- затверджує щорічні плани-графіки перевірок з контролю якості; 

- призначає інспекторів для проведення перевірок з контролю якості; 

- ухвалює звіти за результатами перевірок з контролю якості; 

- затверджує рекомендації щодо усунення недоліків внутрішньої системи 

контролю якості, виявлених за результатами перевірок; 
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- готує подання Раді щодо застосування стягнень за результатами перевірок 

з контролю якості. 

4. Для організації контролю якості аудиту Аудиторська палата України: 

- бере участь у розробці порядку проведення перевірок з контролю якості; 

- розробляє рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості; 

- розробляє щорічні плани-графіки перевірок та погоджує їх з ОСНАД; 

- створює у своєму складі Комітет з контролю якості аудиторських послуг; 

- затверджує звіти за результатами перевірок з контролю якості; 

- затверджує рекомендації щодо усунення недоліків внутрішньої системи 

контролю якості, виявлених за результатами перевірок; 

- застосовує до суб’єктів аудиторської діяльності стягнення (крім суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес). 

5. Інспекцією та Аудиторською палатою України має бути впроваджено 

політику незалежності інспекторів. Крім того можуть залучати до перевірки 

експертів, щодо яких мають бути виконані такі ж вимоги незалежності. 

6. Порядок перевірок з контролю якості затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

7. Інспекція та Комітет з контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторської палати України щороку систематизують та узагальнюють 

результати проведених перевірок для подальшого оприлюднення.  

8. Інспекція за дорученням Ради здійснює моніторинг змін на ринку 

аудиторських послуг – щонайменше кожні три роки складається звіт. 

Зазначимо, що програма перевірок якості в невеликих за розміром 

аудиторських фірмах має корегуватися з врахуванням їх структури [2, с. 199].  

Дотримання норм міжнародних галузевих стандартів обґрунтовано є однією 

із важливих вимог щодо якості роботи сучасного українського аудитора.  

Згідно Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для 

фірм, що виконують аудити та огляди, а також інші завдання з надання 

впевненості і супутні послуги» аудиторська фірма повинна встановити політики 

і процедури, що вимагають наявності відповідної документації, яка б надавала 

докази функціонування кожного елемента її системи контролю якості, до яких 

відносяться: відповідальність керівництва за якість на фірмі; відповідні етичні 

вимоги; прийняття та продовження відносин з клієнтами і конкретних завдань; 

людські ресурси; виконання завдання; моніторинг [3]. 

Аудиторська фірма повинна забезпечити конфіденційність, безпечне 

зберігання протягом достатнього періоду, цілісність, доступність та 

відновлюваність документації із завдання; забезпечити отримання зворотного 

зв’язку щодо системи контролю якості. 

Окремо варто наголосити на необхідності дотримання принципів 

професійної етики. У Міжнародному стандарті аудиту 220 «Контроль якості 

аудиту фінансової звітності» [3] акцентується увага на таких принципах: 

чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, 

конфіденційність, професійна поведінка. 



382 

 

Особливою загрозою якості аудиту є питання чесності замовника, 

адміністрації та персоналу фірми-клієнта. У такому випадку повинен постійно 

застосовуватись виважений професійний скептицизм. 

Важливо, щоб і на макрорівні, і на рівні окремих аудиторських фірм 

проводився контроль якості аудиту у превентивному, оперативному і 

ретроспективному вимірі із врахуванням специфіки суб’єкта і об’єкта аудиту. 

Контроль якості аудиторських послуг повинен базуватися на надбаннях 

світової практики, але дуже важливо врахувати і особливості становлення 

аудиторської діяльності в Україні. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Внутрішній контроль, як функція управління, є засобом зворотного зв'язку 

між об'єктом управління й органом управління, інформуючи керівництво, 

власника, менеджмент про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання 

управлінських рішень. Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичного 

стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів 

і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення 

поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління. 

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського контролю 

об’єктів підприємницької діяльності. Забезпечення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання багато в чому сприяють впровадження і правильна 

організація системи внутрішнього аудиту. 

Проблема розвитку внутрішнього аудиту в Україні полягає у виробленні 

комплексного та системного підходу до організації функціонування служб 
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внутрішнього аудиту та методичного обґрунтування їх діяльності на 

підприємствах України. В зв’язку з цим організація та методика внутрішнього 

аудиту на підприємстві передбачає сувору регламентацію діяльності органів 

внутрішнього аудиту, визначення прав, обов’язків та відповідальності фахівців, 

кваліфікаційні вимоги та взаємини з підрозділами та персоналом підприємства. 

Сьогодні однією з найактуальніших проблем внутрішнього аудиту є його 

методичне забезпечення. Тому питання раціональної організації та 

удосконалення методики внутрішнього аудиту потребують подальшого 

дослідження. 

Проблеми організації і методики внутрішнього аудиту на підприємстві 

розглядали як вітчизняні так і зарубіжні вчені, зокрема М. Т. Білуха, 

Ф. Ф. Бутинець, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, Л. П. Кулаковська, О. А. Петрик, 

Ю. В. Піча, В. С. Рудницький, В. Я. Савченко, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, 

О. А. Чабанюк та інші. 

Окремі науковці зосереджували свої дослідження на питаннях вивчення 

поняття внутрішнього аудиту в загальному, інші ж – вивчали саме підходи до 

організації і методики внутрішнього аудиту на підприємствах. Так М. Т. Білуха 

запропонував 6 принципів ефективної організації внутрішнього аудиту на 

підприємстві, а Я. В. Соколов виділив 8 етапів процесу створення служби 

внутрішнього аудиту. 

Потреба у внутрішньому аудиті в Україні зумовлена тим, що на зміну 

системі внутрішнього контролю, яка існувала при командно-адміністративній 

системі управління і була забезпечена “своїм” організаційно-методичним 

форматом контролю, прийшли ринкові відносини, які потребують формування 

нових, прогресивних форм і методів контролю, одним з яких є внутрішній аудит. 

Власники, акціонери, керівники і спеціалісти економічних суб’єктів 

заінтересовані в підвищенні рівня рентабельності виробництва (робіт чи послуг), 

а також в ефективності функціонування всіх видів діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Це потребує не тільки вдосконалення 

технологічних процесів виробництва, а й усіх функцій системи управління 

економічним суб’єктом підприємництва і його сегментами. 

Виходячи із викладеного, можна дійти висновку, що для успішного 

функціонування всіх видів діяльності підприємства, підвищення обсягів 

виробництва продукції та зниження її собівартості, вдосконалення 

господарського механізму і механізму управління всіма ланками діяльності 

необхідний ефективний повсякденний внутрішньогосподарський контроль, який  

може забезпечити внутрішній аудит. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що: 

–  внутрішньогосподарський контроль не є панацеєю для повного вирішення 

всіх проблем підприємства, однак він може запобігти прорахункам та помилкам 

при веденні обліку, використанні матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів; 

–  внутрішній аудит організаційно призначений для обслуговування 

інтересів власників підприємства;  
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–  вимоги норм чинного законодавства щодо обох форм контролю за 

фінансово-господарською діяльністю економічного суб’єкта мають 

обов’язковий характер і повинні підлягати неухильному дотриманню; 

– внутрішньому аудиту властива оперативність, гнучкість, здатність 

виправлення помилок і удосконалення фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Завдяки цим властивостям внутрішній аудит має значний 

потенціал для подальшого розвитку. 
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ВИБІРКОВІ МЕТОДИ В АУДИТІ 

 

Після прийняття нового Закону України від 21 грудня 2017 року за №2258-

VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та проведення 

структурних змін в складі Аудиторської палати Комітетом з контролю якості 

аудиторських послуг були оприлюднені типові недоліки суб’єктів аудиторської 

діяльності при наданні ними послуг з аудиту фінансової звітності. Серед цих 

недоліків було вказано про підходи до вибіркових методів і застосування 

професійного судження при їх виборі. Зокрема зазначено, що переважна 

більшість перевірених суб’єктів аудиторської діяльності, у яких є зауваження по 

невиконанню вимог МСА 530, використовують нестатистичну вибірку, яка не 

задокументована відповідно до вимог МСА 530 щодо кожної суттєвої статті, 

визначеної при плануванні. Окрім цього, навіть якщо в робочих документах 

зазначено, що використано статистичний метод, доказів застосування такої 

вибірки відповідно до МСА 530 в повному обсязі до перевірки не надавалось [1, 

2]. 
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Зокрема, було ідентифіковано, що аудитори не зазначають у робочих 

документах: 

- процедури та характеристики генеральної сукупності, з якої буде 

здійснюватися вибірка; 

- обсяг вибірки, який визначено САД через використання статистичної 

формули або професійного судження; 

- метод вибірки та елемент вибірки; 

- докази того, що вибірка є репрезентативною. 

Також зазначено, що у переважній більшості робочих документів деяких 

аудиторів відсутні докази того, яким чином результати вибірки вплинули на всю 

генеральну сукупність, оскільки відсутні у висновках робочих документів згадки 

про це.  

Аудиторами за результатами тестів не задокументовано сам аналіз, чи є 

прогнозоване викривлення разом з аномальним викривленням, якщо таке наявне, 

кращою попередньою оцінкою викривлення в генеральній сукупності. Адже, 

якщо прогнозоване викривлення перевищує очікуване аудитором викривлення, 

що використовувалося при визначенні обсягу вибірки, аудитор може дійти 

висновку про існування неприйнятного ризику вибірки, оскільки дійсне 

викривлення в генеральній сукупності може перевищити допустиме. Окрім 

цього, у робочих документах аудиторів не систематизовано врахування 

результатів інших аудиторських процедур, які б допомогли аудитору оцінити 

ризик перевищення допустимого викривлення над дійсним викривленням у 

генеральній сукупності задля того, щоб цей ризик можна було зменшити через 

отримання додаткових аудиторських доказів. 

Як правило, за наданими до перевірки документами, можна було дійти до 

висновку, що аудиторська вибірка не надає достатніх підстав для висновків щодо 

генеральної сукупності, яка тестувалася, а це означає що за такими результатами 

аудитор, як мінімум, мав би модифікувати характер, час та обсяг подальших 

аудиторських процедур для як –найкращого отримання потрібної впевненості. 

Що ж, звернемося до МСА 530 «Аудиторська вибірка», який обов’язковий 

до застосування в разі прийняття аудитором рішення про використання 

аудиторської вибірки під час виконання аудиторських процедур. Вибіркова 

перевірка – це методичний прийом організації аудиту, який дозволяє з 

найменшими витратами отримати результати щодо системи внутрішнього 

контролю і зробити висновок про достовірність, доцільність та законність 

операцій, відображених у обліку та звітності. При цьому ризик не виявлення 

помилки збільшується, вибірка повинна бути репрезентативною, а у разі 

виявлення серйозних порушень або помилки – проводиться суцільна перевірка. 

Ціллю аудитора при використанні аудиторської вибірки є отримання ним 

підстав для обґрунтованих висновків щодо генеральної сукупності, з якої 

здійснювалася вибірка, щоб зробити висновок про генеральну сукупність та 

зменшити витрати під час надання аудиторських послуг. Серед застережень 

щодо вибірки є: 

- вибірка може забезпечити дієву і виправдану методологію, але важливо 

зіставити тип необхідної вибірки з типом необхідного аналізу. 
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- аудитор повинен також впевнитись у якості інформації, з якої робиться 

вибірка. При низькій якості інформації, аудиторська вибірка не може бути 

виправданою (достатні та прийнятні аудиторські докази). 

Згідно МСА 530 «Аудиторська вибірка» вимагає, що розробляючи 

аудиторські процедури, аудитор повинен визначити відповідні способи відбору 

статей для перевірки з метою збору аудиторських доказів для досягнення цілей 

аудиторських тестувань. 

Аудиторська вибірка – застосування аудиторських процедур до менш ніж 

100% елементів в межах сукупності, яка стосується аудиту, таким чином, щоб 

усі одиниці вибірки мали шанс бути відібраними для того, щоб забезпечити 

аудитора обґрунтованою основою, завдяки якій будуть зроблені висновки про 

всю сукупність. Статистична вибірка – підхід до вибірки, який має наступні 

характеристики: а) випадковий відбір елементів вибірки, та б) використання 

теорії ймовірності для оцінюванні результатів вибірки, включаючи оцінюванні 

ризику вибірки. Підхід до вибіркового методу, який не має характеристик (а) та 

(б), вважається нестатистичною вибіркою. Нестатистичний підхід до 

формування аудиторської вибірки застосовується, як правило, у випадках, коли 

число елементів сукупності, що перевіряється, є невеликим, коли величина, що 

перевіряється, є несуттєвою або коли невелика частина суттєвих елементів 

займає найбільшу питому вагу в сукупності, що перевіряється [4]. 

Ефективність аудиторської перевірки можна підвищити, якщо аудитор 

проводитиме стратифікацію генеральної сукупності шляхом поділу її на 

дискретні субсукупності за певними ознаками. Стратифікація – процес розподілу 

сукупності на підсукупності, кожна з яких є групою одиниць вибірки, що мають 

подібні характеристики (часто грошова цінність). 

Визначення розміру вибірки. Існує багато різноманітних методів для 

вирахування фактичної величини вибірки залежно від методу вибірки, який 

використовується. Розглянемо два найпоширеніших методи: атрибутивна 

вибірка та монетарна вибірка. 

Якісне (атрибутивне) вибіркове дослідження – це статистичний метод, при 

якому передбачається, що кожна помилка або відхилення від певних норм чи 

процедур трактується однаково, незважаючи на те, що абсолютні розміри 

помилок можуть значно відрізнятись один від одного. Обсяг вибірки можна 

розрахувати, використовуючи коефіцієнт надійності, який є сумою 

максимального ризику ймовірності не виявлення помилки, яка дорівнює чи 

більша за точність перевірки. Це табличне значення, що відповідає прийнятому 

аудитором  рівню впевненості у відсутності помилки. Існують спеціальні таблиці 

для визначення коефіцієнта надійності, де змінними є рівень довіри та кількість 

очікуваних помилок у вибірці. 

Монетарна вибірка – при якій висновки роблять на основі абсолютного 

розміру помилок, а не на основі частоти їх виникнення. Для цього кожна гривня 

генеральної сукупності приймається за відокремлену одиницю вибіркового 

дослідження, з урахуванням рівня суттєвості.  

Аудиторський ризик, як правило, пов'язаний з ймовірністю того, що в 

перевіреній фінансовій звітності залишилися невиявленими помилки або 
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викривлення, які можуть вплинути на прийняття рішень користувачами. Тому 

сьогодні найпоширенішим визначенням суті сучасного аудиту можна вважати 

таке: "Аудит – це процес, за допомогою якого користувачі знижують рівень 

інформаційного ризику фінансової звітності до прийнятного". Актуальним є 

якісний підхід у власному професійному судженні в процесі організації 

вибіркової перевірки, обґрунтованому виборі методів, стратифікації генеральної 

сукупності, репрезентативності отриманих результатів. 
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СУТТЄВІСТЬ В АУДИТІ ТА ОБЛІКУ 
 

Під час аудиту суттєвість – це абсолютна величина викривлення в 

фінансовій звітності, яка може вплинути на прийняття економічних рішень 

користувачами фінансової звітності і розглядається як поріг, що має значний 

вплив на оцінку статей фінансової звітності. Це пов’язано з тим, що аудитори, як 

правило, не проводять аудиторські тести всіх операцій та залишків на рахунках 

клієнта, а застосовують аудиторську вибірку. 

Визначення суттєвості у фінансовій звітності ґрунтується на низці чинників, 

серед яких є: специфіка діяльності підприємства, правова й економічна ситуація, 

якість облікової політики та внутрішнього контролю. Суттєвість може також 

бути визначена як для фінансової звітності в цілому, так і для окремих рахунків 

чи видів господарських операцій. Однією з цілей аудиту фінансової звітності, 

проведеного незалежними аудиторами, є перевірка, чи містять фінансові звіти 

суттєві викривлення. Аналогічним чином, аудитори дають позитивний висновок 

щодо фінансової звітності лише у тому випадку, якщо вона не містять таких 



388 

 

викривлень. Іншими словами, вони дають дійсне і чесне уявлення у всіх 

матеріальних аспектах. Тому суттєвість є важливою складовою при 

ідентифікації, оцінці ризиків та отримані аудиторських доказів, забезпечує 

належний рівень якості аудиту та супутніх послуг. 

МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» встановлює 

стандарти і надає рекомендації щодо поняття суттєвості і її взаємозв’язків з 

аудиторським ризиком, але як і МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених 

під час аудиту» не містять конкретної методики оцінки суттєвості 

ідентифікованих викривлень, проте вони надають рекомендації, які повинен 

враховувати аудитор. Визначення суттєвості аудитора є питанням професійного 

судження і на нього впливає сприйняття аудитором потреб фінансової 

інформації користувачів фінансової звітності. Для визначення суттєвості 

аудитор може припустити, що користувачі повинні: 

- володіти достатніми знаннями про господарську та економічну діяльність 

та бухгалтерський облік; 

- розуміти, що фінансова звітність готується, подається та перевіряється на 

рівні суттєвості; 

- визнавати невизначеності, властиві вимірюванню сум на основі 

використання оцінок, суджень та врахування майбутніх подій;  

- робити обґрунтовані судження на основі інформації у фінансовій звітності [1, 2]. 

Визначення суттєвості пов’язано з суб’єктивним підходом та професійністю 

аудитора при застосуванні запитів та аналітичних процедурах при спостереженні 

та перевірці ризиків суттєвого викривлення. Суттєвість результатів стосується 

суми або сум, встановлених аудитором, менших за рівень або рівні суттєвості 

для певних класів операцій, залишків на рахунках або розкриття інформації. Цей 

принцип при аудиту діяльності та фінансової звітності визначає головні фактори 

які повинні бути враховані при розкритті інформації про діяльність суб’єкта 

господарювання: об’єднання бізнесу; нові стандарти, які можуть вимагати нових 

якісних показників; якісну характеристику показників діяльності підприємства. 

В бухгалтерському обліку суттєвість інформації визначається відповідними 

П(С)БО або МСФЗ та керівництвом підприємства. Зокрема НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» суттєвою вважає ту інформацію, відсутність якої 

може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Міністерство 

фінансів України  в листі «Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності» 

від 29.07.2003 N 04230-04108 надає методичні рекомендації щодо застосування 

суттєвості у бухгалтерському обліку. В листі визначається що суттєвість – це 

характеристики облікової інформації, які визначають її здатність впливати на 

рішення користувачів фінансової звітності. 

Для визначання суттєвості окремих статей та об'єктів обліку, що відносяться 

до активів або пасивів підприємства, за орієнтовний поріг суттєвості можуть 

застосовуватися різні показники. Загальні доходи найчастіше використовуються 

у біржових компаніях, оскільки це основний показник фінансового стану з точки 

зору користувачів їх звітності. Балансова вартість чи вартість об'єктів 

нерухомості часто є основою для визначення суттєвості у випадку з компаніями 

будівельної галузі, що управляють об'єктами нерухомості, а так само і компаній 
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на початковій стадії розвитку, які поки що інвестують у свій власний розвиток і 

не вийшли ще на цільовий рівень дохідності. Для торгівельних і виробничих 

компаній – чисті прибутки від продажів, у той час як у випадку з інвестиційними 

фондами та банками це вартість капіталу. Однак при виборі основи суттєвості 

необхідно виокремити одноразові події, що не є типовими для організації, 

оскільки вони можуть суттєво вплинути на підсумковий показник суттєвості [3, 4].  

МСА 320 є важливою частиною зусиль IAASB, який дозволяє покращити 

якість аудиту в усьому світі. Оновлення IAASB зосереджено на зрозумілості, 

складності, а внесені вдосконалення та роз'яснення, спрямовані на більш 

послідовну та надійну оцінку ризиків, що становить основу зусиль аудитора зі 

збору достатніх належних аудиторських доказів. Ці зміни також модернізують 

стандарт, щоб не відставати від змін середовища, в якому працюють 

підприємства, зокрема стосовно технологій, а також зосередження уваги на тому, 

чому потрібні процедури. 
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Глобалізація світу спричиняє безліч як позитивних, так і негативних 

наслідків для економіки та суспільства у різних країнах, основними з яких наразі 

стали виклики сталого розвитку. Разом з тим одним з найбільш вагомих 

досягнень епохи глобалізації є напрацювання міжнародних стандартів у різних 

сферах, що покликані стати «єдиною мовою» для бізнесу та спрямовані на 

забезпечення високої якості продуктів, послуг, інформації, звітів, систем 
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управління тощо. Відповідні стандарти набули поширення й у сфері обліку та 

аудиту, зокрема державного.  

Україна розпочала процес гармонізації національних та міжнародних 

стандартів у сфері обліку та звітності у 1998 році, з 2004 року повноцінно 

застосовуються Міжнародні стандарти аудиту. Проте перехід до використання 

міжнародних стандартів обліку та аудиту в державному секторі, що почався у 

2007 році, відбувається із значною затримкою. Основною причиною є 

необхідність докорінних змін у застосовуваних підходах (насамперед, перехід до 

застосування методу нарахування), що також потребує перегляду багатьох 

нормативно-правових актів та відповідного навчання фахівців. 

У сфері державного аудиту процес стандартизації, що був започаткований 

та підтримується INTOSAI, триває не так давно. Первинний комплект 

Міжнародних стандартів вищих органів державного аудиту (The International 

Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI) було розроблено Комітетом з 

професійних стандартів INTOSAI та ухвалено на ХІХ Конгресі INTOSAI 

(Мексика, 2007 рік). У 2013 році було сформульовано фундаментальні принципи 

державного аудиту, що уніфікували підходи до проведення основних його форм 

– фінансового аудиту (financial audit), аудиту ефективності  (performance audit) та 

аудиту відповідності (compliance audit). 

В основі стандартів INTOSAI лежить професійний досвід та багаторічна 

співпраця її членів, а затверджена версія враховує коментарі та зауваження всіх 

вищих органів державного аудиту (ВОДА). Саме такий підхід забезпечує 

надання стандартам статусу міжнародних і можливість їх подальшої імплементації. 

Професійні стандарти мають відповідати рівню розвитку суспільства та 

технологій, тому вони підлягають постійному перегляду та удосконаленню. 

Отже, у 2016 році було розпочато процес перетворення чинних стандартів ISSAI 

на Концептуальну основу професійний стандартів – «INTOSAI Framework of 

Professional Pronouncements» (IFPP), яка була прийнята на ХХІІІ INCOSAI у 

вересні 2019 року [1]. Зміни стосувалися не лише назви стандартів, а й їх 

структури та змісту. 

Рахункова палата України є повноправним членом INTOSAI з 1998 року. 

Водночас оновлений у 2015 році Закон України «Про Рахункову палату» лише 

частково враховує норми стандартів INTOSAI. Так, вперше за весь час існування 

Рахункової палати в закон внесено термін «аудит». Крім цього, стаття 3 визначає, 

що Рахункова палата застосовує у своїй діяльності стандарти INTOSAI в частині, що 

не суперечить Конституції та законам України [2]. Посилання на цю законодавчу 

норму містяться і в звітах за результатами контрольних заходів, що проводяться 

Рахунковою палатою (зокрема, фінансового аудиту та аудиту ефективності).  

Разом з тим маємо констатувати, що Рахункова палата лише зараз почала 

реалізовувати реальні кроки на шляху до впровадження стандартів INTOSAI у 

свою практику. Зауважимо, що існує усталена практика, коли професійна 

організація, що розробляє стандарти, підтверджує, що застосовувані стандарти у 

кожній країні, що приєдналася до їх використання, відповідають за змістом, 

структурою, закладеними принципами та логікою оригінальній версії виданих 

стандартів. Відповідна процедура передбачена для імплементації багатьох 
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міжнародних стандартів, зокрема Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) та Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Так само й імплементація 

Концептуальної основи професійних стандартів INTOSAI передбачає здійснення 

таких послідовних кроків, як проведення самоаналізу щодо готовності впровадити 

стандарти на певному рівні, зовнішня оцінка, офіційний переклад стандартів 

державною мовою та подальший моніторинг процесу імплементації з боку 

INTOSAI. Отже, самого лише бажання країни застосовувати стандарти INTOSAI 

недостатньо – необхідно пройти певні етапи для підтвердження спроможності 

ВОДА до їх застосування на певному рівні, що є особливістю цих стандартів.  

Стандарт ISSAI 100 визначає, що принципи ISSAI можуть бути використані, 

як основа: для розробки стандартів, для прийняття національних стандартів 

(заснованих на 3-му рівні ISSAI) і для прийняття керівних принципів з 

конкретних питань (4-й рівень ISSAI) [2]. Крім того, у стандарті наголошується, 

що для належного прийняття або розробки стандартів аудиту, що ґрунтуються 

на Фундаментальних принципах аудиту, необхідно розуміти весь текст 

принципів. Отже, фактичне застосування стандартів вимагає дотримання їх 

змісту, що обумовлює необхідність їх офіційного перекладу. Обраний варіант 

застосування стандартів також впливає на відповідне формулювання в 

аудиторському звіті. Таким чином, неможливо застосувати в аудиторському звіті 

фразу про те, що аудит проводився відповідно до Концептуальної основи професійних 

стандартів INTOSAI, якщо не була дотримана процедура їх імплементації. 

Цікаво, що необхідність проходження процедури імплементації МСФЗ чи 

МСА в Україні не викликала жодних питань у професійному колі. Наразі при 

Міністерстві фінансів України функціонує Рада з міжнародних стандартів 

фінансової звітності, що є дорадчим органом з питань перекладу текстів МСФЗ, 

рекомендацій щодо оприлюднення та імплементації МСФЗ, обговорення заходів 

щодо удосконалення порядку застосування МСФЗ в Україні. До складу Ради 

входять висококваліфіковані науковці, спеціалісти міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, професійних 

об’єднань. Аналогічно за підписаною Міністерством фінансів України з 

Міжнародною федерацією бухгалтерів (м. Нью-Йорк, США) Угодою про дозвіл 

перекладати та публікувати матеріали, захищені авторським правом, 

Аудиторська палата України здійснює переклад МСА. 

Натомість набула поширення думка, що у сфері державного аудиту 

достатньо того, що можливість застосування стандартів INTOSAI прописана у 

чинному законі, який регулює функціонування Рахункової палати. Вважаємо цю 

точку зору хибною, оскільки ігнорування процедури імплементації IFPP не 

дозволяє прискорити процес реального запровадження міжнародних стандартів 

у практику Рахункової палати, що значно звужує її можливості та не сприяє 

зміцненню її авторитету на міжнародному рівні. Потрібно враховувати, що 

суб’єкт, який фактично застосовує міжнародні стандарти, стає зрозумілішим та 

більш відкритим для зовнішніх стейкхолдерів. Саме тому існують приклади, коли 

підприємства складають два комплекти фінансової звітності – за національними 

стандартами та за МСФЗ, хоча від них це не вимагається законодавчо. 
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Підтвердженням правильності цієї точки зору є і результати функціональної 

оцінки діяльності Рахункової палати, проведеної наприкінці 2018 року 

міжнародними експертами за підтримки Уряду Німеччини та Представництва 

Європейського Союзу в Україні, що свідчать про невисокий рівень зрілості 

відносно міжнародних стандартів. За висновками експертів, основними 

проблемами є відсутність належної системи контролю якості, невідповідність 

державних аудитів, що проводяться у формі фінансових аудитів та аудитів 

ефективності, вимогам стандартів ISSAI, необхідність запровадження ризик-

орієнтованого планування та моніторингу виконання рекомендацій за 

результатами аудиту. 

На нашу думку, Рахункова палата має стати ініціатором потрібних кроків 

для прискорення імплементації стандартів INTOSAI. Потребує розробки 

відповідна дорожня карта, що врахує рекомендації Ініціативи розвитку INTOSAI 

(IDI). Насамперед, необхідно зміцнити інституційну спроможність Рахункової 

палати, побудувавши систему контролю якості (внутрішнього та зовнішнього), 

запровадити нові підходи в плануванні. Реалізація державних аудитів за IFPP 

вимагає певних кроків, а саме: розробки відповідного стандарту, методичного 

посібника щодо його застосування, навчання персоналу та проведення 2-3 

пілотних аудитів за оновленими вимогами. Цей шлях не є простим та швидким, 

потребує внесення змін до багатьох нормативно-правових актів. Проте головним 

залишається розуміння та підтримка розробленого плану дій з боку керівництва 

та фахівців Рахункової палати. Лише у цьому випадку перехід до застосування 

стандартів INTOSAI стане не вимушеним кроком, а шляхом до розвитку. 
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Постійне ускладнення умов господарювання сучасних підприємств сприяє 

підвищенню вимог до системи управління. Відповідно виникає потреба у 

створенні системи внутрішнього контролю, яка буде охоплювати всі аспекти 
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діяльності підприємства та задовольняти потреби керівництва в оперативному 

отриманні інформації різного характеру. 

Забезпечити ефективність та результативність господарських процесів 

можливо тільки за умови своєчасного спостереження за ходом їх здійснення. 

Тому оперативне реагування на факти та причини виникнення відхилень від 

заданих параметрів має велике значення. А задовільнити потреби керівників 

різних рівнів управління в своєчасних поточних даних може добре організована 

система оперативного контролю. 

Отже, на сьогоднішній день проблема визначення місця та сутності 

оперативного контролю в системі управління підприємством залишається 

актуальною. 

Розгляд питань, що пов’язані з визначенням сутності категорій 

“економічний контроль”, “внутрішній контроль” здійснювали у своїх наукових 

дослідженнях такі науковці, як С. В. Бардаш, В. А. Дерій, С. В. Івахненков, 

Т. О. Каменська, А. М. Любенко, В. П. Пантелєєв, С. М. Петренко, 

Ю. Б. Слободяник та інші. До сих пір не існує єдиного підходу щодо визначення 

сутності кожної окремої категорії. 

Дослідженням оперативного контролю в різний період та у визначених 

аспектах займалися такі науковці, як Б. І. Валуєв, К. П. Мельник (розглядали 

лише оперативний контроль в різних сферах діяльності), Ю. А. Кузьмінський, С. 

А. Кошкаров, В. І. Бачинський та П. О. Куцик (досліджували оперативний облік 

та контроль). Вони по-різному визначали його сутність.  

Віддаючи належне науковим результатам досліджень, що були проведені 

зазначеними вченими, вважаємо, що подальшого розвитку потребують питання 

щодо визначення сутності внутрішнього, зокрема оперативного контролю в 

системі управління підприємством. 

Підходи науковців до визначення категорії “економічний контроль” дуже 

різняться. Так, Ю. Б. Слободяник розглядає економічний контроль як вид 

контролю, що забезпечує виявлення відхилень у розвитку економічного 

виробництва від заданих параметрів та вироблення на цій основі відповідних 

управлінських рішень [1, с. 19]. Автори Є. М. Романів, Р. Л. Хом’як, А. С. Мороз 

та В. О. Озеран зміст економічного контролю вбачають у системі конкретних 

заходів, спрямованих на раціональне господарювання підприємств з різними 

формами власності в умовах ринкових відносин [2, с. 10]. 

Схожої думки дотримується і А. М. Любенко, який наголошує на тому, що 

економічний контроль зорієнтований на перевірку законності господарських 

операцій та оцінку кінцевих фінансових результатів [3, с. 183]. Погоджуючись з 

наведеною характеристикою сутності економічного контролю, можемо 

визначити внутрішній контроль як вид економічного контролю. На нашу думку, 

поняття “економічний контроль” більш загальне, воно стосується здійснення 

контролю на макрорівні. На мікрорівні, а саме стосовно господарської діяльності 

промислових підприємств, здійснюється фінансово-господарський контроль. 

Внутрішній контроль є його складовою, що, в свою чергу, включає здійснення 

оперативного контролю.  
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Про нього як підсистему внутрішнього контролю не йдеться в жодній із 

розглянутих нами робіт. Тому далі спрямуємо наше дослідження у цьому 

напрямку, але спочатку узагальнимо досвід попередників в частині оперативного 

контролю. Так, Б. І. Валуєв у своїй монографії, присвяченій оперативному 

контролю, вказує на те, що контроль – це просто звичайний контроль, і питання 

полягає у зміщенні часового акценту. Тобто контроль поведінки і стану певних 

груп об’єктів має проводитися в короткі інтервали часу. Для інших груп об’єктів 

такий режим не має сенсу, достатньо контролювати їх в кінці місяця [4, с. 35]. 

Цю роботу на той час можна було вважати фундаментальною у дослідженні 

концептуальних засад оперативного контролю. 

Дещо інший, більш сучасний, погляд спостерігається у монографії 

С. А. Кошкарова, В. І. Бачинського та П. О. Куцика, присвяченій 

внутрішньогосподарському оперативному обліку та контролю, в якій 

наголошується, що “оперативний контроль має подвійну економічну суть. Він 

виконує контрольну функцію оперативного управлінського обліку і як окрема 

підсистема оперативного управління” [5, с. 167]. У своєму дослідженні автори 

більше уваги приділяють внутрішньогосподарському оперативному обліку, 

питання контролю обмежуються розглядом його теоретичних аспектів у 

взаємозв’язку з обліком, і методики та організації за даними 

внутрішньогосподарського оперативного обліку. 

К. П. Мельник у своїй дисертаційній роботі, що стосується оперативного 

контролю в сільськогосподарських підприємствах, узагальнюючи погляди 

науковців, уточнює його сутність та визначає як самостійну функцію 

оперативного управління, що забезпечує порівняння фактичних показників з 

обліковими, нормативними чи плановими в режимі реального часу для 

своєчасного регулювання відхилень, недопущення виникнення негативних явищ 

у процесі господарювання та сприяння досягненню цілей діяльності 

підприємства [6, с. 6]. Погоджуючись з автором, ми вважаємо, що оперативний 

контроль має бути присутнім на всіх етапах підготовки і прийняття 

управлінських рішень, щоб вчасно усувати недоліки, запобігати їх виникненню 

та забезпечувати систему оперативного управління інформацією про наслідки 

здійснення операцій. Все це дозволить управлінцям приймати своєчасні 

управлінські рішення щодо ходу господарських процесів на підприємстві, що 

сприятиме ефективному управлінню. 

Таким чином, узагальнюючи погляди різних вчених стосовно сутності 

оперативного контролю, нами визначено, що оперативний контроль – це форма 

контролю, що дозволяє фіксувати відхилення та причини їх виникнення, а також 

здійснювати превентивні заходи щодо недопущення їх появи, що сприятиме 

надходженню необхідної інформації в режимі реального часу для прийняття 

оперативних управлінських рішень. 

Отже, система оперативного контролю є підсистемою внутрішнього 

контролю, яка, в свою чергу, є підсистемою системи управління підприємством. 

Оперативний контроль здійснюється за відомим циклом контролю, який включає 

обробку інформації та порівняння її з еталоном під час здійснення контрольних 

процедур. Водночас цей процес має бути побудований з урахуванням 
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необхідності врегулювання проблем у сфері управління підприємством, а саме 

на рівні господарських процесів.  
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ПЕРЕВІРКА КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

НА ДОТРИМАННЯ ЄДНОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

В сучасних умовах господарювання, коли існують нестабільність, кризи, 

невизначеності та ризики, все більшого поширення набуває форма 

господарювання підприємств у вигляді різного роду об’єднань. Взагалі, на думку 

більшості економістів, об’єднання підприємств несе в собі значний потенціал 

високоефективного господарювання у будь-яких умовах. Інформаційним 

ресурсом щодо фінансового стану та результатів діяльності таких суб’єктів 

господарювання є консолідована фінансова звітність. Консолідована фінансова 

звітність відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів як єдиної економічної одиниці, хоча юридично учасники групи 

продовжують залишатися окремими особами. 

Фінансову звітність суб’єкти господарювання можуть складати за 

міжнародними та національними стандартами. Порядок складання 

консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації 
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щодо складання консолідованої фінансової звітності за національними 

стандартами розкрито в НПСБО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] 

та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність» [2], де визначено порядок 

складання такої звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо неї. 

Згідно з міжнародними стандартами, консолідована фінансова звітність 

повинна базуватися на певних принципах і методах, тобто відповідати певним 

вимогам. Згідно з параграфом 19 МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» 

[3] материнське підприємство готує консолідовану фінансову звітність, 

застосовуючи єдині облікові політики для подібних операцій та інших подій за 

подібних обставин. Відповідно до параграфу Б87 МСФЗ 10 «Консолідована 

фінансова звітність» [3], якщо член групи користується обліковими політиками, 

що відрізняються від тих, які були прийняті в консолідованій фінансовій 

звітності для обліку подібних операцій та подій за подібних обставин, то 

відповідні коригування мають бути здійснені у фінансовій звітності такого члена 

групи при складанні консолідованої фінансової звітності, щоб забезпечити 

узгодженість з обліковими політиками групи. 

Отже, принцип єдиної облікової політики передбачає складання 

консолідованої фінансової звітності з використанням єдиної облікової політики 

для подібних операцій та інших подій за подібних обставин, а за неможливості 

використання в процесі консолідації звітів єдиної облікової політики цей факт 

слід розкривати разом з часткою статей, що наведені у консолідованій звітності, 

до яких застосовувалася різна облікова політика. Такі розкриття слід проводити 

в примітках до консолідованої фінансової звітності. Тому одним із завдань 

внутрішнього контролю групи є перевірка дотримання єдиної облікової 

політики, що є запорукою достовірності її показників, оскільки облікова політика 

впливає на показники і результати діяльності суб’єктів господарювання та 

прийняття управлінських рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами. 

На мікрорівні облікова політика існує як внутрішній інститут 

бухгалтерського обліку, який регулює облік на рівні підприємства, встановлює 

правила ведення обліку та створення звітності за запитами різного роду 

інституцій та окремих зовнішніх і внутрішніх користувачів [4, с. 14]. Цей 

інститут підприємство визначає самостійно, розглядаючи облікову політику як 

вибір самим підприємством із року в рік певних і конкретних способів, методів, 

прийомів, процедур, схем та форм і технологій ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності відповідно до чинного законодавства України 

та особливостей діяльності підприємства (організаційно-правової форми 

господарювання, галузі діяльності, організаційної структури тощо). Тому при 

перевірці консолідованої фінансової звітності на предмет дотримання облікової 

політики необхідно зважити на особливості: 

1) відповідно до п.2 ст.118 глави 12 ГКУ [5] в об’єднання підприємств 

можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а 

підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на 

території інших держав; 

2) здійснення господарської діяльності підприємствами учасниками 

об’єднання за межами митної території України як нерезиденти, що вимагає 
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підготовки консолідованої фінансової звітності згідно з вимогами законодавства 

країни, де здійснює діяльність група[6, с. 203];  

3) необхідність дослідження правильності визначення порогу суттєвості для 

формулювання периметра консолідації з урахуванням вимоги забезпечення 

прозористі інформації про консолідовану групу [6, с. 203];  

4) консолідована фінансова звітність складається материнським 

підприємством на підставі своєї фінансової звітності та окремої фінансової 

звітності усіх дочірніх підприємств, тому представляє фінансовий стан та 

результати діяльності групи як об’єднання декількох учасників, які перебувають 

у відповідну взаємозв’язку та під спільним контролем;  

5) у консолідовану фінансову звітність не включаються звіти підприємств, 

які в принципі входять у сферу консолідації, але не представляють інтересу для 

об’єднання. До них відносяться: дочірні підприємства, контроль над якими є 

тимчасовим (дочірнє підприємство підлягає продажу в недалекому 

майбутньому); дочірні компанії, які  діють в умовах тривалих обмежень, що не 

дає переказувати грошові кошти на рахунок материнського підприємства 

(блокування банківських рахунків); дочірні компанії, господарська діяльність 

яких різко відрізняється від характеру діяльності основної материнської компанії 

(наприклад, банк і промислове підприємство і банківська кредитна установа, 

торгове підприємство та страхова організація тощо); 

6) наявність в консолідованій фінансовій звітності гудвілу та 

неконтрольованої частки; 

7) при складанні консолідованої фінансової звітності були виключені всі 

внугрішньогрупові операції та сальдо за внугрішньогруповими операціями. 

Тому для перевірки консолідованої звітності на єдність облікової політики 

необхідно: 

1. За даними приміток до окремої (індивідуальної) річної фінансової 

звітності кожного дочірнього підприємства, що входить до складу групи 

підприємств та документом про облікову політику кожного підприємства 

визначити, які елементи облікової політики були використані для відображання 

статей річної фінансової звітності в розрізі складових облікової політики 

підприємства: організаційна, технічна та методична. 

2. За даними приміток до річної фінансової звітності материнського 

підприємства та документом про облікову політику материнського підприємства 

визначити, які елементи облікової політики були використані для відображання 

статей річної фінансової звітності в розрізі складових облікової політики 

підприємства: організаційна, технічна та методична. 

3. За даними приміток до консолідованої фінансової звітності та 

документом про облікову політику групи підприємств визначити, які елементи 

облікової політики були використані для відображання статей консолідованої 

фінансової звітності. 

4. За результатами проведеної вибірки провести порівняльний аналіз 

використаних способів, методів та процедур, які були використанні для 

складання річної фінансової звітності кожного дочірнього, материнського 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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підприємства та групи підприємств при складанні консолідованої фінансової 

звітності. Результати порівняння доцільно оформляти таблицею. 
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ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ АУДИТУ ЯК ІНСТИТУТУ В МІЖНАРОДНИХ 

РЕЙТИНГАХ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Аудиторська діяльність має важливе значення як для розвитку конкретного 

суб’єкта господарювання, так і сучасної економіки й суспільства в цілому. Його 

вплив на мікрорівні проявляється в основному в тому, що проведення аудиту та 

інших завдань з надання впевненості дозволяє зменшити ймовірність 

виникнення несприятливого вибору та морального ризику, оскільки аудит може 

бути використаний як для встановлення типу агента (в цьому випадку аудит є 

прикладом засобів фільтрації, сигналізації та раціоналізації), так і для протидії 

опортуністичній поведінці (в даному випадку  прикладом засобу контролю та 

налагодження стимулів агента). Сам аудит може розглядатися як складова таких 

видів трансакційних витрат, як витрати пошуку інформації та витрати на ведення 

переговорів і укладання контрактів. Також слід враховувати, що накопичення й 

узагальнення інформації, яка визначає репутацію окремих фірм, та встановлення 

ступеня її достовірності, а останнім саме й займаються аудиторські фірми, дає 

змогу реалізувати ефект масштабу в сфері збору та аналізу інформації про ділову 

поведінку і забезпечити зниження трансакційних витрат, будуючи довірчі 
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відносини. В цьому випадку вплив аудиту вже переходить на інші рівні: 

регіональний на рівні країни, макрорівень, глобальний. 

З одного боку, аудит є тим формальним інститутом, який діє як механізм 

реалізації довіри (особливої неформальної норми в суспільстві), що проявляється 

в послідовності її появи: спочатку суб’єкт довіряє формальному інститутові 

(аудиту), а інститут в особі суб’єкта аудиторської діяльності вирішує, хто в зоні 

його компетенції, яка обмежена висловленням думки стосовно ступеня 

достовірності фінансової звітності, вартий такої довіри. Система незалежного 

аудиту виконує роль стабілізуючого та гармонізуючого елемента у складній 

системі соціально-економічних відносин суспільства, виконуючи дві функції: 

інформаційну, яка  проявляється у виявленні наслідків конфлікту інтересів, що 

дозволяє зменшити інформаційний ризик та підвищити інформаційну прозорість 

об’єкта, та стимулюючу, яка проявляється в попередженні виникнення проявів 

конфлікту інтересів, його мінімізації та нейтралізації. Саме в цьому проявляється 

вплив аудиту як інституту на соціально-економічний розвиток країни в цілому. 

Проте оцінка такого впливу як на рівні конкретного суб’єкта, так і на рівні 

окремої країни та світової економіки в цілому не здійснюється.  

Значне розповсюдження в соціально-економічній сфері, де необхідною є 

кількісна інтерпретація багатомірного явища, отримали індекси, зокрема для 

оцінки таких складних понять, як «ведення бізнесу», «конкурентоспроможність». 

Для здійснення міжкраїнних порівнянь розрахунками таких багатомірних індексів 

займаються світові організації: Світовий банк, ООН, ОЕСР тощо, що підтверджує 

їх важливість. Зокрема, цікавими та важливими є індекси, які характеризують 

рівень соціально-економічного розвитку. 

Найбільш популярним міжнародним рейтингом оцінки простоти здійснення 

підприємницької діяльності в країнах світу в останні роки є індекс «Ведення 

бізнесу» (Doing Business), який дозволяє визначити якість правил регулювання 

підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність, та 

їх застосування країнах світу, регіонах, а також вибраних окремих містах. Разом 

з тим, його аналіз дозволяє зробити висновок, що, незважаючи на те, що в ньому 

використовуються (хоча і обмежено) показники, пов’язані із інституційним 

середовищем, зокрема «захист міноритарних інвесторів», вплив аудиту як 

інституту на умови ведення бізнесу не оцінюється та не враховується.  

Лише в одному індексі – Індексі глобальної конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index, GCI) – враховується інститут аудиту. Індекс 

глобальної конкурентоспроможності (Global Competiveness Index, GCI) включає 

такі показники: 

- доступне середовище (enabling environment): інституції (institution), 

інфраструктура (infrastructure), інформаційні технології (ICT adoption), 

макроекономічна стабільність (macroeconomic stability); 

- людський капітал (human capital): здоров`я (health), навички (skills); 

- ринки (markets): ринки продуктів (product market), ринок праці (labour 

market), фінансова система (financial system), розмір ринків (market size); 

- інноваційні екосистема (innovation ecosystems): динамізм бізнесу (business 

dynamism), інноваційна спроможність (innovation capability).  
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Україна в 2019 році за Індексом глобальної конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index, GCI) отримала 85-те місце зі 141 країни [1]. За 

критерієм «інституції» (institution) Україна має одне з найнижчих місць – 104 

(найнижче місце Україна отримала за таким показником як макроекономічна 

стабільність (macroeconomic stability) – 133). Саме в цій категорії присутній 

показник «сила стандартів аудиту та звітності» (strength of auditing and accounting 

standards), який знаходиться серед 12 показників, за якими Україна не 

спромоглася потрапити в перші сто країн. За показником «сила стандартів та 

аудиту» (strength of auditing and accounting standards) Україна займає 118 місце з 

141 країн. 

Така позиція України, зважаючи на досягнення в сфері аудиту в контексті 

застосування Міжнародних стандартів та відповідності європейським 

стандартам потребують додаткових досліджень.  
 

Список використаних джерел 

1. The Global Competitiveness Report 2019. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ ПРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Складність і різноманіття завдань підвищення ефективності й прозорості 

бізнесу, оптимізації бізнес-процесів, раціональності використання наявних 

ресурсів, прискорення прийняття управлінських розв'язків, контролю 

досягнення ключових показників бізнесу виводять у розряд першочергових 

заходів створення ефективне діючих інструментів керування, основу яких 

становить система управлінського обліку. 

Визначимо, що потрібно для постановки управлінського обліку в компанії. 

На підготовчому етапі важливо налагодити збір даних по підрозділах, розробити 

універсальний алгоритм дій по їхній обробці й підібрати для цього підходяще 

програмне забезпечення. Тут на допомогу фінансовим фахівцям приходять 

електронні таблиці Excel. Вони мають великий набір функцій і інструментів для 

сортування, обробки, аналізу даних. Однак, постає питання, як організувати 

грамотний управлінський облік в Excel і по можливості автоматизувати цей процес. 

Управлінський облік орієнтований на надання зацікавленим особам 

компанії інформації, необхідної для прийняття ефективних стратегічних рішень. 

Потрібно заздалегідь визначитися з колом користувачів управлінської звітності 

і їх інформаційними потребами. Серед них можуть значитися менеджери, 

керівники структурних підрозділів, CFO, генеральний директор тощо.  

Управлінські звіти від бухгалтерських відрізняє:  

 більша деталізація  

 інші методики обліку  

 застосування особливих рахунків  

 висока регулярність складання. 

Придбання або розробка спеціального програмного забезпечення для 

ведення управлінського обліку – задоволення дороге й не завжди виправдане. 

Тому в невеликих і середніх компаніях активно використовується програма 

Excel. Вона не вимагає додаткових фінансових витрат і має достатній функціонал 

для складання управлінської звітності. За допомогою математичних, 

статистичних, текстових, логічних функцій і інструментів аналізу даних фахівці 

можуть розраховувати й організовувати дані для звітів.  
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Після визначення кола основних користувачів інформації можна 

приступати до розробки й впровадженню моделі підготовки управлінської 

звітності в Excel. Цей процес має декілька етапів, на яких необхідно:  

 розділити фінансові показники підприємства по Центрах фінансової 

відповідальності (ЦФО) – окремі підрозділи на чолі з керівниками відповідальні 

за виконання своїх завдань і по своїй суті можуть бути центрами інвестицій, 

витрат, доходів або прибутки;  

 розробити класифікацію й привласнити коди об'єктам управлінського 

обліку – усі користувачі системи повинні однозначно трактувати дані;  

 підготувати план рахунків – угруповання та деталізація окремих 

рахунків є основою майбутньої системи й дозволяє користувачам одержувати 

інформацію зі звітів;  

 сформувати інструкції – пояснення до статей витрат необхідні, щоб 

довідатися, що включає кожний пункт і з якими рахунками бухгалтерського 

обліку узгоджується;  

 розробити загальні правила ведення обліку – установити єдині принципи 

й методики ведення обліку, а також розрахунків використовуваних фінансових 

показників;  

 визначити склад і зміст управлінської звітності – при цьому важливо 

враховувати специфіку сфери діяльності компанії. Автоматизувати процес – 

розробити алгоритм роботи в Excel;  

 протестувати систему – якщо якісь із показників відображаються 

некоректно, перешикувати модель системи [1, с. 195]. 

Обов'язкова умова складання проміжних звітів – використання такої ж 

облікової політики, як і при формуванні річних звітів. Застосовуються аналогічні 

принципи визнання й оцінки статей балансу, звітів про прибутки й збитки. Розв'язок 

про складання проміжних звітів ухвалюється правлінням компанії й уточнюється в 

обліковій політиці. Отримані в ході квартальних і піврічних звітів відомості, 

використовуються як для внутрішнього, так і для зовнішнього користування. 

На кожному підприємстві, залежно від його напрямку діяльності, 

управлінська звітність відрізняється за формою, змісту, регулярності складання.  

Найважливішими перевагами програми Excel для ведення управлінського 

обліку є доступність, наявність необхідного набору функцій для швидкої 

обробки масивів даних і можливість автоматизації однотипних операцій. Однак, 

вибір способу автоматизації управлінського обліку залежить від поставлених 

перед управлінським обліком завдань і ступені готовності підприємств до 

створення комплексних розв'язків. Різні способи автоматизації вимагають 

принципово різних підходів до добору програмних засобів. Грамотно 

налагоджена система обліку дозволить при мінімальних тимчасових витратах у 

зручному форматі регулярно вести аналітикові по фактичному стану справ на 

підприємстві. 
Список використаних джерел 

1. Безверхня Ю. В. Проблеми та перспективи автоматизації управлінського обліку. 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки). 2015. № 1(29). С. 192-198. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

  

Доступність, публічність та прозорість використання державних коштів є 

однією із складових демократичного суспільства. Бюджети – це найпотужніший 

інструмент уряду та місцевих рад для задоволення потреб і пріоритетів країни та її 

громадян. Кожен громадянин, який є платником податків, що наповнюють бюджет, 

має право знати, на що витрачаються його кошти. Світовий досвід свідчить, що 

значний рівень прозорості бюджетного процесу може значно поліпшити якість 

бюджетування, сприяти покращенню ситуації в боротьбі з корупцією, 

трансформуючи умови життя людей і діяльність держави в кращу сторону. 

Останнім часом в Україні відбулись позитивні зрушення щодо покращення 

доступності інформації про місцеві бюджети, прозорість та публічність 

бюджетного процесу. Водночас на сьогоднішній день залишаються окремі 

питання, на які варто звернути більше уваги при удосконаленні бюджетного 

законодавства в частині підвищення прозорості та доступності інформації про 

місцеві бюджети.  

Успішність діяльності місцевої влади значною мірою залежить від її 

відкритості та рівня довіри громадськості до неї. Відкритість має гарантувати 

громадськості, що інтереси більшості населення важливіші за інтереси 

представників місцевої влади. Це досягається, зокрема, за допомогою надання 

громадськості можливості зрозуміти місцевий бюджет, який віддзеркалює 

діяльність влади. При цьому важливо знати, які є способи представлення у 

доступній формі обсягів послуг, які влада надає громадськості, та ресурсів, які 

вона витрачає для цього. Принцип публічності та прозорості чітко визначений 

бюджетним законодавством. Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу – це 

інформування громадськості з питань бюджетної політики, складання, розгляду, 

затвердження, виконання державного та місцевих бюджетів, а також контролю 

за виконанням державного та місцевих бюджетів [1]. Стаття 28 Бюджетного 

кодексу серед іншого містить норму щодо необхідності оприлюднення рішення 

про місцевий бюджет не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття [1]. 

Водночас для того, щоб підвищити довіру громадськості до місцевої влади, 

бюджет має бути представлений у вигляді інформації, написаної доступною 

мовою, і включати візуальні елементи, щоб допомогти читачам, які не є 

фахівцями, зрозуміти цю інформацію. Таким чином, органи місцевої влади 
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зможуть донести до громадськості інформацію про те, як бюджет впливає на їхнє 

життя і як органи влади управляють грошима. Також наявність зазначеної 

інформації сприятиме підвищенню підзвітності органу місцевої влади і 

спонукатиме громадськість до більш активної участі у бюджетному процесі.  

Міністерством фінансів за участі програми Європейського Союзу «ЄС для 

підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» впроваджено в 

експлуатацію комп’ютерну програму «Інформаційно-аналітична система управління 

плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі – ІАС «LOGICA»), 

яка є інструментом для здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів. 

Основна мета розробки ІАС «LOGICA» – це підвищення рівня автоматизації 

процесів у сфері управління державними фінансами на місцевому рівні через 

впровадження новітніх інформаційних технологій у процесі створення 

бюджетних документів, обробки даних, що містяться в них та покращення 

обміну інформацією з Мінфіном. 

Система спрямована на формування механізму інформаційної взаємодії про 

показники місцевих бюджетів, що містяться у відповідних бюджетних 

документах та формах звітності, між суб’єктами інформаційного обміну з метою 

забезпечення реалізації їх повноважень. 

За допомогою інтеграції з ІАС «LOGICA» через відкритий програмний API-

інтерфейс місцеві фінансові органи та інші учасники бюджетного процесу зможуть: 

 автоматизувати процес складання прогнозу місцевого бюджету, проекту 

рішення про місцевий бюджет, бюджетних документів, пов’язаних з виконанням 

місцевого бюджету та управлінням коштами місцевого бюджету; 

 створити довідник мережі учасників бюджетного процесу та впровадити 

електронний обмін інформацією між ними, що зменшить паперовий обіг 

бюджетних документів; 

 володіти та обмінюватися інформацією про бюджетні показники в 

електронному вигляді, що підвищить функціональні можливості персоналу 

здійснювати швидкий та якісний аналіз отриманої інформації, створювати 

сучасну візуалізацію даних за допомогою інформаційних панелей; 

 структурувати бюджетні процедури завдяки впровадженню бюджетного 

календаря та контролювати усі етапи бюджетного процесу, що посилить 

фінансово-бюджетну дисципліну серед учасників бюджетного процесу; 

 здійснювати заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів; 

 оперативно отримувати інформацію Державної казначейської служби 

України про виконання місцевого бюджету; аналізувати та прогнозувати стан 

ліквідності місцевого бюджету на відповідну дату; 

 забезпечити публікацію інформації про бюджет у формі відкритих даних 

тощо. 

Розглянемо можливості які надає система ІАС «LOGICA» для громадського 

контролю: 

- інформація про стратегічні цілі громади; 

- інформація про основні напрями бюджетної політики; 
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- інформація про джерела формування доходів бюджету; 

- інформація про загальні ресурси та їх перспективи; 

- інформація про зміни доходів бюджету за джерелами надходжень; 

- інформація про ставки та обсяги надходжень місцевих податків і зборів, 

які встановлює рада; 

- інформація про ресурси які передає держава бюджету; 

- інформація про витрати доходів бюджету; 

- інформація  про зміни видатків бюджету; 

- інформація про фінансування за рахунок бюджетних коштів; 

- інформація щодо бюджету розвитку місцевого бюджету. 

Децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь 

місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів 

української незалежності. 

Головним стратегічним завданням модернізації системи державного 

управління та територіальної організації влади, яка сьогодні здійснюється, є 

формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних 

умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних 

публічних послуг. Досягнення зазначених цілей неможливе без належного 

державного та громадського контролю місцевих бюджетів. 

Список використаних джерел 

1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Про впровадження в дослідну експлуатацію комп’ютерної програми «Інформаційно-

аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»: 

затв. наказом М-ва фінансів України від 27 серп. 2020 року № 534. 

URL: http:www//zakon.rada.gov.ua. 

 

 
УДК 657:004 

Гайдучок Тетяна Станіславівна, 

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту, 

Торовіна Наталія Валеріївна, 

студентка 4 курсу освітнього ступеня «бакалавр», 

спеціальність «Облік і оподаткування», 

Поліський національний університет, 

м. Житомир, Україна 

 

ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Успішна діяльність суб’єктів господарювання неможлива без застосування 

сучасних технологій.  

Щороку в світі спостерігається тенденція комп’ютеризації даних, оскільки 

використовуючи IT технології, бізнес може аналізувати та прогнозувати свою 
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діяльність. Поєднуючи бухгалтерську інформацію та спеціалізовану програму, 

підприємство має змогу розробити стратегію власного функціонування, що 

включатиме: раціональне використання ресурсів, контроль поточної діяльності, 

знаходження інструментів підвищення ефективності роботи, прогнозування 

показників прибутку та розвитку підприємства.  

«Штучний інтелект – це здатність машин і програм аналізувати отриману 

інформацію, робити висновки, приймати на їхній основі рішення» [1].  

Потенціал використання штучного інтелекту сьогодні широкий. Він 

використовується у багатьох сферах бізнесу.  

Штучний інтелект в XXI столітті – незамінний помічник і для бухгалтерів. 

Фундаментальними його перевагами є: 

– точність в обробці даних; 

– здатність за короткий термін аналізувати велику кількість інформації; 

– конкурентоспроможність бізнесу на ринку послуг;  

– економія людських ресурсів. 

У світі існує безліч облікових програм: 1С: Бухгалтерія 8, 

MASTER:БУХГАЛТЕРІЯ, M.E.Doc, СОТА: Звітність і документообіг та інші. 

Ведення IT-обліку значно покращує роботу бухгалтерам, програми вдосконалені 

під нові стандарти ведення обліку та зменшує ймовірність виникнення 

розрахункових помилок. 

Призначення автоматизованої системи обліку не відрізняється від 

основного призначення обліку, а саме: збирання, реєстрація, обробка, 

збереження, пошук та видача інформації на запити. Видача бухгалтерської 

інформації направлена на зацікавлених осіб, для подальшого прийняття ними 

інвестиційних, ресурсно-заощадливих та інших економічних рішень. 

Достовірно обґрунтована бухгалтерська інформація є ключовим аспектом 

успішної діяльності підприємства, адже на її основі бізнес має можливість не 

лише оцінити свій поточний стан та порівняти його з минулим, але й оцінити свої 

можливості та спрогнозувати показники на подальший період. Завдяки 

обліковим програмам, на основі отриманих звітних показників, відбувається 

процес перетворення звичайної бухгалтерської інформації в інформаційно-

збагачений ресурс, який використовують для подальшого прийняття 

управлінських та прогресивних рішень. 

Комп’ютеризація системи бухгалтерського обліку є незамінним аспектом 

для діяльності суб’єктів бізнесу і сучасне впровадження автоматизації обліку 

надає можливість ефективного функціонування не лише без помилок, але й 

можливість складання фінансової, податкової, внутрішньогосподарської та 

статистичної звітностей. 

Бухгалтерські IT-програми призначені для передачі інформації з будь-якого 

пристрою, передбачають імпортування даних з іншого програмного 

забезпечення, при цьому зменшується кількість ручних операцій з обробки 

первинних документів, заповнення регістрів та звітних форм, систематизації 

облікових показників. Таким чином, заощаджується найголовніший людський 

ресурс – час, який можна використати для подальшого саморозвитку бухгалтера, 

як висококваліфікованого фахівця. 



407 

 

Отже, у сучасних умовах господарювання підвищується значущість 

комп’ютерних систем для ведення бухгалтерського обліку, оскільки зростає 

потреба в достовірній і своєчасній інформації про господарську діяльність 

кожного економічного суб'єкта. Ведення бухгалтерського обліку з 

використанням IT програм допомагає бізнесу у майбутньому уникнути помилок, 

що виникли у минулому без використання автоматизації даних обліку та 

покращити фінансовий стан. 

Таким чином, штучний інтелект в обліку покликаний замінити людську 

працю не з метою знищення професії бухгалтер, а з метою облегшення його 

роботи, адже діяльність будь якої програми не можлива без людини, яка володіє 

основами проєктування і впровадження програм у життя.  
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АНАЛІЗ DIGITAL-ІННОВАЦІЙ У WEB-ПРОСТОРІ 

 

Глобальні перетворення в економічному та розвиненому просторі, 

викликані цифровою революцією, позначились на всіх сферах суспільного 

відтворення, суттєво змінивши форму ринкової сфери та поведінку економічних 

суб’єктів. Переміни спрямування стратегічних векторів конкурентної боротьби 

у спрямуванні стратегії голубого океану, ціннісного суперництва та маркетингу 

3.0 [3, с. 78] відобразилися на організаційній діяльності бізнесового сектора, а 

технологічні новинки означили чільні тренди останнього десятиріччя у 

продовольчій, ціновій, комунікаційній та збутовій політиках фірм, а також 

поведінкових патернах покупців та продавців на споживчому ринку [2, с. 27]. 

Маркетинг просування нав’язує продукт трансформувався на inbound marketing 

– інтуїтивний маркетинг, що прилучає клієнтів (покупців) [4, с. 52]. У зв’язку з 

цим, перетворюють стратегії та тактики маркетингового функціонування в 

цифровому осередку, як-от на просторах соціальномедійних платформ.  

У полі зору трендових клієнт-орієнтованих конкурентних стратегій 

операторів мережевої торгівлі фіксується людина, яка підштовхує підприємства 
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прослідковувати послідовність їх купівель, щоб персоналізувати особисте 

обслуговування і вести розмову зі споживачами через комфортні комунікаційні 

канали соціальних мереж. Споживачі також перемовляються між собою, не 

тільки для виконання операцій С2С, але й для обміну практикою купівель, із 

даною ціллю формуються з'їзди, де проходить обговорювання, здійснюється 

оцінка діяльності комерційної компанії або якість товарів і послуг. Не дивлячись 

на важливий науковий доробок, зостаються не розкритими питання понятійно-

категорійного апарату теорії цифрового маркетингу, систематизуванню 

структурно-логічних відносин стратегії і тактики маркетингу в соцмережах. 

Складність нинішнього світу господарства визначається конвергенцією 

звичних та цифрових способів впливу на схвалення рішень стосовно купівлі 

товарів та послуг покупцями. Найбільш інтенсивно в останнє десятиріччя 

удосконалювалися електронні ринки в секторах В2С, В2В та С2С. Онлайн-

ритейл є системою економічних взаємозв'язків, що розвиваються у web-просторі 

та націлені на кінцевого покупця. За системою нацрахунків електронна комерція 

включає транзакції, які віддзеркалюють хід перехідного продукту (B2B, С2B) 

кінцевого споживання (B2G, B2C) та перерозподільних операцій на Інтернет-

аукціонах, комерційних платформах соціальних мереж (С2C).  

В онлайн-ритейлі, який включає мобільну комерцію (m-торгівля), 

використовуються моделі трансакцій B2C та С2C. Він є сегментом електронної 

торгівлі (е-торгівля), в якій взаємодоповнюється фізична наявність та доставка 

товару з цифровою комерційною послугою, суто онлайновим форматом або 

комплементарними онлайн та офлайн форматами суб’єкта роздрібної торгівлі і 

фізично-цифровим проведенням транзакції. У загальному суть і розбіжність 

електронної комерції з традиційною в тому, що продуктом, котрий є об’єктом 

трансакції, виступає не тільки фізичний товар, інформація, але й електронна 

комунікація у віддаленому доступі, що забезпечує перебіг транзакції та надає 

перспективу не рухаючись осилювати географічні дистанції, виконувати операції 

з будь-якого пункту у світу, де утворені для цього домовленості. [1, с. 113]. 

Для українського ритейлу омніканальність продажу поволі стає 

традиційною практикою, утім вимагає важливих вкладень для розширення 

інтернет-додатків для різноманітних девайсів та інтеграції повідомлення із всіх 

каналів продаж в одну CRM-систему. Фундаментальними трендами 

технологічного піднесення нинішнього підприємництва спеціалісти 

характеризують модель SoLoMo: суспільну інтеграцію, локалізацію та 

мобільність. Мобільність в ритейлі пов’язана з розростанням m-commerce, котрій 

протегувало розповсюдження смартфонів, мобільного еквайрінгу та переміна 

купівельної культури. Технологія NFC, QR-коди та QR-шопінг набули суттєвого 

використання, у світі мобільна торгівля склала 75% інтернет-трафіка в е-commerce.  

Локалізація безпосередньо пов’язана із розвитком мобільних додатків, які 

дають право означити геолокацію клієнта із використанням технології GPS або 

Foursquare. Соціальна інтеграція в онлайн-торгівлі стала евентуальна завдяки 

соціальним мережам в сфері Інтернет, світові лідери ритейлу мають чималу 

кількість передплатників, у Wal-mart число передплатників зростає. Соціальна 

інтеграція виступає провідною частиною соціально-медійного маркетингу, яка 
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заснована на технології Phygital, тобто поєднанні цифрових технологій та 

безпосереднього контактування з покупцем за допомогою продукування, з 

метою формулювання та задоволення потреб і переваг індивіда, приймаючи 

соціальні та індивідуальні взаємозв'язки. Технологічні новинки приводять до 

піднесення інформаційної, логістичної, складської, фінансової, інституційної 

інфраструктури, що суттєво впливає на онлан-ритейл. Віртуальні 3D-шопи, 

віртуальні примірочні, технології для реалізації на базі радіочастотних RFID-

міток, безконтактні технології NFC для проведення платежів, Self Checkout каси 

самообслуговування – приклади відмін в інфраструктурі сьогоднішньої торгівлі 

[5, с. 69]. 

Для країн з емерджентними ринками піднесення торгівлі удержує властива 

слабкість інфраструктури: поганий стан доріг і низький ступінь транспортних 

послуг, відсутність розгалуженої складської інфраструктури, нерозвиненість 

системи електронних платежів [6]. В Україні найбільш сприйнятливим 

різновидом доступу до Інтернет залишаються десктопи та стаціонарні канали 

мережі, тоді як всесвітньою тенденцією є мобільноцентричність, у світі 70% часу 

в онлайн-режимі молодь знаходиться з мобільними пристроями [7, с. 29].  

Користувачі справді існують в соціальних мережах: спілкуються, 

викладають фото, розв'язують буденні запити, обговорюють новини, якість 

товарів та послуг.  

Сьогочасні майданчики соцмереж виступають шопінг-платформами і 

використовуються також у прямих продажах, шопінг-функціонал в соцмедіа. 

Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С став 

уже стандартним. Найпопулярнішими соцмережами у світі є Facebook, Instagram 

та Twitter, де і представлена ініціативна публіка споживачів. 

Маркетинг у соціальних мережах, як і будь-котрий другий тип реклами чи 

прийом нагадати або повідомити про себе, має чіткі плюси та мінуси, ствердні та 

від'ємні ефекти, що уміють відбиватися на рекламному продукті та на усьому 

підприємстві в цілому. З однієї сторони, ведення бізнесу з застосовуванням 

резервів соціальних мереж дає можливість прийняти велику кількість 

споживачів, збільшивши цим дохід фірми. З іншої – у соціальних мережах є в 

наявності перспектива оперативно давати знати власними поглядами, так як 

лише один з користувачів розкриє те, що товар чи послуга, які популяризуються, 

мають помітні хиби, про це довідується чимале коло людей. У цьому випадку, 

комунікація продукту спровокує ефект, протилежний тому, який очікується. 

Тому, схвалюючи рішення про використання соціальних мереж до виконання 

маркетингової політики, маркетологи фірми мусять всебічно підійти до цієї 

проблеми та виконати найбільш деталізований аналіз ситуації, що утворилася чи 

може утворитися під час провадження подібної практики, адже ефекти від 

реалізації маркетингової діяльності на двох виробництвах будуть розбіжними і 

результат завжди залежатиме від низки факторів: сфери діяльності фірми, товару 

чи послуги та їх атрибутів, цільової аудиторії тощо. 
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СУЧАСНІ DIGITAL-РІШЕННЯ В ПЕРВИННОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРІВ 

 

Бухгалтерський облік товарів на підприємстві розпочинається з первинного 

спостереження за товарними операціями. Ефективність спостереження залежить 

від рефлексії працівника під час роботи з товарними операціями, а саме: 

придбання товарів, їх зберігання, рух та подальша реалізація. В умовах значного 

обсягу товарних операцій, працівник може допускати суттєві помилки і 

перекручення, які заносяться до первинних документів. Причина – людський 

фактор: психоемоційний стан працівника; відсутність спеціальних знань; 

масштаб діяльності; різновид номенклатури товарів; шахрайство та інше. Як 

наслідок вказані документи негативно впливають на достовірність даних 

бухгалтерського обліку.  

Проблеми первинного спостереження бухгалтерського обліку в науковій 

літературі розкриті працями  наступних авторів: Дика О. С., Прокопенко Ж. В. 

[1], Сергєєва Н. В. [2], Свірко С. В., Ковальчук В. В. [3], Федорова І. В. [4], 

Ніколаєва Т. [5] та інші. Основними напрямками таких досліджень стали: 

первинне спостереження об’єктів небанківських фінансових установ; 

ідентифікація капітальних інвестицій; ідентифікація об’єктів обліку операцій за 

договорами концесії; ідентифікація нематеріальних активів як початкова стадія 

їх обліку; ідентифікація нерухомого майна як об’єкту управлінського обліку та 

інше. Проте, невирішеною частиною окресленої проблеми залишається 

застосування digital-рішення в первинному спостереженні бухгалтерського 

обліку товарів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
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В сучасному розвитку цифрової економіки домінує тенденція заміни 

непрозорих і механічних операцій працівника на алгоритми, які може 

виконувати інформаційна система без втручання працівника. Вже сьогодні 

існують інноваційні рішення які дозволять оптимізувати первинне 

спостереження в бухгалтерському обліку шляхом автоматичної ідентифікації 

товару. Серед digital-рішень, які найбільш адаптовані до предметно-кількісного 

обліку товарів, доцільно виділити:  

1) сканери штрих-кодів – це комплексне рішення точної ідентифікації 

товару за допомого спеціального пристрою, який зчитує штрих-код, що 

наноситься виробником на упаковку товару, і передає таку інформацію в 

інформаційну систему обліку. Штрих-код є носієм інформації про товар. 

Передача даних від сканера штрих-кодів до програмного забезпечення облікової 

системи може відбуватися за допомогою кабелю, Bluetooth або радіо-

підключення.  

2) ваги з чекодруком – це системні електронні ваги, які призначені для 

ідентифікації назви і ціни товару, зважування, розрахунку вартості, друк 

етикетки та її нанесення на товар. Ваги з чекодруком дозволяють точно і швидко 

зважувати ваговий товар самим покупцем або працівником підприємства. 

Апаратно-програмний комплекс вказаної систем ваг дозволяє програмування 

бази товарів до 10000 позицій та синхронізуватися з програмою складського 

обліку. 

3) технологія радіочастотної ідентифікації (або RFID-технологія) – це спосіб 

радіочастотного розпізнавання на відстані, який здійснюється за допомогою 

закріплених за об'єктом спеціальних міток, що несуть ідентифікаційну 

інформацію. RFID-технологія працює з використання спеціальних RFID-міток, в 

які кодується інформація про товар (номенклатура, кількість, ціна, 

характеристики), та RFID-антен, за допомогою яких зчитується інформація про 

товар.  

Зазначені вище digital-рішень доцільно впроваджувати на торгівельних та 

виробничих підприємствах, значний обсяг товарів яких перебуває на складах, в 

торгових залах, та підлягають періодичній інвентаризації. Перевагами для 

підприємства від такого впровадження стануть: прозорість процесу первинного 

спостереження; зменшення кількості працівників; швидкість і точності 

первинного спостереження; зменшення часу та людських ресурсів для 

інвентаризації товарів; зменшення імовірності ризику помилок у первинних 

документах. 

Практичне застосування digital-рішень для бухгалтерського обліку товарів 

на підприємстві потребує належного методичного забезпечення. Тому, в 

обліковій політиці підприємства доцільно прописати способи автоматичної 

ідентифікації товарів під час первинного спостереження за товарними 

операціями.  

Таким чином, впровадження сучасних digital-рішень в первинне 

спостереження бухгалтерського обліку товарів дозволить замінити рефлексію 

працівника на автоматичну ідентифікацію товару. Така заміна дозволить 

виключити імовірність людської помилки при складанні первинних документів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ АУДИТУ 

 

Перехід на цифрові технології є викликом 21-го сторіччя. Одним з основних 

напрямків стратегії української економіки є впровадження новітніх цифрових 

технологій, які забезпечують економічне зростання і підвищують статус країни 

в  світовому інформаційному просторі. Сьогодні в Україні розглядаються три 

хайпових поняття 2020 року: автоматизація, оцифрування і діджиталізація. 

Спочатку під діджиталізацією розуміли тільки перехід від аналогових даних до 

цифрових, а зараз цей термін вживають у значно ширшому розумінні і часто 

замінюють його цифровою трансформацією.  

Цифрову трансформацію сучасники часто плутають з автоматизацією або 

навіть з оцифруванням даних. Однак автоматизація та оцифрування – це тільки 

частини процесу цифрової трансформації, яку вважають цифровою революцію 

(Industry 4.0) в економіці та суспільстві [2]. 

Слід зауважити, що цифрова трансформація у наші дні – це вже історія про 

вчора, без якого завтра буде важко. Тому компанія, яка досі не розпочала 

цифрову трансформацію, рано чи пізно буде її впроваджувати, хоча зараз 

здається, що їй це не потрібно. До речі, вражає наскільки різне уявлення про 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100602
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100602
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2019_3_31
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_4_40
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_23(2)__29
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
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цифрові перетворення у осіб, що розробляють інструменти діджиталізації і тими, 

хто їх запроваджує. 

В той же час, не варто витрачати кошти і ресурси на цифровізацію 

неоптимальних процесів, застосовувати бездумно модні технології, завжди 

необхідно враховувати правило ефект – витрати. 

Цифрова трансформація формує нові моделі в державному управлінні та 

бізнесі, які впроваджуються в усіх галузях і сферах економіки. 

Отже, важливо з’ясувати можливість і перспективи впливу цифрових 

технологій на трансформацію аудиту, а особливо напрями використання в ньому 

інструментів діджиталізації. Теоретичним та практичним питаннями впливу 

цифрової революції на економічну діяльність присвячені праці багатьох відомих 

світових та вітчизняних науковців, серед яких Белл Д., Білецька Г., Кастельс М., 

Колот А., Корнєєв В., Король С., Косяк М., Кузьмінський Ю., Лук’яненко Д., 

Матієнко-Зубенко І., Мисюк В., Нежива М., Петрик О., Подік І., Пряников М., 

Редченко К., Сідні H., Слободяник Ю., Стоуньєр Т., Хохлова С., Чугунов А., 

Якімова В., Якімова Л. 

Проведений аналіз публікацій показав, що перспективи застосування у 

сфері аудиту мають такі інформаційні технології, як: 

–  технологія S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology); 

– швидкісна мережа 5G; 

– когнитивні технології; 

–  хмарні технології; 

–  технології програмних роботів та штучного інтелекту; 

–  технології блокчейн; 

–  технології роботи з великими масивами даних; 

–  Інтернет речей. 

Технологія S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) – 

це технологія самоконтролю, аналізу й звітування, яка є промисловим 

стандартом прогнозу надійності дисководів твердих дисків (HDD) та твердотілих 

накопичувачів (SSD). Дисководи HDD і SSD з функцією S.M.A.R.T. дозволяють 

заздалегідь попередити про можливу швидку відмову твердого диску, завдяки 

чому важливі дані можуть бути збережені. Технологія SMART дозволяє 

передбачати вихід пристрою з ладу в результаті механічних несправностей, що 

складає 60% від загальної кількості пошкоджень, але спрогнозувати дефекти 

накопичувача внаслідок стрибка напруги або в результаті удару нездатна [1]. 

У 2021 році провідні країни світу планують охопити власні території п’ятим 

поколінням швидкісної мережі, причому фахівці очікують, що впровадження 5G 

посприяє розвитку економіки, а в 2025 році цифрова економіка охопить майже 

чверть світового ВВП. Основним фактором цього буде діджиталізація 

промисловості. В Україні довгоочікуваний 5G був протестований ще в 2019 році, 

але впровадження нової мережі поки що не передбачається. 

Хмарні технології. Хмарні технології – це технології розміщення даних не 

на твердих дисках HDD та твердотілих накопичувачах SSD комп’ютера або 

ноутбука, а онлайн в хмарі. Доступ до програм через хмару забезпечує вільний 

потік інформації, незалежно від розташування користувача і пристрою, який він 
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використовує. 

До ключових аспектів діджиталізації аудиторської діяльності, що 

допоможуть перейти до алгоритмізації планування, збору, обробки та аналізу 

даних аудиту відносяться: 

– інша робота з даними. Використання штучного інтелекту (deep machine 

learning) поряд з дескриптивним та прогнозним предиктивним аналізом BigData 

дає можливість успішно працювати при неповних та несиметричних масивах 

даних; 

– шерінгова бізнес-модель (від англ. to share – ділитися). Представляє 

економіку спільного споживання, так звану Collaborative Consumptionа (sharing 

economy), в якій стабільні старі бізнес-моделі замінюються гнучкими з 

настроюваннями під обставини, ситуації і клієнта, треба також розпрощатися з 

поділом ідей та дій на свої та чужі, а досягненнями потрібно ділитися;  

– бережливе виробництво. Постійна мінімізація витрат; 

– зовнішня комунікація. Необхідно переосмислення моделі співпраці з 

партнерами та клієнтами: а саме, продукт створюється під конкретного 

споживача замість нав’язування зручного для себе продукту. І мається на увазі 

не одноразова трансформація – потрібно взаємодіяти з партнерами і клієнтами 

на кожному етапі співпраці;  

– внутрішня комунікація. В умовах цифрової трансформації потрібно 

застосовувати інші види роботи з людьми, наприклад, фріланс, аутсорсинг і 

формат віддаленої роботи. 

Основним завданням майбутнього аудиту є опанування сучасних підходів 

до його проведення та використання максимально широкого кола інструментів 

із суміжних галузей, зокрема IT. Темпи розвитку технологій і діджиталізація 

бізнес-процесів спонукають аудиторів швидко та постійно адаптуватися до 

нових компетенцій для того, щоб бути затребуваними клієнтами. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

У сучасному світі керування підприємством нерозривно пов’язане з 

реалізацією концепції інформаційної безпеки. В умовах стрімкого розвитку 

інформаційних технологій та використання світової мережі Інтернет, не лише 

полегшується доступ до різних інформаційних ресурсів, а й збільшуються обсяги 

поширення інформації, забороненої для розголошення, зі статусом комерційної 

й таємної, зростають витрати суб’єктів господарювання від витоку такої 

інформації, від зламу інформаційних мереж, хакерських атак, що знижує не лише 

рівень прибутковості підприємства, але й надійності та соціальної значущості 

бізнесу. 

Як відомо, інформація – це будь-які відомості або дані, що можуть бути 

збережені на відповідних матеріальних носіях або відображені в електронному 

вигляді. Економічна інформація, у свою чергу, розкриває суспільні процеси 

виробництва, обміну, розподілу та використання матеріальних благ, корисні дані 

сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і 

вартісних показників, планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та 

причинний взаємозв'язок між керуючим і керованим об'єктами. Така інформація 

використовується на всіх рівнях управління економікою країни [1]. 

У процесі отримання, обробки та зберігання інформації можуть виникати 

різноманітні інформаційні ризики. 

Інформаційний ризик – це вірогідність отримання викривленої інформації 

та прийняття хибних управлінських рішень на основі недостовірних даних 

бухгалтерської звітності економічного суб'єкта. Мається на увазі, насамперед, 

неправильна оцінка фінансового стану і платоспроможності суб'єкта за даними 

бухгалтерського обліку. Але сучасні умови вимагають також іншого трактування 

цього поняття. 

Сучасний інформаційний ризик – це ризик втрат, що виникли у результаті 

впливу навмисних або спадкових подій на інформаційні системи. 

Передумовою досліджень для побудови комплексної системи 

інформаційної безпеки підприємства, адекватної сучасним умовам 

господарювання, виступає ранжування та обґрунтування кожного виду загроз 

інформаційній безпеці підприємства, яку несуть в собі інформаційні потоки 

системи бухгалтерського обліку, що обслуговують діяльність сучасного суб’єкта 

господарювання в умовах ризику та невизначеності [2, c. 14].  

Безпека економічної інформаційної системи досягається забезпеченням 

конфіденційності опрацьованої нею інформації, а також цілісності і доступності 

компонентів і ресурсів системи [3, c. 34]. 
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Так, побудова надійної системи захисту є складним процесом, який охоплює 

безліч різних етапів:  

 оцінка інформації, яка має бути захищена;  

 аналіз ризиків, вибір контрзаходів;  

 оцінка ефективності системи захисту і супроводження.  

І тільки за системного підходу у вирішенні питання забезпечення 

інформаційної й економічної безпеки підприємства загалом, а також 

комплексного використання різних засобів захисту на всіх етапах життєвого 

циклу інформаційно-аналітичної системи, починаючи зі стадії проектування, 

можна досягти: 

 певних фінансових результатів діяльності і фінансової стійкості;  

 технологічної незалежності і високої конкуренції технологічного 

потенціалу;  

 високої ефективності організаційної структури;  

 якісного правового захисту всіх аспектів діяльності;  

 захисту інформаційного середовища;  

 безпеки персоналу, власності і комерційних інтересів тощо. 

В інформаційному суспільстві інформація відіграє роль домінантного 

чинника розвитку економічних систем та отримує статус економічного ресурсу, 

адже під впливом інформації трансформуються форми економічної діяльності, 

приймаються управлінські рішення та розробляються стратегії розвитку 

підприємств на довгостроковий період.  

Не зважаючи на зростання важливості інформації, як ресурсу, рівня 

розвитку та ефективності використання засобів обробки та передачі інформації, 

усі існуючи загрози для обліково-аналітичної діяльності підприємств ще мало 

досліджені. Більшість джерел лише констатує факт їх існування, а склад ризиків, 

які несе в собі бухгалтерська інформація, постійно поповнюється. Тому, з 

розвитком інформаційних технологій необхідно постійно тестувати обліково-

аналітичну систему на нові види загроз. Інформаційна безпека важлива не тільки 

для захисту конфіденційних даних працівників або безпечних розрахунків, але й 

для прийняття ефективних управлінських рішень.  
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ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

В Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-

2020 роки основна мета цифровізації визначається у напрямку досягнення 

цифрової трансформації існуючих та створенні нових видів економічної 

діяльності, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні 

та сучасні, та відзначається, що у зв’язку із стрімким впровадженням цифрових 

технологій формування цифрових навичок громадян набуває особливого 

значення. Також підкреслюється, що уміння використовувати цифрові технології 

в роботі поступово стає необхідним для більшості спеціалізацій та професій, а 

цифрова грамотність повинна бути однією з головних компетенцій. Водночас, 

акцентується увага на такій технології, що відіграє роль в цифровій економіці та 

розвитку індустрії 4.0 в Україні, як «предиктивна аналітика» [1]. 

З настанням цифрової епохи актуалізується проблема диджиталізації 

аналітичних процедур з фінансовою та нефінансовою інформацією про 

діяльність суб’єкта господарювання. За умов максимальної формалізації 

аналітичних процедур за допомогою нових цифрових та програмних технологій 

уможливлюється стовідсоткова реалізація технології аналітичного процесу, 

пошуку системних закономірностей в масивах інформації і інтерпретації 

знайдених фактів з метою отримання важливих для бізнесу відомостей. Це 

дозволить виробити стратегію для урахування можливих ризиків діяльності, 

відшукати потенціал для зростання, визначити нові можливості розвитку і 

спрогнозувати майбутні події. 

Сучасними дослідниками вирішення питань диджиталізації аналітичних 

процедур з фінансовою та нефінансовою інформацією про діяльність суб’єкта 

господарювання розглядається з різних позицій. Зокрема, встановлюються межі 

цифровізації економічного аналізу через уніфікацію методичних підходів до 

аналізу типових операцій економічних суб'єктів різного типу; пропонується 

механізм стандартизації як метод вирішення проблеми адаптації методологічних 

і методичних прийомів економічного аналізу до діяльності різних економічних 

суб'єктів [2]; формалізуються моделі аналітичних процедур табличним 

способом, що уможливлює максимальну уніфікацію аналітичного процесу для 

диджиталізації та забезпечує редукцію цифрової інформації про діяльність 

суб’єкта господарювання для прийняття рішень [3]; розробляються прикладні 
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програмні продукти на базі Excel, які допомагають аналітикам мати ширший 

спектр можливостей щодо виявлення відхилень від заданих параметрів розвитку 

підприємства в режимі реального часу та шукати шляхи їх усунення [4]. 

У Національному стандарті України ДСТУ 1.5:2003 «Національна 

стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту 

нормативних документів» визначено, що «цифрові дані треба оформлювати як 

таблицю, що звичайно повинна мати форму» [5, п. 5.4]. Використання таблиць при 

проведенні аналітичних процедур забезпечить зниження обсягу вхідних даних та 

систематизацію даних для виявлення закономірностей. Візуалізація також дозволяє 

виявляти закономірності, приховані у вихідних даних.  

Оскільки в сучасних умовах цифрова грамотність повинна бути однією з 

головних компетенцій фахівця будь-якої професії, у тому числі й облікової, 

розвиток диджиталізації процедур аналізу діяльності суб’єкта господарювання 

вбачається у повсякденному застосуванні в аналітичній  роботі бухгалтерів та 

аудиторів такої прикладної програми Windows як Microsoft Excel, яка призначена 

для роботи з електронними таблицями, що дозволяють збирати, аналізувати і 

подавати в зручному вигляді кількісну і текстову інформацію. Перевагою 

використання шаблонів електронних таблиць є їх стандартизація та безпека 

даних. Шаблони уможливлюють швидке виконання розрахунків і надання 

результатів у зручній формі для прийняття рішень. Такі шаблони можна 

редагувати або доповнювати додатковою інформацією, або на їх основі 

створювати нові. 

За допомогою Excel уможливлюється миттєвий трендовий аналіз 

фінансових звітів у процентному форматі, визначення тенденцій у фінансових 

коефіцієнтах, розробка проформ прогнозних фінансових звітів для 

прогнозування за методом відсотку від виручки, застосування та опрацювання 

значної вибірки фінансових показників для відстеження тренду, складання 

прогнозів діяльності за методом ковзної середньої за допомогою діаграм, 

прогнозування ключових показників діяльності за допомогою регресійних 

функцій та експоненційного згладжування, використання функцій 

середньоквадратичного відхилення для забезпечення прийняття рішень в умовах 

невизначеності [6].  

Необхідно підкреслити, що при роботі з MS Excel всі дані зберігаються в 

робочих книгах, тобто файлах, які можуть складатися з одного або декількох 

робочих аркушів. Такі робочі книги можуть слугувати альбомами форм носіїв 

аналітичного процесу. Функції Microsoft Excel дозволяють виконати фінансові 

обчислення без побудови довгих і складних формул. Проведені  розрахунки 

з'єднуються в одну робочу книгу під умовною назвою, наприклад «Експрес-

аналіз фінансової звітності та ідентифікація загроз фінансовій безпеці бізнесу», 

«Оцінка перспектив збереження фінансового капіталу», «Оцінка перспектив 

збереження фізичного капіталу». Всі робочі аркуші повинні бути пов'язані або з 

аркушами фінансової звітності, або між собою. Для виконання нових 

розрахунків досить змінити вхідні дані на аркушах звітності. 

Водночас, MS Excel дозволяє створювати бази даних безпосередньо на 

робочому аркуші. Така база даних уявляє собою звичайну таблицю, що має назву 
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списку. У MS Excel є набір засобів, що полегшують обробку і аналіз даних, що 

містяться в списку. Зокрема, у робочій книзі «Експрес-аналіз фінансової 

звітності та ідентифікація загроз фінансовій безпеці бізнесу» можуть 

створюватись такі вихідні документи (аналітичні таблиці), що автоматично 

розраховуються програмою після введення даних з вхідної інформації: 

групування активів та пасивів балансу для застосування «золотого правила» 

ліквідності; дотримання фінансових пропорцій бухгалтерського балансу 

підприємства; експрес-оцінка безперервності діяльності суб'єкта 

господарювання, експрес-оцінка фінансової стійкості з використанням груп 

ліквідності та показника власного оборотного капіталу; експрес-оцінка стадій 

життєвого циклу підприємства; експрес-оцінка суми вільного грошового потоку; 

експрес-оцінка “нормальної” здатності генерувати грошові потоки та 

забезпечувати безперервність діяльності. За даними окремих аналітичних 

таблиць можна побудувати діаграми, що найбільш наочно демонструють 

тенденції і динаміку певних показників.  

Трьома ключовими перевагами Excel слід визнати: дешевизну, майже 

безкоштовність; доступність, адже ця автоматична програма йде на комп'ютерах 

з Windows; порівняну простоту у вивченні. Будь-який фахівець, який хоче 

автоматизувати і спростити свою роботу, позбутися рутини і заощадити час, 

зможе навчитися працювати в цій програмі за декілька тижнів. Завдяки Excel 

виконання аналізу значно спрощується. MS Excel пропонує потужний механізм, 

що дозволяє виконувати обчислення над даними, використовуючи вбудовані 

засоби авторозрахунків, формули і функції. Отже, робота сучасного головного 

бухгалтера, фінансового директора або аудитора без Excel неможлива. Поки 

існують стандарти бухгалтерського обліку, інші програми для роботи з великими 

даними не підходять, тому що є багато нюансів в бухгалтерському та 

податковому обліку, які не дають можливості працювати з програмним 

забезпеченням європейських країн, таким як Oracle і SAP. 
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ВПЛИВ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Тренд світового розвитку – застосування цифрових технологій у всіх 

напрямках суспільного життя: у системі державного управління, економіці, 

бізнесі, соціальній сфері, до нового укладу, де визначальним ресурсом є 

інформація. Цифрова економіка є результатом трансформаційних ефектів 

новітніх технологій загального призначення в галузі інформації та комунікації. 

Таке перетворення пришвидшує економічні та соціальні процеси, робить їх 

більш якісними. Бухгалтерська інформаційна система, де у хронологічному і 

систематичному порядку збирається, обробляється, зберігається, накопичується 

і узагальнюється інформація про діяльність господарюючого суб’єкта, є 

центральної ланкою системи інформаційного забезпечення процесу управління. 

Під впливом сучасних інформаційних систем та інформаційних технологій 

відбуваються значні зміни в обліковій методології та практиці, що актуалізують 

доцільність вироблення адекватної до нових умов облікової парадигми, розвитку 

теоретичних положень і розроблення практичних рекомендацій щодо 

розширення і модернізації змісту бухгалтерської науки, підвищенням 

престижності і затребуваності професії бухгалтера. 

Розвитком сучасного бухгалтерського обліку в Україні досліджується у 

працях таких науковців як: Р.Ф. Бруханський [1], С.Ф. Голов [2], В.М. Жук [4], 

Є.В. Калюга, М.М. Коцупатрий, Т.О. Гуренко [5], C.Ф. Легенчук [6] та інших. 

Актуальними і перспективними питаннями обліку є: застосування 

технології безконтактної ідентифікації в обліку та управлінні активами 

підприємства; використання електронного формату фінансової звітності; 

блокчейн як перспективна технологія обліку; криптоактиви у системі 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

Розширення інформаційного потенціалу об’єктивного економічного 

простору зумовлює розвиток теорії і вдосконалення практики ведення 

бухгалтерського обліку. Сукупність тенденцій і факторів розвитку обліку в 

умовах цифрової економіки визначають облікову методологію, принципи, 

процедури, змістовну спрямованість та характеристики інформаційного 

продукту, внутрішнє структурування, виділення видів обліку та їх інтегрування, 

ідентифікацію й систематизацію облікових об’єктів. 

На підставі вище зазначених досліджень [1, 2, 4, 5, 6] виявлені перспективні 

напрямки удосконалення обліку.  



421 

 

Вагомим надбанням цифрової економіки є застосування технології 

безконтактної ідентифікації інформації, зокрема QR-кодів та пристроїв для їх 

зчитування. Термін "QR-code" є абревіатурою від англійського "Quick Response 

code" (код Швидкого Відгуку). QR-коди є простим, зручним та інтерактивним 

способом розповсюдження і отримання інформації [3]. 

До переваг QR-кодів можна віднести: зберігання великих обсягів цифрової і 

текстової інформації будь-якою мовою; друкарський розмір коду може бути 

досить малим і при цьому йому властива висока швидкість розпізнавання; 

можливість зчитуватися в будь-якому напрямку (всеспрямоване або 360° 

сканування); для розміщення підходить практично будь-яка поверхня, що є також 

досить важливим; стійкість до пошкоджень, тобто навіть якщо частина коду 

пошкоджена (до 30 %), його однаково можна зчитати. Щодо недоліків, можна 

виділити таке: низький рівень поінформованості населення про технології QR-

кодування (досить незначний ступінь охоплення аудиторії); технічні неполадки 

(наприклад, неправильно встановлений девайс на мобільний телефон). 

Збирання даних щодо наявності, стану та повної інформації про об’єкти 

досить копіткий процес, особливо у великих компаніях. Для спрощення системи 

збору даних, яка є типовою для багатьох компаній, можливе використання QR-

кодування об’єктів з нанесенням особливого шифру для певного підприємства 

на кожному об’єкті. При здійсненні процесу інвентаризації використання QR-

кодів пришвидшить процес перевірки наявності, зокрема необоротних активів, 

так як на об’єктах у QR-кодах зашифровані всі дані щодо цих об’єктів [8]. 

Наочним проявом технологічної революції є використання цифрової, 

електронної або ІТ-орієнтованої структурованої версії фінансової звітності 

загального призначення. 

 Цифрова фінансова звітність – це фінансова звітність з використанням 

структурованої комп’ютерно орієнтованої форми на відміну від традиційного 

формату фінансової звітності, що складалася у паперовому вигляді, електронних 

версій паперових звітів, таких як HTML, PDF, або як документ у форматі 

текстового редактора, який зчитується тільки людиною. 

У системи, яка базується на стандарті XBRL (eXtensible Business Reporting 

Markup Language – розширювана мова розмітки ділового звітування), 

поширеному в світі і обраному Україною стандарті подання в електронному 

вигляді ділової інформації, а зокрема фінансової звітності, є чимало переваг – це 

швидкість і автоматичність формування звіту, в тому числі консолідованого; 

спрощений пошук даних фінансової звітності в Інтернеті, можливість обробки і 

аналізу даних; більш ефективний регуляторний процес і багато іншого. Цифрова 

фінансова звітність розпізнається як людьми, так і машинними процесами. 

В Україні технології блокчейн (Blockchain) почали використовувати з 2016 

року і поступово впроваджують у різних галузях. Блокчейн – це розподілений 

реєстр даних, у якому й зберігається інформація про кожну транзакцію, 

здійснену в закритій одноранговій системі користувачів. Дані зберігаються у 

вигляді послідовності блоків (звідси і назва – blockchain) із записами про 

транзакції. Їх неможливо підробити, оскільки кожен новий запис здійснює 

підтвердження вже існуючих ланцюжків. Щоб змінити певні дані, потрібно 
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змінювати інформацію в усіх інших блоках. При цьому, так як система 

розподілена, актуальна інформація про записи в ній зберігається у всіх її 

учасників і автоматично оновлюється при внесенні будь-яких змін. 

Невід’ємною складовою і важливим атрибутом цифровізації нової 

економіки є прискорений розвиток криптоіндустрії, який призвів до появи 

криптовалют (Blockchain 1.0), а згодом і інших видів токенізованих активів 

(Blockchain 2.0). Криптовалюта є свого роду альтернативним цифровим засобом 

платежу. Оперування нею дає можливість приватним особам і підприємствам 

здійснювати прямі розрахунки між собою без посередника, такого як банк або 

інша фінансова установа.  

У загальному випадку, криптовалюта – це цифрові гроші, випуск і облік 

яких відбувається у формі цифрових записів із застосуванням криптографії 

(шифрування) про перекази (транзакції) в реєстрі, що розподілений у блокчейн 

ланцюгу в децентралізованих базах даних. Криптовалюта – це лише один тип 

(підмножина) криптоактивів, тоді як криптоактив – це загальний термін, який 

стосується більшості застосунків блокчейн технології. 

За даними звіту KPMG у даний час налічується понад 2 000 значних 

криптоактивів, проте, чимало з поміж них фактично не мають пов’язаного 

функціонального продукту [7]. Криптоактиви можуть бути класифіковані за 

різними ознаками (мета, функції, моделі оцінки), однак, найсуттєвішими з них є: 

призначення (походження) активу і те, у який спосіб формується його вартість. 

В сучасному світі актуальності набуває проблема визнання криптоактивів 

(криптовалюти та інших, відмінних від криптовалюти, токенізованих активів) як 

об’єктів бухгалтерського обліку, оскільки вони володіють дещо відмінними від 

традиційних активів характеристиками. З метою коректного відображення 

операцій з криптотокенами в бухгалтерському обліку необхідна відповідна 

нормативна правова база. У зв’язку з тим, що не існує спеціальних директив 

(стандартів бухгалтерського обліку), які б безпосередньо стосувалися 

криптографічних активів і не напрацьовано достатньої галузевої практики, при 

виробленні облікового підходу суб’єктам необхідно звернутися до чинних 

міжнародних стандартів МСБО і МСФЗ та застосувати закладені ними 

принципові підходи [8]. 

Отже, значні технологічні та інформатизаційні зрушення, спричинені 

цифровізацією економіки, а також зростання інформаційного потенціалу 

економічного простору стимулюють модернізацію бухгалтерської науки, 

сприяють розвитку методології та організації облікового процесу, актуалізують 

проблему позиціювання облікової системи і підвищення престижу професії 

бухгалтера. В умовах розвитку інформаційного суспільства та цифрової 

економіки виникає ряд передумов для формування нової парадигми 

бухгалтерського обліку, обриси якої лише вимальовуються, тому вкрай 

важливими є подальші наукові здобутки у цій царині – нові концепції, 

дослідницькі підходи, розробки певних видів обліку тощо.  
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ВПЛИВ DIGITAL-ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ФОРМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Незважаючи на той факт, що категорія «форма бухгалтерського обліку» 

належить до фундаментальних облікових категорій і вивчається вже достатньо 

тривалий час, у сучасній нормативній та науковій літературі відсутнє її 

однозначне трактування. Більшість сучасних наукових підходів базується на 

припущенні, що форма бухгалтерського обліку визначається системою регістрів 

[1, 2, 3, 5]. Виключення становить визначення Я.В. Соколова, який зазначає, що 

форма бухгалтерського обліку – це «алгоритм обробки інформації від моменту 

отримання первинного документа до складання звітності, тобто форма – те, що 

лежить між документом і звітністю» [6]. На нашу думку, саме цей підхід є 

найбільш виваженим (той факт, що сьогодні форма бухгалтерського обліку 

визначається системою регістрів не є правомірним ні для минулого ні для 
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майбутнього). Крім того, при дослідженні етапів розвитку форм бухгалтерського 

обліку є доцільним розглядати їх з двох ракурсів:  

- за порядком оформлення (меморіально-ордерна, журнально-ордерна, 

журнал-головна тощо);  

- за видом засобу, який використовується для його ведення (паперова, 

комп’ютерна тощо).   

Зміни форм бухгалтерського обліку завжди були пов’язані із прагненням 

людства оптимізувати процес обробки та надання облікової інформації. При 

цьому в основу цих змін були покладені інноваційні зміни у інших сферах. Слід 

зазначити, що після зміни форми бухгалтерського обліку за видом засобу, який 

використовується для його ведення, відбувається інноваційна зміна форми 

бухгалтерського обліку за порядком оформлення. Отже, розвиток форм 

бухгалтерського обліку за видом засобів для ведення бухгалтерського обліку та 

за порядком оформлення відбувався у певній послідовності. 

Перехід на нову форму обліку суб’єктами господарювання завжди 

здійснювався і здійснюється поетапно і нерівномірно. Так, за даними форуму 

газети «Все про бухгалтерський облік» станом на липень 2020 року лише 82% 

респондентів використовують при веденні бухгалтерського обліку комп’ютерні 

бухгалтерські програми, 8 % – застосовують часткову автоматизацію облікових 

процедур, а 10% – паперову журнально-ордерну форму обліку [7]. Крім того, 

анкетування бухгалтерів щодо форми бухгалтерського обліку, яка 

використовується на підприємстві дозволило встановити, що сьогодні деякі 

суб’єкти господарювання ведуть бухгалтерський облік «вручну» [4]. Інші 

суб’єкти господарювання починають впроваджувати у практику digital-інновації 

які дозволяють створювати digital-бухгалтерії. При цьому вибір форми 

бухгалтерського обліку пов'язаний з вибором комп’ютерного і програмного 

забезпечення.  

В умовах застосування digital-технологій відбувається трансформація 

системи бухгалтерського обліку, що у свою чергу призводить до підвищення 

якості та рівня ефективності процесу управління.  

Перспективним напрямом впровадження digital-інновацій є використання 

«блокчейна», який є розподіленою базою даних (складається з окремих блоків, 

які з'єднані у вигляді безперервного ланцюжка) де зберігаються всі транзакції [8]. 

Ці блоки обов'язково містять у собі тимчасову мітку і посилання на попередній 

блок. У теорії ланцюжок, який формується з блоків може бути нескінченними, 

однак на практиці він обмежуються технічними можливостями.  

Застосування digital-інновацій в обліку є перспективним напрямом його 

подальшого розвитку, який призведе не тільки виникнення принципово нової 

форми обліку, а і дозволить усунути ті вади, які притаманні спеціально 

створеним для ведення бухгалтерського обліку програмним продуктам в основу 

яких покладено використання типових регістрів (сучасні автоматизовані 

(комп’ютерні) форми ведення бухгалтерського обліку «запозичили» ті недоліки, 

які притаманні відповідним формам паперового обліку [9]).  
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ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНИХ БІЗНЕС-

КОМУНІКАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Інформатизація суспільно-економічних відносин суттєво впливає на бізнес, 

усіх його учасників та якість життя загалом. Усе це не просто трансформує 

суспільство, але і сприяє перебудові самого процесу відносин між його членами. 

Відтак, сучасний бухгалтерський облік як інформаційна система динамічно 

розвивається під впливом викликів інтелектуального суспільства. Йдеться про 

те, що швидкість проникнення цифрової реальності в практику бухгалтерського, 

податкового обліку вища, ніж впровадження виробничих технологій у бізнесі. У 

зв’язку з цим суттєво міняється інформаційна інфраструктура сучасних бізнес-

комунікацій, оскільки цифрові технології пропонують все нові та сучасні методи 

автоматизації облікових потоків. 
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Багато вітчизняних вчених висвітлюють цю проблему: О. Адамик, 

М. Бенько, С. Гаркуша, С. Голов, Б. Засадний, С. Івахненков, С. Кузнецова, 

Ю. Кузьмінський, С. Левицька, М. Лучко, В. Осмятченко, С. Свірко, 

Л. Терещенко, Н. Хорунжак та інші. Беручи до уваги вагомі напрацювання та 

розробки науковців, все ж, певні проблеми залишаються недостатньо вивченими, 

зокрема, потребують дослідження можливості розвитку відповідної інформаційної 

інфраструктури бізнес-комунікацій для цілей бухгалтерського обліку.  

Під інформаційною інфраструктурою (англ. information infrastructure) 

розуміємо: комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та 

нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, 

функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного 

простору країни або організації [1]. Виходячи із цього визначення, стверджуємо, 

що саме бухгалтерський облік у інформаційній інфраструктурі є організаційною 

системою, яка одночасно і задає вектор розвитку інформаційних систем у 

напрямку новітніх інформаційних технологій, а відповідно і бізнес-комунікацій. 

Новітні інформаційні технології (НІТ) 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 вони розвиваються [2, с. 181]. 

До таких НІТ у сучасній інформаційній інфраструктурі відносимо 

блокчейн-технології, хмарні технології – технології штучного інтелекту. 

Блокчейн, іншими словами, ланцюжок блоків транзакцій (англ. Blockchain,  

від block – блок, chain – ланцюг) – розподілена база даних, що зберігає 

впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно довшає. Дані 

захищено від підробки та спотворення. Кожен блок містить часову позначку, хеш 

попереднього блока та дані транзакцій, подані як хеш-дерево [3]. В 

інформаційній структурі – це база даних, яка з метою збереження інформації для 

цілей бухгалтерського обліку використовує одночасно велику кількість різних 

серверів. Окрім цього, учасники (користувачі інформації, відповідальні 

виконавці) можуть ділитися даними про кожну операцію, яка відображається у 

бухгалтерському обліку, а розподілені книги стають єдиним джерелом 

інформації для усіх сторін. Доступ «лише для читання» для уповноважених 

зовнішніх організацій (регулятори, аудитори) сприяє можливості миттєвого 

підтвердження проведених операцій. Відповідно, процеси контролю стають 

більш оперативними та аналітичними. Наслідком інтеграції блокчейну, 

аналітики та штучного інтелекту в бухгалтерський облік і контроль 

інформаційна інфраструктура стає «комфортною» для розкриття, відповідного 

реагування на процеси у режимі реального часу, не чекаючи закриття періодів. 

Слід зауважити, що в Україні значної популярності набувають хмарні 

технології, які також мають ряд суттєвих переваг для ефективного розширення 

інформаційної інфраструктури бізнес-комунікацій в обліку. Хмарні технології – 

це технології розподіленої обробки цифрових даних, за допомогою яких 

комп'ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як онлайн-сервіс. При 

цьому всі необхідні для роботи програми та їх дані знаходяться на віддаленому 
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інтернет-сервері і тимчасово кешуються на клієнтській стороні: на ПК та ін. [4]. 

Безумовно, такі технології забезпечують максимальне прискорення обміну 

даними. Застосування хмарних технологій забезпечує миттєвий доступ до 

інформації у хмарі незалежно від часу і місцезнаходження, що  надає можливості 

постійного доступу до бухгалтерських даних та їхнього використання для звірки 

та аналізу, формування звітів. 

Словом, сучасна бухгалтерія вже давно стала не просто вмінням правильно 

працювати з цифрами. Тепер це – це переплетення знань з різних сфер діяльності 

у сучасній інформаційній інфраструктурі бізнес-комунікацій. 
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DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

На сьогоднішній день проблемі актуальності впровадження цифрових 

технологій в сферу оподаткування слід надати особливої уваги, оскільки 

інформація про економічні результати та характеристики платників податків не 

є досконалою. Інформаційні обмеження лежать в основі традиційного 

економічного аналізу оподаткування. Уряд не в змозі перевірити всі економічні 

результати окремих осіб або домогосподарств. Дійсно, платники податків 

можуть спотворювати свої доходи та витрати, щоб уникнути сплати податків. 

Крім того, контролюючі органи не можуть перевірити важливі 

характеристики та економічну поведінку окремих осіб та фірм. Як наслідок, 

несплачені податки, і влада повинна покладатися на оподаткування оборотних 

економічних результатів, таких як дохід, споживання, заощадження. 
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Інформаційні обмеження означають те, що уряд неминуче спотворює стимули 

отримувати дохід, чесно вести бізнес. Таким чином, такі обмеження є основною 

причиною кінцевого компромісу між справедливістю та ефективністю. 

Впровадження digital-технологій може допомогти спростити інформаційні 

обмеження за допомогою різних способів перевірки економічних результатів 

діяльності платників податків, об'єднати існуючу інформацію в різних частинах 

податкової системи для кращого виявлення ухилення від сплати податків. Таким 

чином, діджиталізація може розглядатися як вдосконалення технології системи 

оподаткування.  

З 2014 року Україна впевнено прямує по шляху комп’ютеризації в сфері 

системи оподаткування. Наприклад, був створений Електронний кабінет 

платників податків, який пропонує такі інструменти для платників податків, як:  

 подання через Інтернет податкових декларацій та інших форм 

звітності; 

 інформаційна система сплати податків; 

 збір інформації про платників податків.  

Електронний кабінет платників податків – це віртуальна форма взаємодії 

між контролюючими органами та платниками податків. Переваги цієї послуги в 

тому, що цей кабінет працює цілодобово та безкоштовно з використанням 

персональних комп’ютерів, смарт-пристроїв та електронних цифрових підписів 

[1]. Подання декларацій через Інтернет поступово стає нормою для українських 

платників податків. 

Завдяки збору даних у більш стандартизованих форматах збільшуються 

можливості їх обробки, що дозволяє контролюючим органам оцінювати 

недобросовісних платників податків, аналізуючи великі масиви даних у 

поєднанні з різними джерелами [2]. Масові перехресні перевірки даних з податку 

на додану вартість (ПДВ) вважалися технічно неможливими. Зараз Україна 

демонструє, що це можна зробити. Система електронного адміністрування 

передбачає автоматичну реєстрацію платників податків, податкових накладних, 

митних вантажів, рахунків-фактур та автоматичний розрахунок сум ПДВ. 

Вже на теперішньому етапі комп’ютеризації в Україні контролюючі органи 

отримують доступ до величезної кількості інформації від приватних осіб – 

стандартизовані формати звітності та електронні інтерфейси. Системи для 

обміну інформацією також є вдосконаленими. На сьогоднішній день норми 

податкової прозорості призвели до розвитку стандартизованих форм звітності та 

автоматичного обміну інформацією про фінансові записи нерезидентів з 

контролюючими органами в Україні. 

Отже, Digital-технології в сфері нарахування та сплати податкових 

платежів, подачі податкової та фінансової звітності не є простим завданням для 

контролюючих органів. Діджиталізація – це не тільки нові можливості, але і 

проблеми. Вона теж може створити новий вид ризиків. Цифрові технології в 

оподаткуванні робіт та послуг скорочують відстань між контролюючими 

органами та платниками податків у фіскальному просторі. 

Таким чином, розглянувши питання діджиталізації системи оподаткування 

в Україні можна прийти до висновку, що в державі активно впроваджується 



429 

 

програмне забезпечення, що має ряд позитивних рис, таких як точність, 

швидкість обробки даних тощо [3]. 

Електронний офіс платників податків, електронна квитанція, електронне 

адміністрування ПДВ є лише першими цифровими кроками в системі 

оподаткування в Україні. Придбання та впровадження нових платіжних систем 

– це вимога часу, особливо в період пандемії, спричиненої COVID-19. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

НА ІТ-ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сфера ІТ-індустрії в Україні протягом останніх років демонструє сталі 

показники розвитку. Згідно з призначенням ІТ-підприємства здійснюють 

діяльність у сфері інформаційних технологій та програмування. Бухгалтерський 

облік на підприємствах даної сфери має свої специфічні риси. Управлінський 

облік, який є складовою частиною бухгалтерського обліку, також має свої 

особливості. Проте аналіз наукової літератури та вивчення практичного досвіду 

показало, що даним питанням увага практично не приділяється. 

Управлінський облік – це система збору інформації, яка забезпечує 

керівництво максимально повними даними, необхідними для ефективної роботи 

ІТ-підприємства. Часто впровадження управлінського обліку на ІТ-підприємстві 

відбувається з ініціативи вищого керівництва, якому не вистачає конкретних 

даних. Саме топ-менеджери і є основними користувачами інформації. Розробка 

і впровадження системи управлінського обліку на ІТ-підприємстві вимагають 

чимало зусиль і часу (на великих підприємствах цей процес може зайняти кілька 

місяців) і не відразу дають результати. Знадобиться час і на апробування 

системи, і на накопичення інформації, яка допоможе скорегувати систему вже по 

ходу впровадження. 
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Система управлінського обліку є найбільш ємною системою на ІТ-

підприємстві, в ній обробляється найбільша кількість інформації. Також 

використовуються підсумкові показники податкового обліку, наприклад, для 

визначення податкових резервів і оптимізації оподаткування. Крім того, 

застосовується інформація оперативного обліку діяльності функціональних 

підрозділів, а також планові, прогнозні, оціночні дані, відомості про стан ринку 

і конкурентів тощо [1]. 

Ведення управлінського обліку на ІТ-підприємстві включає: управління 

витратами; планування в розрізі поточної, фінансової та інвестиційної 

діяльності; прогнозування внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на 

діяльність підприємства; збір та систематизацію фактичних даних за звітний 

період; складання управлінської звітності; внутрішній контроль; аналіз 

(розробку і нормування) оціночних і порівняльних показників; підготовку 

інформації для прийняття управлінських рішень. 

Основні цілі управлінського обліку ІТ-підприємства: 1) забезпечити повну 

прозорість взаєморозрахунків з клієнтами; 2) забезпечити повну прозорість 

взаєморозрахунків всередині команди; 3) розуміти в кожен конкретний момент 

часу – хто, які завдання і для кого виконує; 4) забезпечити фіксацію внутрішніх 

і зовнішніх формальних та неформальних домовленостей щодо термінів та 

оціночних (максимальних) трудовитрат на виконання завдань; 5) скоротити 

«непродуктивні» трудовитрати на підготовку звітної документації для клієнтів 

(рахунки, акти, таймшиту тощо); 6) мати можливість аналізувати фінансові 

результати виконуваних робіт [2]. 

Шаповал О.В.  та Тулінова Д.В.  [2], враховуючи специфіку діяльності, 

відносно моделі організації бізнесу ІТ-підприємства поділяють на підприємства, 

які надають послуги ІТ-аутсорсингу чи інший вид регулярних послуг, пов’язаних 

з використанням інформаційних технологій; підприємства, зайняті в розробці 

«штучного» (під конкретного замовника) програмного забезпечення. Відповідно 

науковці виділяють в їх розрізі окремі види управлінського обліку, а точніше 

описують специфіку організації обліку витрат. Так, для першого виду ІТ-

підприємств можливим є варіанти організації роботи: 1) коли всі ресурси ІТ-

підприємства спрямовані на один проект; 2) коли є чіткий поділ щодо 

приналежності ресурсів до конкретного проекту. Ці модель також не представляє 

інтересу в рамках вивчення специфіки обліку витрат ІТ-галузі, оскільки 

ідентична багатьом іншим областям; 3) для ІТ-підприємств, зайнятих в розробці 

«штучного» (під конкретного замовника) програмного забезпечення. Саме 

такого роду підприємства мають найбільшу маржинальність і більш складну (як 

раз специфічною для ІТ-галузі) модель управлінського обліку. У зв'язку з цим 

вивчення специфіки управлінського обліку за доцільне проводити саме на основі 

підприємств даного типу. У підприємств, що займаються розробкою 

програмного забезпечення і реалізацією інфраструктурних проектів, будь-який 

ресурс (співробітник відділу) може бути задіяний в різних проектах, причому 

різною мірою одночасно. Тому облік витрат в таких ІТ-підприємствах повинен 

вестися виходячи не із загальної собівартості робіт всього персоналу, а виходячи 

з індивідуальної участі кожного фахівця в кожному конкретному проекті. 
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Таким чином, при організації управлінського обліку на ІТ-підприємстві 

необхідно враховувати їх види моделлю ведення бізнесу. З цим не можемо не 

погодитися, адже чітке розуміння процедури роботи ІТ-підприємства дозволить 

визначити оптимальну кількість та розрізи аналітики, які забезпечать не тільки 

своєчасне задоволення інформаційних потреб, але й прискорять розрахунок 

собівартості ІТ-проекту.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД 

ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

 

Форма бухгалтерського обліку, як система реєстрації первинної інформації 

з метою узагальнення, за теорією і практикою європейської, зокрема, німецької 

бухгалтерської школи, відноситься до технічних аспектів здійснення обліку і 

описується переважно у навчальних посібниках [1, 2]. Натомість за радянською 

теорією обліку, яку успадкувала і Україна, вважалося, що форма – елемент 

методу бухгалтерського обліку і тому вітчизняні теоретики традиційно відносять 

її до методологічних основ, приділяють значну увагу у наукових розробках [3-7]. 

Знаходячись у полоні такої парадигми, цілком логічно відреагувати на зміни 

форми бухгалтерського обліку під впливом технологічних новацій смарт-рівня. 

В умовах хмарних технологій вітчизняний дослідник Павлюковець М.П. 

запропонував у 2014 році клауд-комп’ютерну форму ведення обліку і у 2020 році 

підтвердив її як нову. Її основними відмінностями автор вбачає: повністю 

бездокументарна форма обліку та оцінки активів; впровадження таксономій 

XBRL в обліково-оціночний процес; збереження облікової інформації поза 

підприємством з використанням бізнес-моделей Saas, Daas; одночасне 

використання інформації обліку багатьма користувачами з будь-якої точки 

планети за допомогою клауд-комп’ютерних технологій. Віртуальний період в 

обліку, на думку згаданого дослідника, розпочався з 2013 року [3, с. 32; 4, с. 37]. 

https://www.fd.ru/articles/2593-upravlencheskiy-uchet-na-predpriyatii-kak-razrabotat-i-vnedrit-
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Експерти зазначають, що основними моделями обслуговування 

користувачів у хмарних технологіях є: робочий стіл як послуга (англ. DaaS – 

Desktops-as-a-Service), інфраструктура як послуга (англ. IaaS – Infrastructure-as-

a-Service), програмне забезпечення як послуга (англ. SaaS – Software-as-a-

Service) та ряд інших технологічних тенденції. У сфері бухгалтерського обліку 

найбільш поширеною є остання модель – SaaS.  

Форма ведення обліку з використанням SaaS-сервісу базується на переході 

до віртуального ведення обліку через мережу Інтернет. Разом з тим, 

бухгалтерські програмні продукти (Майстер-бухгалтерія, МЕДок тощо) 

знаходяться безпосередньо в комп’ютері підприємства і відбувається взаємодія 

цих програм з хмарним сервісом. Реєстри бухгалтерського обліку формуються 

саме в цих програмах і тому можна говорити про обмежений вплив хмарних 

сервісів на зміст реєстрів. На форму реєстрів за такої конфігурації інформації 

вони поки що не впливають. 

Клауд-комп’ютерну форму зазначений дослідник називає також як «нова 

система обліку», яка базується на відмінностях існуючої системи обліку. В 

даному випадку автор ототожнює терміни «форма» і «система» обліку, що не є 

коректним. 

Не згодна з М.П. Павлюковцем автор Ляхович Г. І., яка не вважає, що 

впровадження хмарних технологій видозмінює комп’ютерну форму ведення 

обліку настільки, що слід говорити про необхідність виділення нової форми. 

Адже, по суті, ураховуючи сутність терміну «форма ведення обліку», суттєвих 

змін нові технології саме в облікові реєстри не вносять. Про це свідчать і самі 

програмні продукти, які використовують підприємства. Так, версія 8.3 програми 

«1С: Підприємство» відрізняється від версії 8.2 можливістю роботи за 

допомогою мережі та хмарних технологій, проте в користувацькому режимі ці 

версії практично ідентичні [5, с. 35].  

На наш погляд, до характерних ознак цифрової форми обліку, крім 

зазначених технічно-програмних сервісів слід віднести і такий елемент, як 

цифрове сканування первинних даних про господарську операцію. Наприклад, 

сканування коду проданого товару в крамниці. 

В літературі зустрічаються і інші визначення форми. Так, у 2014 році 

С.М. Лайчук наводить визначення прогресивної форми обліку, яка на основі 

впровадження обчислювальної техніки забезпечує своєчасне одержання якісної 

інформації, необхідної для управління, а також системи показників звітності при 

мінімальних затратах праці і засобів на ведення обліку [6, с. 83]. 

Проте наведене автором визначення характеризує автоматизовану 

(комп’ютерну) форму ведення обліку. Даний термін вказує на прогрес, який 

досягається у порівняні з попередніми формами. А такий прогрес може бути 

характерним для будь-якої форми, яка є наступною за попередню.  

На думку В.В. Муравського, «…поширення хмарних технологій сприяло 

розвитку комбінованого варіанту централізації обліку. При передачі хмарному 

середовищу виконання усіх обчислювальних процедур від первинного збору 

облікових даних до автоматизованого відправлення звітних документів 
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зацікавленим фізичним та юридичним особам відбувається централізація обліку 

за комбінованим варіантом» [7, с. 235].  

Застосування хмарних технологій дозволяє говорити про необхідність 

виділення комбіновано-централізованого варіанту організації обліку. Як 

зазначає Ляхович Г. І. це і визначає найбільш популярні форми організації 

обліку. Отже, маємо плутанину понять «форма» і «система».  

Практика останніх років свідчить про поширення бухгалтерських процедур 

на базі аутсорсингу. Всупереч цієї тенденції можливості хмарних технологій 

можуть змінити позицію керівництва щодо доцільності отримання послуг 

аутсорсингу. Карантин 2020 року підтвердив необхідність такого варіанту як 

реальної альтернативи. Це дає можливість уникнути не тільки зайвих витрат 

підприємства, але й забезпечити оперативність обробки і видачі даних, яка 

втрачається при аутсорсингу. 

В умовах поширення хмарних технологій аутсорсиногові фірми також усе 

частіше вдаються до їхнього  використання з використання моделей SaaS, DaaS, 

IaaS. В результаті бухгалтерське обслуговування стає більш інноваційним і 

оперативним завдяки комп’ютерній обробці відсканованих первинних 

документів клієнта.  

Таким чином, застосування хмарних технологій впливає безпосередньо і на 

форму організації обліку, розширюючи можливі варіанти вибору комбінації для 

бізнесу. Натомість щодо форми ведення обліку, як сукупності і змісту реєстрів, 

то цей вплив не варто перебільшувати. Так, дійсно, компютерно-цифрові форми 

реєстрів не є централізовано регламентованими, їх розробляють у довільному 

порядку, навіть за індивідуальним замовленням, розробники програмних 

продуктів для бухгалтерії. Проте не варто забувати, що ознакою бухгалтерських 

реєстрів за будь-якою форми обліку виступає хронологічний та систематичний 

підходи до групування інформації з використанням методу подвійного запису у 

різного роду таблицях. Класична бухгалтерія! 

Виникає питання: чи змінюється такий підхід в умовах цифрового 

зчитування первинної інформації і її наступної обробки на хмарних сервісах? 

Використання наявних програмних продуктів свідчить про те, що при істотному 

зменшенні кількості форм первинних документів, змінах у конфігурації реєстрів, 

їх кількості, прийом подвійного запису в рамках хронологічного та 

систематичного реєстрування навряд чи вдасться відмінити у найближчій 

перспективі за найсучасніших технологій. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЦИФРОВА АДАПТАЦІЯ 

 

Цифрові технології, істотно змінюючи багато аспектів бізнесу, впливають 

на внутрішній аудит та управління ризиками. Використання інноваційних 

цифрових платформ і нових бізнес-моделей роблять працю внутрішніх аудиторів 

ефективнішою за рахунок більшого охоплення даних (перевірки повної 

сукупності транзакцій, а не вибіркової) і роботи з ними в режимі реального часу. 

Заміна людської праці програмними роботами значно скорочує витрачений на 

перевірку час та розширює коло аудиторських завдань. Завдяки масштабній 

автоматизації групи внутрішнього аудиту мають можливість більше уваги 

приділяти тестуванню та контролю алгоритмів, що керують автоматизацією 

процесів. Крім цього, людські ресурси вивільняються для вирішення завдань 

вищого рівня. Цифровий внутрішній аудит забезпечує користувачів якіснішою 

інформацією та оперативними порадами. Це далеко не весь перелік переваг 

застосування Індустрії 4.0 в аудиторській діяльності. Однак існує ряд 

об’єктивних чинників, які можуть гальмувати процес цифровізації аудиту та 

потребують дослідження.  

На сьогодні найбільший досвід впровадження автоматизації та подолання 

кіберзагроз мають зарубіжні служби внутрішнього аудиту, більшість з яких в 

змозі надійно провести технологічний аудит. Результати 22-го щорічного 

Глобального опитування керівників компаній PwC (2019 рік) [1] стосовно 

ризиків, внутрішнього аудиту та дотримання вимог свідчать про те, що служби 

внутрішнього аудиту, які впроваджують цифрові технології у свій бізнес, можуть 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD.%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuumevcg_2015_4_11
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_2_9
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швидко реагувати на мінливі ризики та допомагають передбачати зміну профілів 

ризику. Цифрові технології уможливлюють розробку і використання 

збалансованих моделей внутрішнього аудиту. Однак експерти зазначають, що 

ризик від впровадження саме цифрових технологій значно вищий і виходить за 

межі самої технології (для прикладу, незначна похибка в алгоритмі штучного 

інтелекту може істотно викривити дані фінансового обліку).  

Як зазначено в бюлетені компанії Protiviti «Future Auditor Revisited» [2], 

використання в аудиті автоматизованих засобів контролю покращує структуру 

критично важливих механізмів внутрішнього аудиту, підвищує ефективність 

оцінки ризиків за рахунок збору і аналізу змістовнішої інформації, відстежує 

проблеми, пов’язані з ефективністю процесів контролю, забезпечуючи цим 

підвищення якості інформації для прийняття рішень в рамках всієї організації. 

Важливим є те, що цифрові технології дозволяють використовувати інструменти 

інтелектуального аналізу даних для моніторингу та попередження ризику 

шахрайства у потенційних клієнтів; оцінку програми організації по боротьбі з 

шахрайством і корупцією, отримувати інформацію про операційну ефективність 

внутрішнього контролю. Ці та інші заходи дозволяють підвищити цінність 

служби внутрішнього аудиту. 

Не можна не погодитися з тим, що внутрішньому аудиту «нового 

покоління» потрібні фахівці з відповідними диджитал-компетенціями. 

Глобальною консалтинговою компанією Protiviti запропонована концепція 

«майбутнього аудитора» (Future Auditor) – CAE (a chief audit executive) [3]. На 

думку експертів, цінність таких керівників аудиту для компаній полягає в тому, 

що уміння працювати з «правильними технологіями», інноваційними 

методологією, інфраструктурою та ресурсами підвищує якість контролю, 

забезпечує системне оцінювання ефективності управління ризиками. Тому так 

важливо постійно адаптувати функції внутрішнього аудиту до змін у бізнесі, що, 

в свою чергу, дозволить підвищувати ефективність інновацій. Саме досвід 

провідних зарубіжних компаній різних галузей підтверджує те, що внутрішній 

аудит нового покоління, будучи гнучким та використовуючи цілісний підхід, 

надає бізнесу найбільш цінну для управління інформацією. 

Слід зауважити, що використання в аудиторській діяльності надсучасніших 

технологій не є «панацеєю» від усіляких негараздів та небезпек. У якості 

підтвердження є форс-мажорна ситуація, викликана всесвітньою пандемією 

COVID-19. За цих умов будь-який бізнес не захищений, спостерігається спад в 

багатьох галузях, відбувається втрата робочих місць. Не можна не погодитися з 

думкою експертів, що і для відділів внутрішнього аудиту змінилася «звичайна 

послідовність справ». Використання дистанційної роботи працівників потребує 

підвищення безпеки на робочому місті, з’явилися нові компоненти ризику, 

пов’язані зі збереженням ланцюжка постачання послуг клієнтам та забезпечення 

їх якості. Крім загальних для усіх проблем, кожна служба внутрішнього аудиту 

має свої проблеми, які пов’язані з власними особливостями та специфікою 

діяльності їх клієнтів. На нашу думку, цікавим є той факт, що за даними 

Інституту внутрішніх аудиторів (Institute of Internal Auditors) за період пандемії 

більше ніж 1500 внутрішніх аудиторів із 95 країн, більше 50% відділів 
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внутрішнього аудиту терміново оновили плани аудиту [4]. Експерти 

наголошують на тому, що завдяки використанню методології та інструментів, які 

базуються на розширеній аналітиці даних та максимальному наближенні до 

реального часу, функції внутрішнього аудиту нового покоління мають більшу 

гнучкість. Це також сприяє інтерактивному виявленню впливу ризику, який 

постійно змінюється. Також рекомендують особливу увагу приділяти 

запровадженню «глибшої» автоматизації процесів аудиту. Особливо це важливо 

для аудиторських процедур з великими обсягами транзакцій.  

Якщо брати до уваги глобальний рівень економіки, на нашу думку, цікавими 

є запевнення експертів провідних країн про те, що одним із трендів 

диджиталізації сьогодення стає запровадження нової швидкісної мережі 5G, 

використання якої сприятиме розвитку економіки. За їх ствердженням завдяки 

новітній технології робочі процеси можна буде значно удосконалити. Цьому 

сприятимуть: миттєвий доступ до аналітичних програм, що дозволить 

оперативно в робочому порядку генерувати управлінські рішення. Особливого 

значення для бізнесу набуває контроль і усунення ризиків від цього процесу, 

який можуть забезпечити фірми, що надають аудиторські і консалтингові 

послуги. Крім цього, треба враховувати також те, що аудиторські компанії теж 

повинні підтримувати і планувати свій бізнес, оскільки вони є повноправними 

учасниками аудиторського ринку. В Україні у 2019 році вперше протестували 

швидкісний 5G. На думку фахівців вітчизняні аудиторські компанії уже зараз 

мають коригувати свої адженди з враховуванням використання в майбутньому 

технологічного стандарту п’ятого покоління [5]. 

Це далеко не повний перелік чинників, які окреслюють особливості процесу 

цифровізації внутрішнього аудиту. Ми погоджуємося з думкою Брайана 

Крістенсена, виконавчого віце-президента глобальної консалтингової фірми 

Protiviti [3], що найефективнішим внутрішній аудит стає тоді, коли він 

інтегрований в організації та сприяє розвитку її загальної бізнес-стратегії. Щоб 

відповідати статусу керівника внутрішнього аудиту майбутнього, потрібно 

також спрямовувати своїх підлеглих на отримання компетентностей, які б 

дозволяли застосовувати найсучасніші технології, зокрема і з обробки даних. 

Запровадження цифрових технологій в аудиторську діяльність сприяє 

підвищенню якості обробки даних за рахунок удосконалення автоматизації 

обліку, формування звітності, одночасно потребуючи досконалої системи 

кіберзахисту. Фахівці зазначають, що стан системи внутрішнього контролю 

також залежить від ставлення власника до обліку. Важливо враховувати, що 

головною вимогою до майбутньої професії аудитора є забезпечення процесу 

управління необхідною інформацією, яка уможливлює розуміння розвитку подій 

у майбутньому. Тоді як, на думку фахівців, сучасний аудит підтверджує минулі 

події й результати, а менеджменту потрібно прогнозувати, якою буде діяльність 

в майбутньому.  
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ПІЛЬГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Для кожної країни агропромисловий комплекс є необхідною галуззю 

народного господарства, оскільки він покликаний задовольняти продовольчу 

безпеку. Підприємства функціонують в умовах економічної нестабільності та 

цінової невизначеності. Через високу ризиковість кредитування, специфічність 

та сезонність виробництва, держава повинна сприяти наближенню економічних 

інтересів кредитора і сільськогосподарського позичальника шляхом 

регулювання та послаблення негативного впливу факторів, які визначають 

розвиток кредитних відносин. Разом з тим, загальнонаціональний карантин 

значно впливає на розвиток процесів автоматизації виробництва та 

впровадження цифрових технологій в Україні. 

Популяризація цифрових технологій забезпечує позитивними тенденціями 

розвиток майже всіх галузей діяльності, окрім металургії та добувної 

промисловості. Цифровізація бізнесу підвищує обізнаність підприємців (у т. ч. 

с.-г. товаровиробників) щодо програм пільгового кредитування, можливості 

одержання цільового фінансування з боку органів державної влади та донорської 

підтримки. Так, автоматизація діяльності проявляється у можливості подання 

онлайн заявки на часткову компенсацію процентної ставки за кредитами 

комерційних банків, забезпечує обмін інформацією в умовах реального часу з 

використанням дистанційних технологій. 

Наукові праці Н.В. Бондаренко [1], О.Є. Гудзь [2], Г.О. Минкіна [3], 

О.О. Непочатенко [4] присвячені методам і способам державної підтримки 
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сільськогосподарського кредитування. Необхідність підвищення ефективності 

використання кредитних коштів, спрямованих на фінансову підтримку аграрних 

підприємств визначає актуальність подальших досліджень у цій сфері. 

Фінансова підтримка підприємств АПК з боку держави шляхом 

використання механізму здешевлення кредитів (пільгове кредитування) стала 

невіддільним і важливим компонентом загальної системи фінансового 

забезпечення АПК. 

Трансформаційні перетворення в агропромисловому комплексі, 

глобалізація економічних відносин вимагають формування дієвого механізму 

державної фінансової підтримки АПК, спроможного забезпечити сталий 

економічний розвиток галузі [3, 5]. Відомо, що державна підтримка 

сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення позик сприяє 

підвищенню рівня їх забезпечення кредитними ресурсами [2]. 

Пільгові кредити надаються виключно на конкурсній основі у межах 

встановлених за регіонами лімітів для часткової компенсації ставки за кредитами 

за рахунок коштів державного бюджету, визначених Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства за погодженням із Міністерством 

фінансів. При видачі пільгового кредиту сільгоспвиробникам комерційні банки 

обов'язково враховують наявність гарантованих умов для їх погашення. 

Процедура часткової компенсації процентної ставки за кредитами 

комерційних банків, які надаються аграрним підприємствам, здійснюється за 

такою схемою: 

1. Аграрні підприємства отримують кредит у банківській установі під 

заставу майна та повинні сплатити суму запозичених коштів й відсотки. 

2. Аграрні підприємства можуть подати заявку на одержання компенсації 

до Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації.  

3. Департамент агропромислового розвитку обласної держадміністрації 

подає рішення про надання компенсації до Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства. 

4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

подає розпорядження про виділення коштів до Державної казначейської служби. 

5. Державна казначейська служба виділяє кошти до головного управління 

в області, саме  управління в області перераховує кошти (компенсацію відсотків) 

безпосередньо підприємству. 

Механізм часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, наданими 

сільгоспвиробникам, є надто громіздким внаслідок значної кількості учасників, 

що значно ускладнює процедуру отримання пільгового кредиту та збільшує час 

його оформлення банківськими установами. 

У 2020 р. на механізм здешевлення кредитів закладено 1,5 млрд грн. Це 

надає доступ с.-г. виробникам до пільгових кредитів та зменшує їх вартість 

до 5%. Кредити виділяються на придбання землі, поточні та капітальні інвестиції 

й на розвиток тваринництва. Для оптимізації програми підтримки та 

забезпечення прозорості запроваджено: обмеження за кредитами – до 15 млн грн 

на 1 суб'єкт у тваринництві, до 5 млн грн – на 1 суб'єкт на придбання землі та інші 
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види кредитів; один клієнт – 1 уповноважений комерційний банк; компенсація 

не надається учасникам програми «Доступні кредити 5-7-9 %» [8]. 

Отже, кредитне забезпечення АПК, окрім інших факторів, суттєво залежить 

від суми коштів державного бюджету, спрямованих на програму здешевлення 

позик АПК. Чинний механізм здешевлення кредитів із державного бюджету є 

ефективним інструментом підвищення їх доступності для 

сільськогосподарських та інших підприємств АПК. На етапі становлення 

вітчизняної системи сільськогосподарського кредиту слід продовжити період дії 

цієї державної програми, попередньо її вдосконаливши, враховуючи можливості 

цифрових технологій. 
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ОБЛІКОВІ ФАХІВЦІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КІБЕРЗАХИСТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Організація кіберзахисту на платформі системи обліку передбачає 

розширення функціональних повноважень облікової служби (бухгалтерії) та 

відділу внутрішнього контролю або введення посади фахівця із кібербезпеки в 

штат підприємства. Доцільність організаційних трансформацій повинна 

обґрунтовуватися економічною ефективністю незалежно від розмірів та сфери 
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діяльності суб’єкта господарювання. За даними звіту Internet Security Threat 

Report у 2019 році 80 % усіх кібезлочинів адресувалися малим суб’єктам 

господарювання через використання поштових систем, соціальних мереж та 

хмарних сервісів [1]. Основним мотиватором кібератак на невеликих за розміром 

підприємствах є відсутність фахівців чи відділу зі забезпечення кібербезпеки. 

Відповідно, існує більша імовірність, що кібератаки будуть успішними на малих 

суб’єктах господарювання. Функції кіберзахисту на таких підприємствах можуть 

успішно виконувати фахівці відділу обліку чи контролю. 

Відповідно, посади фахівців із кіберзахисту доцільно поділити на три групи: 

фахівці з інформаційного захисту (облікові фахівці), працівники служби 

контролю (фахівці з тестування інформаційних систем на проникнення, 

аналітики систем забезпечення кіберзахисту, внутрішні контролери, безпекові 

аудитори, інспектори з організації захисту конфіденційної інформації), персонал 

технічного забезпечення (системні адміністратори, адміністратори 

комп’ютерних мереж, програмісти з спеціалізованих комп’ютерних).  

Працівників першої категорії доцільно професійно навчати в рамках 

освітнього процесу підготовки облікових фахівців. Особами другої групи 

можуть бути облікові працівники, які мають практичний досвід у сфері 

кіберзахисту підприємств та здобули додаткові мультидисциплінарні вміння та 

навички. І лише працівників третьої категорії готують за технічними напрями 

підготовки фахівців, що не передбачає отримання ґрунтовних знань з 

економічних дисциплін (у тому числі – обліку, аналізу та контролю). 

Таким чином, функціональними обов’язками облікових фахівців першої та 

другої групи є:  

–  виявлення уразливих місць системи та моделювання можливої ситуації 

кібервпливу з позиції загроз і пов’язаних із ними ризиків;  

–  контроль надійності функціонування системи захисту облікової 

інформації, розроблення заходів безпеки на випадок непередбачуваних подій; 

–  віднесення облікової інформації до категорії обмеженого доступу 

(службової і комерційної таємниць, іншої конфіденційної інформації);  

–  розробка положень, політики і процедур у рамках системи безпеки 

облікової інформації;  

–  упровадження розроблених заходів безпеки та випробування системи з 

оцінкою її результативності, за необхідності внесення коригувань;  

–  встановлення користувачам комп’ютерної системи бухгалтерського 

обліку необхідних реквізитів захисту;  

–  навчання користувачів комп’ютерної інформаційної системи правилам 

безперервної обробки інформації;  

–  контроль за дотриманням користувачами комп’ютерної інформаційної 

системи та персоналом підприємства встановлених правил роботи з обліковою 

інформацією [2, с. 501].  

Важливою є регламентація функціональних обов’язків із забезпечення 

кіберзахисту в посадових інструкціях облікових фахівців з визначенням 

відповідальності за порушення кібербезпеки підприємств. Така відповідальність 

може бути не лише адміністративною, але й кримінальною у зв’язку ймовірністю 
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завдання шкоди неправомірними вчинками облікових фахівців не лише 

кібербезпеці окремих підприємств, але й національній безпеці галузі чи сектору 

економіки. Додатково визнання відповідальності за реалізацію ефективного 

кіберзахисту підприємств рекомендовано помістити у Кодекс етики професійних 

бухгалтерів, який імплементується і в Україні. Зокрема, доцільно розширити 

зміст принципу надання облікових послуг – конфіденційність (нерозголошення 

третім особам облікової інформації), в якому ідентифікувати облікового фахівця 

також як суб’єкта організації захисту. 

У фахівців служби кіберзахисту повинно бути всебічне розуміння 

інформаційних процесів на підприємстві, інформаційно-технічної 

інфраструктури, ситуації щодо взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами та 

контрагентами, алгоритму функціонування спеціалізованого програмного 

забезпечення для автоматизації управління, юридичних аспектів 

функціонування суб’єкта господарювання тощо [3]. Усі ці знання в значній мірі 

акумульовані обліковими працівниками.  

Додатково фахівці з бухгалтерського обліку, що не є їм на сьогодні 

властиве, зобов’язані контролювати: ефективність функціонування 

брандмауерів, появу новітніх технологій антивірусного програмного 

забезпечення, стан оновлення спеціалізованих комп’ютерних програм до 

актуальних версій, а також порядок використання співробітниками надійних 

паролів для захисту конфіденційної інформації. Комплексне поєднання 

зазначених вмінь та знань дасть змогу обліковим фахівцям моніторити стан 

внутрішніх та зовнішніх загроз. 
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В сучасному світі процеси диджиталізації змінюють не лише повсякденне 

життя, а й здійснення бізнесу. Попередні бізнес-процеси вже не є достатньо 

ефективними, і тому постає необхідність їх вдосконалення. Адже гнучкість і 
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швидка адаптація до змін середовища є головним критерієм 

конкурентоспроможності компаній. 

Такі ж тенденції спостерігаються і в аудиторській сфері. Наразі значення 

аудиту для керівників та власників компаній, інвесторів є досить вагомим, адже 

його результати впливають на прийняття важливих управлінських рішень. 

Ефективність аудиту полягає у вмінні критично мислити, вчасно виявити 

можливі ризики для компанії і запропонувати шляхи їх усунення. 

Замовники бажають отримувати актуальну та якісну інформацію якомога 

швидше, а традиційні методи аудиту не зовсім відповідають цим цілям. Тому 

аудиторам важливо впроваджувати сучасні технології для проведення 

своєчасного аудиту високої якості.  

Завдання і функції аудиторів змінюються разом із поширенням 

диджиталізації бізнесу. Використання автоматизації допомагає аудиторам 

обробляти більший обсяг даних і зосередитись саме на виявленні ризиків, що 

дозволить проводити аудит більш високої якості. 

Диджиталізація є новим трендом сучасності, який потребує змін кадрового 

складу, нових стилів управління, інших систем організації роботи. Останні 

дослідження свідчать про те, що більшість традиційних компаній до 

диджиталізації поки що не готова. Головна проблема в кадрах, які звикли 

працювати, використовуючи традиційні інструменти та методи взаємодії між 

собою та з клієнтами. Відповідні зміни спричинені автоматизацією фінансових 

та господарських процесів на підприємствах зумовили виникнення 

концептуально нової, цифрової економіки, тобто економіки, що базується на 

цифрових комп'ютерних технологіях.  

На кожному ринку існують компанії, що проходять аудит за власної потреби 

(ініціативний аудит) чи згідно норм чинного законодавства (обов'язковий аудит). 

Виконання аудиторських процедур вимагає отримання та опрацювання великих 

масивів даних не лише одного суб'єкта господарювання, а певної кількості 

клієнтів-замовників аудиту, що є у портфелі аудиторської фірми. Кількість таких 

процедур залишається сталою та періодично збільшується у зв’язку з 

обновленням стандартів аудиту та облікових стандартів. До безпосередньо 

аудиту фінансової звітності компанії додатково замовляють нефінансовий аудит, 

який передбачає обробку великого масиву даних, яким оперує digital-аудит. 

Використання автоматизованого програмного забезпечення при проведенні 

аудиту дозволяє швидше отримувати інформацію з бази даних підприємства-

клієнта, дає можливість обробляти великі масиви інформації, прискорювати 

здійснення аудиторських процедур, зручне документальне оформлення 

результатів.  

Методи аудиту за сприяння комп’ютера можуть використовуватися для 

виконання різноманітних процедур перевірки, включаючи: тестування обробки 

інформації в системі обліку клієнта; аналітичний огляд процедур для виявлення 

невизначених випадків; доступ до файлів даних і бібліотек; тести на 

відповідність програмних засобів і систем управління та обліку [1]. 

У розрізі програмного забезпечення аудиторської діяльності найбільш 

використовуваними програмами залишаються Microsoft Office, а саме Microsoft 
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Word та Microsoft Excel. Найчастіше аудитори  у невеликих фірмах знаходять 

заміну спеціалізованим програмам шляхом виконання нескладних розрахунків, 

друку типових форм робочих аудиторських документів; використання 

нормативно-правової довідкової бази в електронному вигляді; виконання запитів 

до електронної бази даних; перевірки окремих розрахунків, що здійснюються на 

різних ділянках обліку; формування регістрів бухгалтерського обліку з 

використанням електронної бази даних клієнта; проведення комплексного 

аналізу фінансового стану економічного суб'єкта за допомогою окремих програм 

[2]. У компаніях «Big 4» будь-який елемент роботи можна виконати за 

допомогою спеціалізованих, адаптованих під роботу кожної компанії програм. 

До таких програм належать генератори випадкових чисел, бази даних, що 

дозволяють зберігати великі масиви даних, застосунки з автоматичної побудови 

аналітичних графіків, діаграм. 

Таким чином, наближення до міжнародних стандартів і практики аудиту 

вимагає впровадження новітніх технологій, які б автоматизували процедури 

перевірки фінансової звітності, допомогли б у здійсненні завдань з надання 

впевненості та надання супутніх послуг. Однак, застосування автоматизованих 

програм при аудиті ускладнене певними чинниками. Серед них можна виділити 

те, що на підприємствах-клієнтах використовується різне програмне 

забезпечення, що не дозволяє в повній мірі виконувати автоматизовані 

аудиторські процедури. Отже, головною вимогою до аудиторських програм є їх 

гнучкість, тобто здатність підлаштовуватися до особливостей ведення обліку, 

аналізу та аудиту на конкретному підприємстві.  
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використовуютья у різних галузях держави та сферах суспільного життя. Ці 

технології здійснюють вагомий вплив на розвиток фінансово-економічного 

сектору економіки, сприяють системним змінам в організації й управлінні 

діяльністю суб’єктів господарювання. Конкурентоспроможність національної 

економіки на світових ринках залежить від широкомасштабного впровадження 

цифрових (digital) технологій.  

Дефініція «digital» походить від латинського «digitālis» − цифри. Сьогодні 

спостерігається зміна структура зайнятості, що призводить до автоматизації 

рутинних завдань та появи нових видів робіт. У відповідь на сучасні виклики 

Європейський Союз ухвалив Стратегію створення Єдиного цифрового ринку 

(Digital Single Market), спрямовану на розкриття цифрових можливостей для 

людей і бізнесу та підвищення позицій Європи як світового лідера в цифровій 

економіці. Україна активно долучилася до цього процесу [1].  

Поширення цифрових інфраструктур: інфраструктури ідентифікації, 

відкритих даних, блокчейн, електронних розрахунків і транзакцій, електронної 

комерції, електронного урядування тощо, вимагають відповідних компетенцій та 

навичок фахівців у сфері оподаткування. Відповідно ефективне функціонування 

суб’єктів ринкових відносин можливе, за рахунок, ідентифікації альтернативних 

конкурентних стратегій розвитку, з врахуванням digital-трендів. У цьому 

контексті, ключовим моментом є швидка адаптація digital-технологій у 

господарську діяльність суб’єктів господарювання.  

Digital – трансформації, зумовлять суб’єктів ринкових відносин до 

досягнення високого рівня інновацій, компетентностей, ефективності, лідерства 

та відповідальності – з принципово позитивними результатами для компаній та 

суспільства. Окремі дослідники доволі спрощено трактують діджиталізацію 

фіску, в тому числі і оподаткування, як заміну паперових форм звітності на 

електронні, її передавання через віртуальні канали зв’язку замість звичних 

поштових процедур для безперешкодного завантаження у бази даних податкової 

служби.  

Вважаємо, що діджиталізація за своєю природою є революційною 

трансформацією, адже впливає на способи заповнення і подання податкової 

звітності платниками податків, а також змінює формат визначення об’єктів 

оподаткування, створюючи для держави можливість здійснювати оподаткування 

та дистанційний аудит, абстрагуючись від процесу заповнення податкових 

декларацій платниками.  

Попереднє заповнення та формування податкових звітів без участі платника 

податку стає можливим внаслідок збору та обробки інформації від інших 

суб’єктів економічної діяльності, так званих третіх осіб (податкових агентів, 

податкових посередників). Саме зміна структури довіри і взаємовідносин між 

платниками податків та державою, інверсія податкових потоків є 

фундаментальною новацією у податкових системах світу ХХІ століття [3, с. 21]. 

Закономірно, що діджиталізація провокує певні зміни в довірі громадськості 

до податкової системи. У традиційній податковій моделі дотримання 

податкового законодавства податкова адміністрація працювала, приймаючи 

декларації, заповнені платниками податків, та здійснюючи їхній аудит на основі 
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інформації, зібраної зі сторонніх джерел (наприклад, роботодавців чи 

контрагентів).  

Діджитал-епоха запропонувала нову податкову процедуру, так звану 

«попередню» або «первісну декларацію» (від англ. «pre-population») [2]. При 

попередньому заповненні декларації працівниками податкової служби цей потік 

податкової інформації інвертується, розвертається в зворотному напрямку. 

Ключовими в процесі стають не дані обліку платника, а інформація, зібрана 

податковим офісом від контрагентів платника податку. Треті сторони, 

контрагенти платника податків надають оригінальну вхідну інформацію, 

податковий офіс аналізує, оцінює її та формує первісну (попередню) декларацію. 

Платник податків, в свою чергу, звіряє її із даними власного обліку чи погоджує 

податкове зобов’язання, або вносить свої корективи. Такий реверс 

інформаційного потоку має суттєві імплікації для системи загалом.  

Відповідно помічаємо, що діджитізація фіску, дозволить мінімізувати 

ухилення від сплати податків. Для успішного її запровадження слід проводити 

освітню та роз’яснювальну роботу із громадянами, водночас податкова служба 

має чітко та прозоро застосовувати норми, правила оподаткування у 

відповідності до законодавства.  

Цифровізація процедур оподаткування вимагає від платників податків 

подання інформації у встановленому форматі даних. Для задоволення цих 

потреб, платники податків – як фізичні особи, так і невеликі організації – можуть 

покладатися на спеціальне програмне забезпечення для автоматичного 

перетворення наявної бухгалтерської та іншої аналітичної інформації у 

податкові звіти та декларації. Хоча вітчизняний податковий офіс може надавати 

безкоштовний софт для цього, його можливостей часто недостатньо. Тому 

платники податків потребують додаткового програмного забезпечення від третіх 

сторін – софтверних компаній. Це може бути окреме програмне забезпечення, 

плагіни або функціонали, вбудовані в існуючі бухгалтерські програми. 

Враховуючи узагальнення вищенаведених джерел [3, с. 23; 4] окреслимо 

основні цілі діджиталізації у контексті оподаткування, а саме: 

 – ефективне адміністрування податкових надходжень до бюджету – 

максимізація доходів бюджету із одночасною мінімізацією видатків на процеси 

адміністрування; 

– вплив на економічну, екологічну та соціальну поведінку платників 

податків через інструменти оподаткування;  

– здешевлення операційної діяльності національної податкової служби 

через застосування електронних декларацій, звітності, процедур;  

– скорочення ухилення і уникнення оподаткування внаслідок додаткових 

засобів аналізу податкової інформації та випадкових помилок у ній;  

– удосконалення форм і методів податкового контролю та зростання його 

ефективності;  

– нагромадження статистичної інформації (Big data, Open data) про 

громадян, підприємства, економіку для майбутнього планування і формування 

фіскального простору.  
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Відповідно до означених векторів фіскально-просторових трансформацій 

формується комплекс новітніх цифрових податкових інструментів, тобто 

спеціальних засобів та заходів, за допомогою яких досягаються поставлені цілі. 

Такими інструментами, в свою чергу, є: «попередні» податкові декларації, 

cтворення веб-сайтів (порталів) для подання електронної звітності, 

автоматизація та аналіз даних, електронна накладна, електронне адміністрування 

окремого податку, автоматичні підказки (нагадування). 

Діджитал-трансформація оподаткування та податкових процедур є 

непростим та затратним завданням для національних податкових офісів, тому 

має як переваги, так і недоліки. Цифровізація переформатовує процеси 

оподаткування шляхом інверсії податкових потоків, послаблює інформаційні 

обмеження в оподаткуванні через оновлені процедури і технології для виявлення 

справжніх економічних результатів діяльності платників податків. Також 

діджиталізація полегшує роботу фіскальних служб у систематизації наявної 

інформації в різних підрозділах податкової системи, а отже, кращому виявленні 

уникнень та ухилень від оподаткування. Загалом застосування інформаційного 

ресурсу при вдосконаленні податкових систем внаслідок діджиталізації 

дозволить здійснити компроміс ефективності-справедливості оподаткування. 
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ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ПРАКТИКУ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

При дослідженні економічного стану підприємств та виявлення шляхів 

підвищення ефективності управління на сьогодні не можливо не враховувати 

докорінні зміни в отриманні та використанні інформації, що стає ключовим 
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фактором діяльності компаній. Але великі обсяги інформації унеможливлюють 

переробку її людиною та створюють нові шляхи управління даними бізнесу, 

організації мобільного доступу до них та перетворення інформації в цінні знання, 

а знання - в значимі для компанії дії. 

Українська економіка повинна швидко реагувати на загальну тенденцію 

переходу до діджиталізаціі. А саме система бухгалтерського обліку найбільш 

гостро потребує впровадження цифрових технологій та пошуку шляхів їх 

впровадження. Суть її полягає в розширенні простору для роботи з інформацією, 

в підвищенні зручності та мобільності бізнес-процесів без додаткових витрат, 

«хмарному» доступі до будь яких даних та документів, швидкому 

документообігу, впровадженні технологій, що пов’язані з індивідуалізацією 

виробничої системи. 

Великі дані, або інструменти, що дозволяють провести обробку великих 

обсягів структурованих і неструктурованих даних, що найбільш часто 

застосовуються в бізнес-процесах «віддаються на обробку» штучному інтелекту 

(рішення задач шляхом автоматизованої обробки даних із застосуванням 

спеціальних алгоритмів, що призводить до прийняття рішень творчого 

характеру, які раніше були функцією людини) [1]. 

У фінансовій сфері штучний інтелект застосовується найчастіше 

фондовими біржами для прогнозування угод, а також користується великою 

популярністю в боротьбі з шахрайством, незаконними оборудками, відмиванням 

грошей. А для визначення реакцій біржових котирувань на зовнішні зміни 

застосовують системи розподіленого реєстру, а саме технологію блокчейн 

(система побудови математичних моделей, які перебувають в постійній 

динаміці, тобто показують реакцію об'єкта на ті чи інші зміни зовнішнього 

середовища) [2]. 

Все більша кількість українських дослідників розглядає питання про 

впровадження технологій розподіленого реєстру і в систему бухгалтерського 

обліку. Але на практиці  питання цифровізації бухгалтерського обліку, а також 

впровадження технології блокчейн залишаються відкритими. Вважається, що 

впровадження технології блокчейн зробить революцію в бухгалтерському 

обліку, аналізі та аудиті. Найбільший інтерес до технології будуть проявляти 

фірми, які прагнуть до підвищення прозорості та доступності інформації для 

аудиторів. 

Основними перевагами даної технології для бухгалтерського обліку та 

бізнесу в цілому є впровадження «потрійного запису», тобто коли реєстрація 

даних по кожній транзакції відбувається не тільки по дебету і кредиту, а й з 

«третім» записом – в державному (всесвітньому) регістрі. Тоді фінансова 

звітність зареєстрованої компанії стане доступною в будь-який момент часу для 

регулюючих органів, що забезпечить повну фінансову прозорість діяльності 

компаній, виключення помилок, постійний контроль, зниження витрат на 

отримання документації та перевірку, зменшення фінансових ризиків для 

підприємств. Багато успішних аудиторських і консалтингових компаній 

переконані в тому, що блокчейн здатний зробити бухгалтерський облік 

безперервно функціонуючим процесом. 
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Незважаючи на очевидність переваг цифрового бухгалтерського обліку для 

підприємств існують певні проблеми, що перешкоджають впровадженню 

блокчейн-технології в бухгалтерський облік: 

 відсутність «бухгалтерського права» – загальних правил і норм контролю 

цифрових облікових процесів на державному рівні; 

 низька частка фахівців в області бухгалтерського обліку, компетентних у 

сфері цифрових технологій; 

 великі ризики для підприємств при інвестуванні в розробки і 

запровадження інновацій в системи обліку та менеджменту; 

 невідповідність напрямів підготовки в області бухгалтерського обліку та 

економіки сучасним вимогам інформаційного суспільства; 

 сприйняття фахівцями переходу бізнесу до цифрового обліку як 

передумови до зникнення професії бухгалтера. 

Таким чином, можна відзначити, що сьогодні темпи розвитку цифрової 

економіки та цифрового обліку в Україні досить низькі. Причина в 

непідготовленості державних органів і бізнес-структур. Однак все більше 

компаній виявляють інтерес до цифрових технологій як очевидної конкурентної 

переваги у створенні умов для цифрового обліку та аудиту на кожному етапі 

створення продукції та безпечному хмарному зберіганні даних підприємства.  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 

Нинішні цифрові технології дають можливість підприємствам підвищити 

ефективність ведення бухгалтерського обліку, збільшити його швидкість та 

підсилити аналітичність, полегшити роботу бухгалтеру, наявність цифрових 

компетенцій у якого стає однією з визначальних вимог до такого працівника.  

Запит на створення єдиного інформаційного простору прискорює 

цифровізацію облікових процедур, яка, своєю чергою, неминуче спричиняє 
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трансформацію методу бухгалтерського обліку та його елементів. Чи не 

найгнучкішою до цифрових перетворень у бухгалтерському обліку є звітність, 

при складанні і поданні якої вдається широко використовувати сучасні 

інструменти й напрацювання, а, відтак, переваги, які пропонують цифрові 

технології. 

Варто наголосити, що перетворення фінансової звітності під впливом 

цифрових технологій зачіпають усі етапи – від створення такої звітності до 

подання і оброблення її показників. Причому звітність в епоху цифрових 

трансформацій – інтерактивна, розумна та формується в режимі реального часу. 

Вона повинна бути повністю автоматизованою, зрозумілою для користувачів, 

прозорою та сприяти оперативному виявленню і ліквідації проблем, що 

виникають на підприємстві. 

В умовах цифрових перетворень бухгалтерського обліку вчені досліджують 

звітність-онлайн (формується і публікується на офіційному сайті підприємства в 

онлайн-режимі після реєстрації кожної господарської операції у статтях 

звітності, які відіграють роль синтетичних рахунків) [1, с. 242] та цифрову, 

електронну чи ІТ-орієнтовану фінансову звітність (звітність з використанням 

структурованої комп’ютерно-орієнтованої форми) [2, с. 87], як результати ходу 

його вдосконалення, розвитку відповідно до теперішніх тенденцій цифровізації, 

збільшення обсягів й складності та трансформації способів оброблення і передачі 

облікової інформації. 

Сьогодні також говоримо про Систему фінансової звітності, яка передбачає 

подання її суб’єктами, що складають звітність за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ), в уніфікованому електронному форматі Inline 

XBRL (від англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова 

ділової звітності»), підготованої відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ за 

принципом «єдиного вікна» [3]. 

XBRL-звітність ґрунтується на застосуванні стандарту XBRL, який широко 

використовується у світі, дозволяє опрацьовувати великі обсяги інформації та є 

своєрідною розширеною мовою фінансової, управлінської і податкової звітності 

[4, с. 148]. За допомогою цього стандарту можливо комунікувати й обмінюватися 

інформацією між бізнес-системами, базуючись на метаданих, викладених у 

таксономіях [3]. 

Серед сучасних тенденцій розвитку цифрових технологій, які знаходять 

застосування у процесах, пов’язаних з формуванням і поданням звітності, – 

хмарні технології та блокчейн. За їх допомогою можливим стає формування 

фінансової звітності-онлайн, а також обчислення проміжних підсумків у звітах, 

складання власних спеціалізованих звітів на підприємстві, вибірок і сортування 

даних в розрізі заданих критеріїв. 

Значно підвищує швидкість обміну оперативною інформацією при 

складанні звітності використання цифрових засобів комунікації та каналів 

електронного зв’язку (локальних комп’ютерних і соціальних мереж, хмарних 

технологій та ін.). При цьому впровадження спеціалізованих програмних рішень 

для ведення бухгалтерського обліку та складання й подання звітності, 

оброблення її показників, підвищує ефективність цих процедур та убезпечує від 
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виникнення помилок. Слід додати, що для підготовки й аналізу даних доцільно 

також застосовувати новітні досягнення у робототехніці. 

Під час створення інтегрованої звітності доцільно використовувати 

технології штучного інтелекту і машинного навчання, а для оприлюднення 

різних видів звітності – роботизовану автоматизацію процесів. Важливими при 

презентації даних фінансової звітності є також є новітні надбання у сфері 

візуалізації інформації та трансформації її в інтерактивний формат (до прикладу, 

за допомогою чат-ботів). 

Насамкінець зауважимо, що цифровізація процесу складання і подання 

фінансової звітності підвищує її якість і оперативність, забезпечує зв’язки між 

фінансовими і нефінансовими показниками, можливість опрацювання великих 

обсягів інформації, ефективний контроль процедури складання звітності, її 

орієнтованість на потреби сьогоденних користувачів облікової інформації. Ці 

переваги дозволять підвищити конкурентоспроможність підприємства, 

підсилити процеси складання і подання звітності, забезпечивши їх 

інноваційність. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Цифровізація та впровадження digital-інновацій в оподаткуванні 

позитивним чином вплине на зростання доходів Державного та місцевих 

бюджетів України за рахунок удосконалення адміністрування податків, здорів, 

обов’язкових платежів. Своєчасне наповнення бюджету забезпечить його 

збалансованість та створить можливості для реалізації стратегічних завдань по 

стійкому розвитку економіки, підвищенню добробуту населення. Як результат, 

використання нових цифрових технологій позитивно вплине на всі сфери життя 

і економіки країни, адже створення «електронної держави» – це відкриті, прозорі 
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і зручні можливості, доступні онлайн в будь-який час, що дозволяють населенню 

і суб’єктам господарювання швидко і самостійно отримувати державні послуги 

в електронному форматі. Такі цифрові рішення забезпечують дистанційний 

зв’язок між державними органами, органами місцевого самоврядування, 

населенням, бізнесом без зайвої необхідності відвідування установ, що 

сприятиме економії часу і коштів, спрощенню бюджетних процедур та якісному 

наданню бюджетних послуг.  

Однією з передових країн пострадянського простору, що успішно реалізує 

цифровізацію фінансової системи держави є Республіка Казахстан. Досвід 

республіки щодо інтеграції digital-інновацій в оподаткуванні свідчить про 

необхідність злагодженої роботи податкових органів та органів місцевого 

самоврядування. Так, наприклад, в столиці Казахстану налагоджена робота по 

виявленню боржників з податку на транспорт в потоці машин. Інформація про 

боржника передається до найближчого інспектору дорожньої поліції. Після 

зупинки транспортного засобу інспектор вручає боржникові повідомлення з 

можливістю оплати боргу на місці за допомогою pos-терміналу. Іншим яскравим 

прикладом, як цифровізація допомагає податковим органам в онлайн режимі 

відстежувати рух товару від імпортера чи виробника аж до кінцевого споживача 

прикладом є використання електронних рахунків. Таким чином, збір податків є 

першочерговим завданням будь-якої держави і цифровізація податкових 

відносин допомагає поповнити бюджет без збільшення ставок податків [3]. 

З іншого боку, цифровізація податкової системи України також стає 

зручною і для платників податків, які на сьогоднішній день завдяки роботі 

електронного сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів 

Державної податкової служби України (далі – ДПСУ), що постійно 

модернізуються, мають спрощення щодо обміну електронними документами з 

контролюючими органами, можливість ведення електронної звітності, перегляду 

звітності, отримання електронної інформації тощо. В електронному кабінеті є 

такі опції, як: податковий календар; стан розрахунків з бюджетом; листування з 

органами ДПСУ; облікові дані; пошук інформації в реєстрах; подання 

заяв/запитів; подання декларації про майновий стан і доходи в електронному 

вигляді; сплата податків (фізичним особам); перегляд даних СЕА ПДВ та інші 

електронні сервіси. Інформація з реєстрів містить: дані про взяття на облік 

платників; реєстр страхувальників; дані реєстру платників ПДВ; реєстр 

платників єдиного податку; інформація про РРО; інформація про книги ОРО; 

дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального; реєстр осіб, які 

здійснюють операції з товарами. Також сучасні електронні можливості ДПСУ 

надають можливості для перевірки надійності ділового партнера, зокрема щодо 

сумлінності у сплаті податків. Достатньо ввести відому інформацію в одне з 

полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для 

публічного використання і повідомить про результати пошуку. Сьогодні 

платникам податків доступні кваліфікований надавач електронних довірчих 

послуг щодо надання послуг електронного цифрового підпису а також 

спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання 
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звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» з підтримкою 

користувачів [1, 2].  

Комфортними умовами для платників податків є можливість проведення 

оплати податків через електронний кабінет, мобільні додатки а також отримання 

консультацій, інформаційної підтримки та технічної допомоги з питань подання 

в електронному вигляді податкової звітності та реєстрації податкових накладних. 

Крім того, у платників податків є можливість отримати інформацію з 

загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу Інформаційно-

довідкового департаменту ДПСУ, а саме: запитання-відповіді з бази знань; 

нормативні та інформаційні документи; останні зміни в законодавстві; єдиний 

реєстр ІПК, електронний кабінет, письмові звернення; актуальні запитання; 

ставки податків та зборів; електронні довірчі послуги; контакт-центр ДПСУ 

тощо. На окрему увагу заслуговує створений сервіс «Пульс», створений для 

надання інформації про неправомірні дії чи бездіяльність (можливі корупційні 

ризики) посадових осіб ДПСУ та її територіальних органів [2]. 

Впровадження digital-інновацій в оподаткуванні є важливою складовою 

цифровізації фінансової системи держави, що, з одного боку, сприяє мобілізації 

податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів, а з іншого - надає 

можливість платникам податків можливості реалізувати свої обов’язки та права 

у сфері оподаткування в режимі on-line. 
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БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

Настання  ери панування інформації відзначене різким зростанням злочинів, 

пов'язаних з використанням комп'ютерних засобів і, зокрема – злочинів у 

економічній сфері. (Сама кількість таких правопорушень відносно невелика, але 

завданий збиток становить значні суми). 
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Розслідування у таких випадках (збір та дослідження доказів) неможливий 

без застосування спеціальних знань не тільки з бухгалтерського обліку, а й 

сучасних інформаційні технології. 

Особливості виявлення і дослідження бухгалтерської інформації такого 

роду пов'язані перш за все з електронікою, електротехнікою, інформаційними 

системами і процесами, програмуванням і автоматизацією. Злочини даної 

категорії носять найчастіше латентний характер, не залишають видимих слідів і 

складні з точки зору розкриття і збору доказової інформації у зв'язку з широким 

застосуванням засобів віддаленого доступу та ін. 

При розслідуванні зазначених правопорушень участь відповідного фахівця-

експерта необхідна, оскільки навіть найменші некваліфіковані дії з 

комп'ютерною системою часто призводять до безповоротної втрати цінної 

доказової інформації. 

Виходячи практики розкриття економічних злочинів, пов'язаних з 

використанням комп'ютерних засобів, бачимо, що в типових вихідних 

кримінальних ситуаціях – присутні спільні характерні обставини. 

Враховуючи це,  пропонуємо виділити чотири групи таких ситуацій. 

Перша група об'єднує правопорушення, предметом яких є самі комп'ютерні 

засоби. Перш за все, це дії, здійснюються по відношенню до комп'ютерної 

інформації у вбудованих і інтегрованих комп'ютерних засобах (касові апарати, 

кредитні та розрахункові картки і т.д.). 

Комп'ютерні засоби можуть виступати одночасно як предмети, так і засоби 

вчинення економічних правопорушень. Вони складають другу групу. 

До третьої групи відносяться ситуації, коли комп'ютерні засоби 

використовуються для здійснення і (або) приховування злочинів. У таких 

випадках важливо в першу чергу продіагностувати програми, встановити 

властивості і стан інформаційного забезпечення. (Прикладами таких злочинів є 

фальсифікація фінансової звітності). 

Четверту групу утворюють кримінальні ситуації, в яких комп'ютерні засоби 

є джерелом значущої бухгалтерської інформації. Основне завдання при цьому 

полягає в діагностуванні комп'ютерної інформації, вивченні її початкового стану 

і хронології впливу на неї. Типові приклади – встановлення фактів і обставин за 

злочинами, в яких комп'ютерні засоби прямо не використовувалися для їх 

здійснення, а виступали лише як носії інформації. 

На жаль, рівень розкриття подібних злочинів ускладнена. Ефективна робота 

в даному напрямку можлива лише при проведенні узгодженої спільної 

бухгалтерської та комп'ютерно технічної експертизи. У зв'язку з цим виникає 

гостра необхідність в розробці універсальних – спільних експертних методик, 

призначених для вирішення типових експертних завдань по дослідженню 

діяльності економічних суб'єктів. 

У сучасному світі комп'ютери широко використовуються не тільки з метою 

обшуків по різних категоріях кримінальних справ і, перш за все, при 

розслідуванні злочинів у сфері економіки можна виділити принципово новий 

об'єкт дослідження – засоби комп'ютерної техніки, а також об'єкт пошуку – 
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економічну інформацію, що зберігається в пам'яті комп'ютера або на зовнішніх 

носіях. 

Відомо, що головними процесуальними способами вилучення речових 

доказів є огляд, обшук і виїмка. Своєрідність тактики і технічних засобів, що 

застосовуються для виявлення та вилучення інформації, що зберігається в 

оперативній пам'яті комп'ютера або на фізичних носіях, викликає необхідність 

виділити новий вид експертного дослідження – обшук і первинний аналіз 

комп'ютерної техніки. Такий обшук може проводитися в зв'язку з 

розслідуванням економічних злочинів, пов'язаних з неправомірним 

ускладненням доступу до інформації, створенням шкідливих програм, 

порушенням роботи обчислювальних комплексів, а також у справах, де потрібен 

перегляд і вилучення документів і даних, що зберігаються не тільки на 

паперових, а й на комп'ютерних носіях у вигляді файлів, підготовлених на 

даному комп'ютері, отриманих з іншого комп'ютера або відсканованих з 

паперового документа. У зв'язку зі специфікою такої інформації виникає 

проблема грамотного проведення обшуку.  

Огляд комп'ютерних засобів, застосовуваних для введення та обробки 

первинної документації бухгалтерського обліку, доцільно здійснювати за 

безпосередньої участі експерта-бухгалтера, тобто одночасно повинні 

здійснюватися дії з проведення комп'ютерно-технічної та бухгалтерської 

експертизи. Існуючі і широко застосовуються програми по обробці та обліку 

бухгалтерської інформації передбачають введення даних первинних документів 

в пам'ять комп'ютера для їх реєстрації, яку треба буде обробки та занесення в 

облікові регістри. Тому в разі умисного знищення або вилучення первинної 

бухгалтерської документації єдиним джерелом важливої інформації стають 

засоби комп'ютерної техніки.  

У зв'язку з цим, на нашу думку, можна зробити висновок, що слідчі дії по 

обшуку комп'ютерних засобів необхідно і доцільно проводити тільки після 

початкового вивчення об'єктів бухгалтерської експертизи фахівцем-бухгалтером 

на організаційній стадії експертного бухгалтерського дослідження. Це викликане 

тим, що тільки після виконання таких дій експертних бухгалтер може висунути 

гіпотезу або версію про можливість здійснення протиправних дій в системі 

бухгалтерського обліку за допомогою інформаційних систем. 

Разом з тим, проведення цих дій також доцільно проводити тільки за участю 

експерта-бухгалтера одночасно з вилученням паперових носіїв бухгалтерської 

інформації з наступних причин: - необхідність підтвердження повноти збору 

інформації в залежно від специфіки розслідуваної справи; - можливість 

визначити ведення «подвійної» бухгалтерії і координація тактики подальших дій 

в залежності від отриманого результату; - визначення значущості як окремої 

ділянки (файлу) бухгалтерської інформації, так і всього комплексу в цілому; 

- орієнтовна перевірка узгодженості і взаємної ув'язки первинних документів з 

даними фізичних магнітних носіїв. інформації; - при наявності в 

бухгалтерському підрозділі кількох персональних комп'ютерів, об'єднаних в 

мережу або сервер, виробляти первинну класифікацію інформації в міру обшуку 

на підставі матеріалів про розмежування функціональних обов'язків 
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бухгалтерських працівників. Дуже важливе значення на попередньому етапі при 

проведенні обшуку і первинного дослідження інформації, що зберігається в  

пам'яті комп'ютерних систем, мати оперативне орієнтування. 

Тому в сучасних умовах найбільш гостро постають проблеми боротьби з 

економічною злочинністю, зокрема, в системі бухгалтерського обліку. Зростання 

правопорушень в бухгалтерському обліку неминуче призводить до збільшення 

кількості бухгалтерських та судово-бухгалтерських експертиз, що в свою чергу 

спонукає до удосконалення прийомів і способів здійснення експертних 

бухгалтерських досліджень, в розробці принципово нових і апробованих методик 

експертної бухгалтерської роботи. 
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ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕВИХ 

РИТЕЙЛЕРІВ 

 

Глобальна економіка характеризується високою динамікою розвитку сфери 

послуг та торгівлі. Економічна система повинна об’єднувати в глобальну мережу 

розробку товарів та послуг, їх виробництво, реалізацію, обмін та споживання, 

основою якої є ритейл, який, у свою чергу, пропонує споживачам не лише 

широкий асортимент товарів та послуг, а й можливість придбати все в єдиному 

місці, де на великій торговельній площі запропоновано тисячі асортиментних 

найменувань.  

Сучасний етап розвитку економіки Україні характеризується, з одного боку, 

поступовою інтеграцією до європейського та світового ринків, прагненням до 

зростання кількості інвесторів, а з іншого- стабільною значною часткою тіньової 

економіки, яка у 2018 р. становила 47,2 % від загального обсягу ВВП, що на 0,4% 

більше, ніж в попередньому році (за даними Київського міжнародного інституту 

соціології). Як наслідок, довіра до офіційної інформації щодо результатів 

діяльності суб'єктів господарювання невисока.  

Всупереч зазначеній специфіці національної економіки ритейлери, які 

оцінюються як одні з найбільш інвестиційно привабливих об'єктів для 

інвесторів, для забезпечення свого розвитку та прибутковості діяльності 
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прагнуть надавати потенційним інвесторам максимально обґрунтовану, 

об’єктивної та неупереджену інформацію щодо реального фінансово-майнового 

стану, їх фінансової стабільності, перспектив розвитку тощо. Саме ця ділянка 

роботи покладається на аудиторів (а першу чергу, зовнішніх). Саме аудитори, 

працюючи з великими масивами інформації, почали активно долучатися до 

процесів диджиталізації. 

Економічна система об’єднує в глобальну мережу розробку товарів та 

послуг, їх виробництво, реалізація, обмін та споживання, основою якої є ритейл. 

Ритейл пропонує споживачам не лише широкий асортимент товарів та послуг, а 

й можливість придбати все в одному місці, де на великій торговельній площі 

запропоновано значна кількість найменувань.  

Розвиток мережевого ритейлу створює нові можливості для бізнесу через 

впровадження сучасних інформаційних систем, диджіталізації виробничих 

процесів та бізнесу, створення е-крамниць та інтерактивних вітрин. Діяльність 

мережевого ритейлу, як і будь-якого іншого підприємства потребує якісного та 

комплексного аналізу та аудиту з метою зміцнення його позицій на ринку, 

стійкого становища у динамічному та потужному конкурентному середовищі. 

Тому власникам бізнесу, керівникам, менеджерам вищого рангу та потенційним 

інвесторам та бізнес партнерам слід приділяти цьому значну увагу з метою 

управління бізнесом, фінансами та в подальшому збільшенні прибутковості. 

Дослідженню сучасного ринку ритейлу в Україні, а також його аудиту 

присвячені наукові праці сучасних науковців В. Апопія [1], Л. Гальків [2], 

Н. Голошубової [3], Т. Сак і Н. Грицюк [4], Д. Грищук [5], М. Демчишина [5], 

В. Лісіци [6], А. Мазаракі [7], А. Яремко [8] та інші, які присвячені науково-

теоретичним обґрунтуванням та узагальненням розвитку мережевого ритейлу. 

Наукові доробки К. Назарової [9] та І. Копчикової [10] присвячені аудиту 

діяльності мережевих ритейлерів в умовах економіки з відкритим доступом. 

Через призму порівняння та конкурентних переваг науковець А. Яремко [8] 

розглядає комплексний компаративний аналіз діяльності торговельного 

підприємства.  

Диджиталізація не лише економіки, а й світового суспільства загалом 

сприяють поширенню процесів економічної та культурної глобалізації, 

зміцненню світогосподарських зв’язків. Саме мережевий ритейл має 

цілеспрямований вплив не лише на економіку окремої країни, а й на світові 

економічні процеси. З іншого боку, застосування інновацій в ритейлі дозволяють 

знизити підприємницькі ризики.  

Сучасний вітчизняний мережевий ритейл стикається з низкою проблем, 

серед яких особливо помітними є невизначеність валютного курсу в зв’язку з 

політичною та фінансовою нестабільність, світовим спалахом коронавірусної 

інфекції, недостатньо врегульованій митній політиці держави, спад споживчого 

попиту через певні карантинні обмеження, та втратою рівня доходів громадян. 

Це спричиняє певні труднощі у закупівельній та ціновій політиці, як серед 

імпортного так і вітчизняного виробництва [9]. 

Так, діяльність торговельних мереж завжди супроводжується товарними 

втратами. Залежно від формату обслуговування розмір товарних втрат становить 
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від  1% до 4% товарообороту мережі. За результатами міжнародних опитувань 

провідних консалтингових компаній PwC та Global Retail Theft Barometer, розмір 

товарних втрат сягає 50 % від операційного прибутку вітчизняних рітейлерів [10]. 

Отже, аудитор, перевіряючи такі масиви інформації, вже не може обійтися без 

диджитал-аудиту.  

В сучасних бізнесових структурах та наукових колах поняття "ритейл" 

зустрічається не рідко, і яке з зрозумілих причин, часто ототожнюється з 

роздрібною торгівлею. Адже з англійської мови поняття "ритейл" 

перекладається як роздрібна торгівля, або продаж товарів кінцевому споживачу. 

Сучасний мережевий ритейл потребує оновлення бізнес- процесів, підґрунтям 

якого є матеріальних, нематеріальних, інноваційних та стратегічних процесів. 

Застосування інновацій в ритейлі знизить підприємницькі ризики. Адже 

укладання довгострокових контрактів на обслуговування мережі (банківське, 

інформаційне, диджіталізоване, дизайнерське, клірингове, охоронне тощо) 

зміцнює гарантії на тривале обслуговування, що забезпечує безперебійну та 

стабільну роботу мережі. 

Важливо підкреслити, що розвиток вітчизняного ритейлу супроводжується 

наступними особливостями: 

 тривають процеси консолідації: конкуренція знищує дрібних торговців, 

укріпляються позиції, зміцнюється позиції крупних мережевих ритейлерів; 

 удосконалююся процеси централізації закупівельної діяльності  

 спостерігається подальший розвиток власних торговельних марок 

мережевих ритейлерів;  

 поступово відновлюється інтерес іноземних ритейлерів до України, які 

зміцнюють свою присутність на ринку;  

 зростає кількість угод з поглинань/злиттів різних торгових марок;  

 розширюються ритейлерські мережі у регіонах та віддалених населених 

пунктах. 

Проводяться постійні маркетингові дослідження з метою виявлення 

активних відвідувачів, видача карток постійних покупців, активне 

запровадження знижок для власників карток та ін. 

Отже, диджиталізація аудиту діяльності мережевих ритейлерів є 

обов'язковою складовою сучасних глобалізаційних економічних процесів. 
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ВИКОРИСТАННЯ DIGITAL ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

ОБЛІКУ 

 

Сучасна система управління підприємством, організацією, компанією 

відрізняється складною ІТ-системою, що передбачає обмін зовнішніми та 

внутрішніми інформаційними потоками, різноманітними типами інформації, що 

циркулює в системі управління. При цьому пріоритетну роль у цьому процесі 

відіграє інформаційна система бухгалтерського обліку, яка є результатом 

формування в ній достовірної та повної інформації як для потреб 

бухгалтерського обліку, так і для аудиторів, аналітиків, економістів та 

менеджерів усіх рівнів. 

Зовнішнє середовище, включаючи інноваційні зміни в ньому, 

безпосередньо впливає на формування достовірної та повної інформації в 

системі бухгалтерського обліку. 

Звичайно, нововведення впливають на всю інформаційну систему, що 

підтримує процес управління, а отже, і на її центральну ланку – бухгалтерську 

інформаційну систему, де вона збирає, обробляє, зберігає, збирає та узагальнює 
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інформацію про діяльність підприємства в хронологічному та систематичному 

порядку. Аналіз публікацій показав, що якісний розвиток цифрових послуг в 

бухгалтерському обліку спрямований не тільки на мінімізацію людського 

фактора при прийнятті рішень, а й на своєчасне отримання якісної інформації 

про процеси господарських операцій. Водночас цифровізація є інструментом 

створення, впровадження та використання переваг системи бухгалтерського 

обліку, збагаченої Digital технологіями в бухгалтерському обліку. 

Добре налагоджена система управління ІТ-процесами здатна підтвердити 

високий рівень продуктивності обладнання. Окремі державні підприємства 

активно використовують інтегровані рішення з автоматизації бізнес-процесів із 

використанням сучасних систем ERP. Ці підприємства є зразком нового етапу 

оновлення внутрішньої ІТ-інфраструктури: руху від автоматизації до 

інтегрованих систем управління. 

Глибокі наслідки цифровізації бухгалтерського обліку можливі за умови 

взаємодії між новими концепціями обробки та передачі інформації за допомогою 

Digital технологій: 

- RTA – ведення бухгалтерського обліку в реальному часі; 

- EDI – електронний обмін даними  від первинного до звітного; 

- XBRL – розширена мова фінансової, управлінської та податкової звітності 

з різних сфер бізнесу; 

- «cloud technologies (хмарні технології)» для обчислень, хмарні 

бухгалтерські операції; 

- АІ (штучний інтелект) – модернізація математичного моделювання за 

допомогою сучасних технологічних інновацій (оцінка рівня запасів за 

допомогою програмно керованих безпілотників); 

- BigData – використання в розрахунках для підвищення ефективності, 

точності та швидкості; 

- Blockchain – систематизація та ефективний контроль; 

- м'яка цифрова інфраструктура (інфраструктура ідентичності та довіри, 

інфраструктура відкритих даних, інфраструктура сумісності, інфраструктура 

електронних рахунків та транзакцій, інфраструктура електронної комерції та 

взаємодія бізнесу в Інтернеті) [1]. 

Особливо важливо застосовування інновацій в бухгалтерському обліку для 

вдосконалення управління документообігом підприємства. Завдяки 

використанню Digital технологій в бухгалтерському обліку для вдосконалення 

управління документообігом на підприємства виділимо наступні такі завдання: 

- збір, групування та впорядкування інформаційних потоків у реальному 

часі; 

- швидкий доступ та видача інформації (від первинної до звітної); 

- скорочення часового інтервалу між отриманням інформації та внесенням 

її до бази даних; 

- зниження ризику помилок в бухгалтерському обліку та процесах 

прийняття рішень, що дозволяє підприємству уникнути неправильного подання 

бухгалтерської інформації; 
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- інтеграція всіх рівнів бухгалтерського обліку з метою створення однієї 

інформаційної бази (розгалужена мова фінансів, управління, податкової 

звітності з різних сфер бізнесу); 

- автоматичне формування звітів (хмарні бухгалтерські операції); 

- забезпечення ефективного оперативного управління (штучний інтелект, 

модернізація математичного моделювання сучасними інноваціями). 

Таким чином, перспективи розвитку та впровадження в облік Digital 

технологій (хмарних технологій, технології RPA, штучного інтелекту, 

блокчейну, великих даних та Інтернету речей) відповідають сучасним вимогам, 

які продиктовані розвитком інформаційних технологій. Використання новітніх 

технологій вимагає реорганізації бухгалтерського обліку на підприємстві, це 

призводить до автоматизації деяких сфер професійної діяльності бухгалтерів та 

аудиторів і спрямоване на набуття нових навичок та навичок, а також на постійне 

вдосконалення. 
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ТОКЕНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

Захищений носій ключової інформації являє собою пристрій, призначений 

для безпечного зберігання ключів ЕП. По суті це апаратно-програмний засіб ЕП, 

виконаний у вигляді токена – USB-пристрою (зовні схожого на флешку) або 

смарт-карти (пластикової картки з чіпом). Особливості захищених носіїв: 

 Забезпечують невилучення секретного (особистого) ключа ЕП. 

Секретний ключ ніколи не залишає носій. Таким чином, ключ існує в єдиному 

екземплярі і копіювання ключа неможливе. 

 Генерація ключа і всі операції з ним виконуються всередині носія. При 

підписанні документ передається в носій, обчислення ЕП проводиться всередині 

носія. 

 Носій захищений паролем доступу. Обмеження на кількість спроб 

підбору пароля: 7 разів. 

 Це захищає ключ від несанкціонованого використання в разі втрати носія. 

Відповідно до ст. 18 Закону України п.2 “Про електронні довірчі послуги”, 

який набув чинності з 07.11.2018 року, кваліфікований електронний підпис чи 

печатка вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, 

якщо під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного 
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підпису чи печатки отримано підтвердження того, що особистий ключ, який 

належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі 

кваліфікованого електронного підпису чи печатки. 

 Токени багаторазові, записувати ключі можна нескінченно. 

 Для кожного особистого ключа використовується окремий носій, при 

цьому якщо відбувається автоподовження, новий ключ записується на той же 

носій. 

 При роботі з токенами принципово нічого не змінюється, так само є 

продовження без документів і перевидача через автоподовження зі збереженням 

на токен. 

 Кожен токен додатково захищений паролем (пароль за замовчуванням 

12345678). 

Є обмеження за кількістю спроб підбору пароля: 7 раз. Після такої кількості 

невдалого введення пароля захищений носій блокується. Відновлення роботи з 

ним передбачає генерацію секретного ключа і отримання нового сертифікату 

відкритого ключа в АЦСК. 

з 07.11.2020 р. електронні підписи (КЕП) необхідно зберігати виключно на 

захищених носіях. 

 Захищений носій - ТОКЕН - це спеціальний пристрій, який зовні нагадує 

флешку. 

  Призначений для безпечного зберігання Вашого електронного підпису, 

підписи з токену неможливо скопіювати. 

  Дозволяє дистанційно продовжити термін дії підпису (КЕП), новий 

ключ записується на той же носій. 

  Токен є багаторазовим, його не треба купувати кожного року. 

Розглянемо бухгалтерський облік токенів. Оскільки строк корисної 

експлуатації токена перевищує рік, то він вважатиметься необоротним 

матеріальним активом. Як правило, вартість токена не перевищує 6 тис. грн, тому 

він відноситься до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА, 

субрахунок 112). Всі витрати, пов'язані з придбанням МНМА, спочатку 

капіталізуються на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів». Під час уведення в експлуатацію їхню 

вартість списують на субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні 

активи». 

Відповідно до п. 27 П(С)БО 7 амортизацію МНМА можна нараховувати 

відразу – у розмірі 100% його вартості у першому місяці використання активу, 

або в першому місяці списати 50 % його вартості, а решту 50 % – у місяці 

вибуття. В обліку амортизацію токенів доцільно зараховувати до 

загальновиробничих витрат (рахунок 92). 

Податок на прибуток. Вартість токена потрапляє до бухгалтерських витрат 

(через амортизацію МНМА) й автоматично зменшує об'єкт оподаткування 

податком на прибуток, причому жодних податкових різниць тут не буде. МНМА 

в розумінні пп. 14.1.138 ПКУ не є об'єктами ОЗ, тому обмеження, встановлені 

для ОЗ, у цьому випадку не застосовуються (див. ІПК ДФСУ від 11.01.2018 р. № 

116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). 
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ПДВ. Операції з постачання програмної продукції тимчасово (до 01.01.2023) 

звільнені від оподаткування ПДВ (п. 26-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). До 

програмної продукції ПКУ зараховує, зокрема, криптографічні засоби захисту 

інформації. 

Відповідно до п. 4 Положення про порядок розроблення, виробництва та 

експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затверджене наказом 

Адміністрації Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України від 

20.07.2007 р. № 141, до засобів криптографічного захисту інформації відноситься 

програмний, апаратно-програмний й апаратний засіб, призначений для 

криптографічного захисту інформації. Тобто, токен і є подібним засобом захисту. 

Таким чином, покупець токена не сплачує ПДВ і відповідно не відображає 

податковий кредит. 
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PRACTICAL ASPECTS OF REVENUE FORMATION FROM INCOME TAX 

 

According to par.3 of the national accounting standard 17 «Income Tax» the 

enterprise may have expenses or revenue from corporate income tax [1]. Corporate 

income tax expenses had formed as a result of the positive value of the algebraic 

amount of the current corporate income tax, determined according to the norms of the 

Tax Code of Ukraine, deferred tax liabilities, and deferred tax assets, represented by 

the formula (1): 

 

𝐸xpenses (revenue)from  corporate income tax = Current corporate    (1)  
income tax determined  per chapter III of the Tax Code of Ukraine  

+ deferred tax liabilities - deferred tax assets  
 

If the result of the comparison is negative, it should be noted about the formation 

of revenue from corporate income tax. In particular, revenue from corporate income 

tax arises in the case of the application of various methods of depreciation and terms 

of use of non-current assets, for which the amount of depreciation in accounting 

exceeds the depreciation accrued under the rules of tax accounting (par. 138.3 of the 

Tax Code of Ukraine); creation of allowance for doubtful accounts (par. 139.2 of the 

Tax Code of Ukraine); accrual of interest on loans received from non-residents under 

the rules of «thin» capitalization (par. 140.2 of the Tax Code of Ukraine) [2]. 

Mostly, in the practice of business entities, if they have taxable income, there are 

expenses from corporate income tax. However, in today's world, there are more cases 

with revenue from corporate income tax. One of the reasons is the creation of allowance 

for doubtful accounts to the bankruptcy of banking institutions where businesses had 

served. After all, during 2014-2016, 50% of banking institutions in Ukraine were 

declared insolvent and withdrawn from the market.  

Therefore, if the company had funds in the bank, which was initially declared 

insolvent, and later the liquidation procedure was started implies the need to reclassify 
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these assets in receivables (current or long-term) depending on the assessment of 

situations. 

In the future, it is quite logical to create in the accounting system an allowance for 

doubtful accounts following par. 7 of the national accounting standard 10 «Accounts 

receivable» [3] on the actual amount of certain receivables and cover it with financial 

results spent over several periods.  

However, according to par. 14.1.11 of the Tax Code of Ukraine, this type of 

accounts receivable is not considered as hopeless for the entire period, as long as 

continuing the liquidation of the bank (about two years). Therefore, it could be 

attributed to the expenses in tax accounting only at the time of entry on the termination 

of the legal entity (banking institution) in the Unified State Register. 

This situation leads to an accounting loss associated with the formation of the 

reserve, which is not included in the calculation of corporate income tax under the rules 

of tax law in the reporting period and the negative value of deferred tax assets. This 

amount will have the effect of reducing the tax in future periods, but only if the company 

is confident in the availability of sources of compensation for such tax losses [5]. 

In the annual financial statements, the results of this transaction are reflected in 

line 2300 «Income tax expense (revenue)» and in line 2455 «Corporate income tax 

related to other comprehensive revenue» of the Profit or Loss Statement. Besides, it is 

needed to fill in line 775 of chapter VII «Provisions and allowance» of the Notes to the 

annual financial statements and chapter XII « Income tax» of this report. 

The tax consequences of the transaction are reflected in line 2.1.2 – when creating 

an allowance and in line 2.2.3 – when it is written off to the Tax Difference Annex to 

the corporate income tax declaration. 

Thus, the problem of reflecting revenue from corporate income tax had solved 

through the proper application of accounting and tax rules. The company will spend 

more money at the time of formation of the allowance (for corporate income tax 

payment) but will save it in the future – when writing off receivables from the 

allowance for doubtful accounts. That is, research has shown that companies have 

another legal opportunity to receive revenue from corporate income tax. 
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IMPLEMENTATION OF BEPS PACKAGE IN UKRAINE:  

CURRENT STATE AND PROSPECTS 

 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – is a plan of actions developed by the 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on countering the 

erosion of the tax base and withdrawal of profits from taxation.  

The main goal of the BEPS package implementation is to develop a multilateral 

single mechanism for fighting against aggressive tax planning, which is aimed at 

artificial reducing the tax base and moving taxable income to low-tax jurisdictions.  

Expected effect from its implementation is to establishing common transparent 

tax rules for all countries (jurisdictions) in order to prevent tax evasion by business 

entities. 

This plan consists of 15 actions that are general proposal in a specific area of 

taxation and are recommended for implementation in national laws and international 

treaties. These actions include:  

- address the tax challenges of the digital economy (Action 1); 

- neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements (Action 2); 

- strengthen CFC rules (Action 3); 

- limit base erosion via interest deductions and other financial payments (Action 

4); 

- counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency 

and substance (Action 5); 

- prevent treaty abuse (Action 6); 

- prevent the artificial avoidance of PE status (Action 7); 

- assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: intangibles 

(Action 8); 

- assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: risks and 

capital (Action 9); 

- assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: other high-

risk transactions (Action 10); 

- establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to 

address it (Action 11); 

- require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements (Action 

12); 

- re-examine transfer pricing documentation (Action 13); 

- make dispute resolution mechanisms more effective (Action 14); 

- develop a multilateral instrument (Action 15) [1]. 
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Each country must implement so called Minimum standard of BEPS Action Plan 

that includes four obligatory actions (namely actions 5, 6, 13, 14) of fifteen that were 

proposed [2]. 

Analysis of Ukrainian legislation shows that a number of actions have already 

been implemented, namely: 

- on January 1, 2017 Ukraine has joined the BEPS inclusive framework and 

made a commitment to implement Minimum standard of BEPS Action Plan (actions 5, 

6, 13 and 14); 

- on July 23, 2018 our country signed Multilateral Instrument, which is the basis 

for the implementation of actions 6, 7, 14 and 15. 

- on January 16, 2020 Ukraine has adopted the Law of Ukraine № 466 “On 

Making Amendments to the Tax Code of Ukraine to Improve Tax Administration, 

Eliminate Technical and Logical Inconsistencies in Tax Legislation” [3] that contains 

norms for implementation of actions 3, 4, 6, 7, 8-10, 13 and 14, and since May 23, 

2020 it is obligatory to apply its provisions. 

As for the prospects of further implementation of BEPS package in Ukraine, 

analysis of national legislation and current practice allowed to figure out next steps that 

are being developed by authorities right now: 

- till the end of 2021 our country must implement controlled foreign companies 

(CFC) rules and new criteria for rules on capitalization (actions 3 and 4); 

- in 2022 there must be the first submission of Country-by-country (CbC) reports 

for 2021 (action 13) [4]. 

Considering the results of the conducted research, the development of effective 

and rational BEPS package implementation steps can be provided by means of careful 

analysis of experience of foreign countries (namely, members of OECD) in BEPS 

package implementation and further putting its results into the basis of legal and 

methodological basis of Ukrainian practice (taking into account its peculiarities). 
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ORGANIZATION OF TAX MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

 

The main task for enterprises is to organize a system of correct and timely 

establishment of tax planning instruments, which is a change. Within the framework 

of this system it is necessary to develop schemes of the optimal structure of the 

organization of economic activity taking into account requirements of the current tax 

legislation and in the same time to use all its opportunities. Only the implementation 

of the full range of bits will allow the most effective organization of tax management 

in enterprises. 

Well-known Western economists J. Galbraith, J. Keynes, A. Laffer, M. Porter, 

P. Samuelson made a significant contribution to the theoretical development of 

problems of state regulation and tax systems, A. Smith, J. Stiglitz and others. However, 

the need to study and further study this issue remains open. 

There are certain difficulties in the organization of tax management. This is 

explained by the fact that most bills and order of their administration are automatically 

transfered from foreign taxation practise, at the same time order of administrating those 

bills was not worked out at the proper level, and it prevents right way of accounting 

and tax accounting. One more factor, that complicates organisation of tax management 

on enterprise, is absenty of brief system of providing payer with information about 

changes in taxing legislation, and also absenty of explanations about some particular 

aspects of taxation, accounting and reporting of certain taxes. An equally important 

problematic issue is the lack of coordination between separate sections and the 

inaccuracy of the wording of the tax code. As a result, there is a double interpretation 

of the procedure for recognizing tax liabilities, which causes tax disputes and abuses 

on the part of the taxpayer [1, p.3-10]. 

The organization of tax management provides for the definition on the basis of 

the statute and tax legislation of the scope of basic taxes, such as taxes. The next stage 

is the compilation of a tax table, which characterizes the tax field of the economic 

entity, where each tax is described by the tax: 

- payment bills (expenditure items); 

- accounting; 

- tax base; 

- tax rates; 

- payment terms; 
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- requisites of the organizations on which the transfer will take place;  

- privileges or special conditions of tax calculation. 

The specialists of the enterprise analyze all the benefits provided by the legislation 

in respect of each of the taxes on the subject of their use in the entrepreneurial activity. 

Further, in accordance with the statutes of the enterprise and on the basis of the Civil 

Code, form a system of contractual relations of the enterprise. To do this, select the 

typical economic operations performed by the enterprise; provide for different options 

for accounting for tax, contractual and economic operations and select the best of them. 

They are formed in the form of blocks of accounting guidelines. The optimal blocks 

comprise the journal of economic operations, which is the basis of accounting and tax 

accounting [2, p.127]. 

In the organization of tax management, it is expedient to use the following chain 

of actions: 

• evaluate the receipt of the maximum financial result with the assessment of tax 

risks; 

• carry out more nationally, from the tax point of view, the transfer of assets and 

profits of the enterprise; 

• determine the alternative methods of accounting policy. 

Tax management is an important component of financial planning at the 

enterprise. To what extent, the financial stability of the enterprise depends on the 

properly organized tax management, because it will ensure the coherence of the 

finances. In general, tax management can be seen as part of the governance process of 

the economic entity. In a market environment, when the economic activity of the 

enterprise and its development is carried out on the principles of self-financing, and in 

the absence of own financial resources - through borrowed funds, it is important to give 

an analytical assessment of financial independence of the enterprise from external 

sources. The stock of sources of own funds is the stock of financial stability of the 

enterprise provided that its own funds exceed the borrowed [3]. 

Evaluation of the effectiveness of tax management is carried out in order to 

determine the results achieved in the optimization of taxation. Organizational forms of 

analysis of the effectiveness of tax management in the enterprise may be different and 

are determined by its size, organizational and legal form, industry specifics.  

Solving problems and disadvanteges of taxing management will promote 

stimulating of entrepreneurial production activity, increase of business and investment 

activity of the economic entity, as well as stimulation of economic and technical – 

progress, technological renewal of production and, as a result, the output of the 

domestic manufacturer on the world market. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНІ 

 

Обов’язковою умовою оподаткування в усіх країнах світу є відповідність 

основним постулатам: соціальній справедливості, рівності, прогресивності. 

Причому найбільший ефект від оподаткування досягається не у випадку 

активізації фіскальної функції податків, а за умови використання останніх у 

якості засобу податкового стимулювання, що функціонує на межі збалансування 

інтересів держави та платників. 

Система оподаткування в Україні має значні недоліки в самій основі. 

Оподаткування, згідно Податкового кодексу, розглядається не як процес, 

здатний адекватно реагувати й опосередковано впливати на розвиток основних 

видів діяльності, а як збірка податкових норм і правил, про що свідчить 

відсутність принципів оподаткування і наявність принципів податкового 

законодавства [1]. Це зумовлює не лише неефективність функціонування 

окремих податків і платежів, а й надмірний податковий тягар на платників 

податків, у більшості випадків – прихований. 

Базовою складовою сталого розвитку економіки держави є потужний 

середній клас. В умовах ринкової економіки до такого можна віднести суб’єктів 

підприємницької діяльності, зокрема і мікропідприємництва. Зосереджуючись 

на оподаткуванні підприємницької діяльності в Україні, варто зазначити, що 

існує два варіанти його провадження: за загальною або спрощеною системою. 

Особлива увага нині прикута до спрощеної системи оподаткування, що всі роки 

виконувала стимулюючу функцію у розвитку малого та середнього бізнесу, 

надаючи вагомі послаблення в частині розміру ставок податку, звільнення від 

сплати низки податкових платежів і можливості одержання доволі значного 

обсягу доходу за низького податкового навантаження.  

Однак нині постала необхідність посилення контролю за доходами таких 

платників. Причиною такого рішення стала висока частка тіньового сектору 

економіки, що формується саме в даному сегменті підприємницької діяльності. 

Так, за даними Національного банку України, за 2018 р. тіньові операції склали 

23,8% ВВП України, з яких 19,7% припадає на готівкові операції, а 4,1% – на 

негрошовий тіньовий сегмент домашнього виробництва товарів для кінцевого 

споживання [3]. При цьому якщо сфера грошового обігу активно практикується 

саме малим і середнім бізнесом, то негрошове домашнє виробництво – особисті 

селянські господарства, що, в більшості випадків, не набули жодного статусу – 

взагалі не розглядається у якості учасника підприємницької діяльності. За 

даними ж Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 



470 

 

України, у січні–березні 2020 р. рівень тіньової економіки склав 31% від обсягу 

офіційного ВВП [2]. 

Відтак питання активного регулювання та стимулювання розвитку 

підприємницької діяльності, з метою зниження рівня тіньового сектору 

економіки, вже давно набуло нагальності. І з даної позиції можна виокремити 

декілька кроків, актуальних на даний час. 

По перше, з метою зростання показників офіційної сфери економіки слід 

посилити заходи з контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності 

у сфері готівкового обігу. Тож цілком логічним має стати застосування на 

вітчизняних теренах загальноприйнятої й ефективної світової практики: 

використання реєстраторів розрахункових операцій у якості фіксаторів операцій 

і засобів для проведення безготівкових розрахунків. 

Окремо фахівці з економіки та самі підприємці виокремлюють низку 

недоліків спрощеної системи оподаткування, серед яких – невідповідність 

оподаткування економічному результату, відсутність прив’язки ставки податку 

до результату діяльності та подвійне оподаткування для платників ІІ групи 

єдиного податку, що обрали ставку 3% разом зі сплатою ПДВ. 

Для уникнення згаданих недоліків слід здійснювати оподаткування не 

відповідно групи платника, а традиційно – відповідно до визначеної бази 

оподаткування, за яку необхідно взяти прибуток від діяльності. Для реалізації 

даного підходу слід відновити ведення Книги обліку доходів і витрат, записи у 

якій мають бути підтверджені фіскальними документами, наприклад, чеками РРО. 

Усунути несправедливість у вигляді оподаткування всіх платників за 

єдиною ставкою можливо шляхом запровадження прогресивної шкали ставок 

податку, залежно від розміру доходу. На користь даного підходу виступає й те, 

що, внаслідок впливу пандемії, фінансисти різних країн світу наголошують на 

необхідності повернення прогресивності в оподаткування, як однієї зі складових 

соціальної справедливості. 

ПДВ – найпідступніший податок сучасності. Він приховано збільшує 

податкове навантаження на всі категорії платників і верстви населення. Тож, 

спираючись на висловлену раніше думку, цілком логічним буде звільнення від 

оподаткування зазначеним податком товарів першої необхідності та складових 

споживчого кошика. 
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СУЧАСНІ УМОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ  

 

В Україні основними представниками сільського господарства є фермерські 

господарства. За даними Державної служби статистики України на 01.02.2020 

року фермерські господарства посідають 6 місце за кількістю юридичних осіб за 

організаційно-правовою формою господарювання, у Харківській області їх 

кількість зросла з 1334 у 2011 році до 1736 на 01.01.2020 році [1]. 

В Україні роль фермерських господарств є важливою у аграрному секторі і 

вимагає уваги до існуючих у них проблем: недосконалість законодавчої бази; 

слабка підтримка з боку держави, слабкий розвиток інфраструктури збуту, 

переробки і зберігання продукції; недостатність методичного забезпечення 

діяльності фермерських господарств. Державою розроблена стратегія розвитку 

аграрної галузі на 2021-23 рр. та затверджені форми фінансової підтримки 

розвитку фермерських господарств. Основними напрямами є формування 

аграрної політики, зменшення інвестиційних ризиків, протидія агрорейдерству, 

пільгова система страхування, підготовка кадрів для сільського господарства, 

технічне переобладнання.  

Фермерські господарства є формою підприємницької діяльності громадян із 

створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну 

сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з 

метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для ведення 

фермерського господарства. Фермерське господарство підлягає державній 

реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець і для них 

передбачені два види системи оподаткування: загальна та спрощена. 

Загальна система оподаткування фермерського господарства має право на 

існування, але не завжди приваблює сільгосптоваровиробників, при тому що 

податок на прибуток вважається найбільш об’єктивним і сплачується з 

отриманого чистого доходу (прибутку). Основною вимогою є те, що витрати 

понесені фермерським господарством повинні бути пов’язані з його 

господарською діяльністю, фактично сплачені та документально підтверджені. 

Перевагою, серед фермерських господарств, користується спрощена 

система оподаткування, до якої відносять платників єдиного податку 2, 3 або 4 

групи. Як показує практика, найбільш розповсюдженою формою серед фермерів 

є реєстрація платниками єдиного податку 4 групи. Найважливішим показником 

для цього є розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва у 

загальному обсязі діяльності за попередній рік, яка повинна бути не менше ніж 

75%. Дана інформація є обов’язковою і надається у додатку до податкової 
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декларації. Для платників 4 групи об’єктом оподаткування є не прибуток, а 

площа власних та орендованих сільгоспугідь, а базою для нарахування є 

нормативна грошова оцінка одного гектара відповідних земельних ділянок. 

Ставки єдиного податку 4 групи встановлені п. 293.9 ПКУ у відсотках до 

нормативної грошової оцінки одного гектара відповідних категорій земель [2]. 

Слід зазначити, що кожна окрема ділянка землі, що надається в оренду має 

свою нормативно грошову оцінку і кожен орендодавець, за своїм бажанням, 

може оформити необхідні документи для її отримання. У разі, якщо на земельну 

ділянку відсутня нормативно грошова оцінка, вартість за 1 га нараховується 

згідно вартості за регіоном та категорії земельної ділянки у поточному році.  

З урахуванням площі земель, нормативної оцінки та ставки податку, 

спочатку визначається річна сума єдиного податку, а потім вона розподіляється 

на 4 квартали: 10%-10%-50%-30%. У третьому кварталі відсоток сплати податку 

найвищий, це пов’язано з тим, що у сільськогосподарських підприємств, дохід 

зазвичай з’являється саме в цей квартал, через їх спеціалізацію, бо саме в цей 

період йде збір урожаю і відповідно його продаж у більшості випадків. 

Питання земельних відносин в частині нарахування і сплати податків у 

фермерських господарствах має певні відмінності порівняно з іншими формами 

господарювання. Платниками земельного податку є власники земельних 

ділянок, земельних паїв та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – 

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні паї.  

Найчастіше земля, яка є в наявності у фермерського господарства 

знаходиться в оренді і воно сплачує орендну плату відповідно до договорів 

оренди. Як орендар земельного паю і податковий агент, під час розрахунку з 

орендодавцями утримує податок з доходів фізичних осіб від надання в оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за ставкою 18% та 

військовим збором за ставкою 1.5 %. При цьому об’єкт оподаткування 

визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але 

не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з 

питань оренди землі. Звітністю, щодо оренди земельних паїв, є відомість з 

нарахування орендної плати з утриманням ПДФО та Військового збору.  

Стосовно орендованих земель комунальної власності, подається відповідна 

декларація «Земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної 

або комунальної власності з плати за землю» і сплачується податок до 

державного бюджету.  

Також під час вирощування продукції, у разі виробничої потреби у найбільш 

напружені періоди сільськогосподарських робіт, залучаються до роботи наймані 

працівники на умовах трудового договору і фермерське господарство також є 

податковим агентом і платником ПДФО і Військового збору.  

Фермерські господарства нараховують і сплачують Єдиний соціальний 

внесок з доходів членів фермерського господарства та найманих працівників за 

загальною ставкою 22 відсотки.  

Фермерські господарства можуть бути платником податку на додану 

вартість (далі ПДВ) на загальних умовах і працювати з платниками ПДВ, тобто 

мають право на податковий кредит. Щомісячно подається податкова декларація 

https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-132/article-20915
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з податку на додану вартість та сплачується податкове зобов’язання. 

Розглядаючи методику обліку та звітності з ПДВ необхідно зазначити, що 

відповідно до чинного податкового законодавства України, в обліку та звітності 

з ПДВ вибраний найскладніший підхід щодо обліку податкових зобов’язань та 

податкового кредиту з ПДВ. Він полягає у поєднанні системного 

бухгалтерського обліку та несистемного податкового обліку шляхом визнання 

доходів одночасно двома способами (за першою з подій). Головною особливістю 

бухгалтерського та податкового обліку ПДВ є дата визнання податкового 

кредиту та податкового зобов’язання. У зв’язку із сезонністю виробництва в 

сільському господарстві виникнення податкового зобов’язання та податкового 

кредиту з ПДВ має розбіжність у часі. Перед початком весняних робіт 

відбувається активний процес закупівлі насіння, пального, добрив, засобів 

захисту рослин, запасних частин, що приводить до виникнення податкового 

кредиту з ПДВ. Реалізація продукції, коли у фермерського господарства виникає 

податкове зобов’язання з ПДВ, починається тільки з липня.  

Розглянув основні напрями оподаткування фермерських господарств слід 

зазначити, що найбільш об’єктивною є загальна система оподаткування. У 

платників єдиного податку 2 групи (у межах до 20 % від МЗП) обмежений 

граничний обсяг річного доходу 1,5 млн грн і до 10 найманих працівників, що не 

завжди є доцільним. Єдиний податок З групи є простий в обчисленні, але при 

наявності збитків або низької рентабельності виробництва, більш доцільним є 

перехід на загальну систему оподаткування. Платники єдиного податку 4 групи 

звільнені від сплати: податку на прибуток; земельного податку за орендовані 

ділянки у фізичних осіб для своєї діяльності, рентної плати за спеціальне 

використання води. 

Перевагою платників єдиного сільськогосподарського податку є відносно 

не високі (порівняно з податком на прибуток) їх ставки, відсутність зв’язку з 

результатами діяльності, звільнення від сплати частини податків. Особо 

ефективним є використання єдиного податку для прибуткових і 

високорентабельних господарств, а також, для невеликих за обсягом земельних 

площ, тому як єдиний податок 4 групи залежить від розміру земельних ділянок. 
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ПІДТРИМКИ ФОП У ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

 

Малий бізнес небезпідставно вважають найбільш чутливим до струсів і 

катаклізмів сегментом економіки. І не лише в Україні. Тому в умовах фінансово-

коронавірусної турбулентності одними з перших антикризових кроків у багатьох 

державах стали заходи, спрямовані саме на забезпечення виживання дрібного 

підприємництва. 

Приміром, у США малому бізнесу нададуть $1,8 мільярда за новою 

програмою захисту оплати праці. Мова про безвідсоткові позики для покриття 

витрат на зарплатню. При цьому, якщо впродовж усього карантину робочі місця 

для персоналу буде збережено, позичені гроші можна не повертати. У Швейцарії 

на програму безвідсоткового кредитування бізнесу витратять 40 мільярдів франків 

(майже $41 мільярд). Подібні механізми одна за одною впроваджують і інші 

розвинені країни. Держави, які не мають такого фінансового ресурсу, ідуть шляхом 

впровадження податкових преференцій та послаблення фіскального тиску. 

Низкою таких заходів може похвалитися й Україна. Мета – максимально 

можливе скорочення фінансових зобов’язань малого бізнесу перед державою і 

орендодавцями, а також унеможливлення штрафних санкцій за невиконання 

домовленостей із партнерами та фінансовими установами - кредиторами. 

Верховною Радою України був прийнятий закон України №351 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» [1]. Відповідно до даного закону було продовжено такі карантинні 

заходи для ФОП: 

1. не застосовуються штрафні санкції за ЄСВ – порушення, вчинені щодо 

періодів з 1 березня, включаючи несвоєчасну сплату (несвоєчасне 

перерахування) ЄСВ, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ 

одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується внесок, несвоєчасне 

подання ЄСВ - звітності; 

2. не нараховується пеня платникам ЄСВ; 

3. діє мораторій на проведення документальних перевірок правильності 

нарахування, обчислення і сплати ЄСВ;  

4. призупиняються документальні перевірки правильності нарахування, 

обчислення і сплати ЄСВ, які були розпочаті до 18 березня 2020 року й так і не 

були завершені. Приємна несподіванка очікує в Законі № 591 ФОП (у тому числі 

на єдиному податку), незалежних професіоналів, а також членів фермерського 

господарства. Річ у тому, що: такі особи звільняються від нарахування, 

обчислення і сплати ЄСВ, у частині сум, що підлягають нарахуванню, 
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обчисленню і сплаті такими особами за себе, причому за періоди не лише з 1 

березня по 30 квітня, але й з 1 по 31 травня 2020 року; періоди (березень, квітень, 

а тепер і травень 2020 року), за які такі особи не платили страхові внески, 

включаються до їх страхового стажу (незважаючи на звільнення від ЄСВ). 

Вважається, що страхові суми були сплачені у розмірі мінімального страхового 

внеску. Водночас цим особам ніхто не забороняє добровільно сплатити ЄСВ за 

себе [2]. 

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо забезпечення 

додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-

підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались 

у центрі зайнятості як безробітні. 

Відповідну постанову "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", 

розроблену Міністерством соціальної політики, прийнято на засіданні Уряду 22 

квітня 2020 року [2]. 

Відповідно до цієї постанови, запроваджується наступне: 

1. Запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, 

які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували 

ЄСВ, на період карантину та на один місяць після дати його відміни. 

Таку допомогу отримає приблизно 300 тисяч сімей. 

Вона надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі 

прожиткового мінімуму: для дітей віком до 6-ти років – 1779 грн.; для дітей віком 

від 6-ти до 10-ти років – 2218 гривень. 

2. Змінено підхід до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні 

права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям для осіб, які під 

час карантину стали безробітними [3]. 

Так, до доходу не буде враховуватись отримана заробітна плата, а лише 

допомога по безробіттю. 

Цією підтримкою буде охоплено приблизно 100 тисяч громадян. 

Середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій 

виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень. 

3. Збільшено з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з 

оплати житлово-комунальних послуг одержувачами житлових субсидій та пільг, 

за наявності якої житлова субсидія не призначається [4]. 

Пропозицій щодо того, як зберегти малий і середній бізнес, зокрема, ФОП, 

в умовах карантину, багато. І від окремих підприємців, й від бізнес-спілок, 

асоціацій, економістів та політичних експертів, і просто від “співчутливих” 

громадян. Спробуймо їх узагальнити: 

1. Поширити дію положення щодо звільнення ФОП від сплати ЄСВ і на 

найманих працівників. “В ідеалі” – скасування сплати ЄСВ і ПДФО до кінця 

року. Незалежно від того, коли закінчиться карантин. Умова отримання таких 

преференцій – збереження бізнесом робочих місць. 

2. Простимулювати за рахунок бюджетних субвенцій місцеву владу 

ухвалювати рішення про зменшення розміру єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців, котрі використовують 1 і 2 групи спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності. 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-dodatkovi-socialni-garantiyi-dlya-fopiv-ta-malozabezpechenih-simej-na-period-karantinu
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3. Звільнити від оподаткування податком на прибуток сфери, які найбільш 

постраждали від “коронавірусних” обмежень: заклади культури (кінотеатри, 

розважальні майданчики тощо), туристичні фірми, підприємства, що займаються 

міжміськими пасажирськими перевезеннями. 

4. Запровадити – принаймні на час карантину – податкові канікули зі сплати 

інших податків та зборів. За винятком ренти, акцизів і митних платежів. 

5. Надати часткові компенсації втрат роботодавцям і працівникам. Зокрема, 

через державні кредити і держзамовлення, що допоможе бізнесу швидше 

«оговтатися» після кризи. 

6. Стимулювати орендодавців знижувати вартість оренди, надаючи їм певні 

податкові преференції. 
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ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

До стратегічних завдань податкової політики країни необхідно віднести 

розширення наявних та пошук альтернативних можливостей зростання 

податкових доходів бюджетної системи в умовах оптимального податкового 

навантаження, побудову системи податкових заходів, спрямованих на 

стимулювання процесу реалізації податкових можливостей регіональної 

економіки, збільшення податкового потенціалу регіону [1]. За сучасних 

економічних умов податковий потенціал є основною складовою бюджетних 

можливостей регіону. Тому пошук найкращих методів оцінки податкового 

потенціалу країни та регіонів зокрема є актуальним. 

Дослідивши традиційні підходи до оцінки податкового потенціалу регіону, 

відзначимо, що у вітчизняній та зарубіжній практиці використовується велика 

кількість методів. Отже, єдиної системи оцінки податкового потенціалу не існує.  
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Методи визначення податкового потенціалу регіону доцільно поділяти на 

дві групи: методи абсолютних і відносних величин. До методів абсолютних 

величин належать методи, що дозволяють розрахувати податковий потенціал в 

абсолютних показниках з метою отримання фактичних або прогнозованих на 

перспективу сум податкових надходжень. До методів відносних величин 

належать методи, що передбачають розрахунок відношення податкових 

надходжень до іншого показника [2].  

Розрахунок податкового потенціалу може бути здійснений на основі різних 

показників: фактичного обсягу податкових надходжень в регіоні за певний 

період, сукупних оподатковуваних ресурсів, валового регіонального продукту та 

середніх доходів на одну особу населення. Оскільки показник податкового 

потенціалу має велике аналітичне значення, вибір одного з методів оцінки 

залежить від поставленої мети і завдань аналізу формування податкового 

потенціалу регіону. 

Кожен з методів має свої переваги і недоліки. Зважаючи на ряд переваг того 

чи іншого методу, при виборі слід звернути увагу на його недоліки. Зокрема, 

недоліком методу на основі регресійного аналізу є складність вибору 

економічних показників, що характеризують податковий потенціал; при 

застосуванні фактичного методу – фактичні надходження не відображають 

податкового потенціалу окремих адміністративно-територіальних одиниць; 

використання в Україні методу репрезентативної податкової системи обмежено 

через відсутність достатньої статистичної інформації по податкових базах.  

Більшість методів не надають повного відображення рівня податкового 

потенціалу регіону. Тому при його розрахунку в Україні найбільш доцільним 

вважаємо метод із застосуванням індексу податкового потенціалу на основі 

валового регіонального продукту, використання якого дозволить об’єктивно 

оцінити реальні доходні можливості конкретного регіону у порівнянні з 

визначеним стандартом.  

До переваг цього методу належить те, що позиція органу місцевого 

самоврядування співвідноситься не тільки з кількістю населення, але й із різними 

ставками, які впливають на надходження податкових ресурсів, а до недоліків – 

ускладнення процесу збору інформації та розрахунку з урахуванням кожного 

додаткового податку в муніципалітеті, тобто складнішою процедурою оцінки в 

муніципалітеті зі збільшенням кількості податків [2].  

Методика розрахунку індексу податкового потенціалу регіону наступна: 

валовий регіональний продукт конкретного регіону у розрахунку на одну особу, 

віднесений до аналогічного показника в цілому по країні, помножується на 

коефіцієнт податкових можливостей певного регіону. Відповідно, коефіцієнт 

податкових можливостей визначається відношенням доходів конкретного 

регіону у розрахунку на одну особу до середніх доходів у розрахунку на одну 

особу населення усіх регіонів країни. 

На основі вищенаведеної методики та статистичних даних [3] проведено 

оцінку податкового потенціалу Черкаської області із застосуванням індексу 

податкового потенціалу на основі валового регіонального продукту. 
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Розрахований коефіцієнт податкових можливостей Черкаської області у 

2013 році становив 0,81, а у 2018 році – 0,87. Відповідно, індекс податкового 

потенціалу регіону у цей період коливався в межах 0,63-0,79. Зміна показників у 

динаміці свідчить про зростання і стабільність валового регіонального продукту 

та доходів регіону в розрахунку на одну особу населення та їх перевищення у 

порівнянні з середніми показниками по країні.   

Відзначимо, що в Україні існує три рівня податкового потенціалу – високий, 

середній та низький. Значення індексів податкового потенціалу Черкаської 

області протягом аналізованого періоду свідчить, що податковий потенціал є 

недостатнім й знаходиться на середньому рівні. Це означає, що регіон отримує 

недостатню кількість податкових надходжень і потребує додаткового залучення 

з бюджету більш забезпечених регіонів.  

У розрізі обласних бюджетів найвищий рівень податкового потенціалу в 

Україні має м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Запорізька та Харківська 

області, найнижчий – Тернопільська, Закарпатська та Чернівецька області. 

Отже, об’єктивна оцінка та управління податковим потенціалом регіону є 

одним з напрямів підвищення ефективності податкової політики в Україні. 
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ЧИ Є БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКІВ, ЩО НАПОВНЮЮТЬ МІСЦЕВІ 

БЮДЖЕТИ? 

 

Наповнення місцевих бюджетів є актуальним питанням в умовах 

децентаралізації. Місцевим громадам передали багато повноважень щодо 

розпорядження коштами бюджету, однак чи впливають вони на його 

надходження? Звісно мова йде не про сплату податків, а про можливість 

контролювати повноту нарахування, що зараз здійснює ДПС.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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В даному дослідженні ми спробували проаналізувати порядок розрахунку 

об’єктів оподаткування для податків, платежів і зборів, які наповнюють місцеві 

бюджети. До уваги брались податки, які у розмірі 100% становлять податкові 

надходження сільських, селищних бюджетів, бюджетів міст районного значення 

та ОТГ. Проаналізувавши Бюджетний кодекс України, ми отримали наступний 

перелік загальнодержавних і місцевих податків, які становлять основу нашого 

дослідження: 1) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування); 2) рентна плата за 

спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; 3) рентна 

плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 

значення; 4) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 5) податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки; 6) плата за землю; 7) транспортний податок; 8) збір за 

місця для паркування транспортних засобів; 9) туристичний збір; 10) єдиний 

податок. 

За результатами проведеного аналізу обчислення об’єктів оподаткування 

наведений перелік податків умовно поділено на три групи: 

1) Податки, об’єкт оподаткування яких регламентовано правилами 

бухгалтерського обліку, відображено в первинних документах та реєстрах, 

контроль налагоджено і визначено відповідальність; 

2) Податки, об’єкт оподаткування яких відображено в бухгалтерському 

обліку, але потребує звірки державних реєстрів з фактичними даними; 

3) Податки, об’єкт оподаткування яких не підлягає контролю у зв’язку з 

застарілою методикою, або її відсутністю. 

Для кожного платежу до місцевого бюджету важливим є розуміння об’єкта 

оподаткування, що дозволить більш раціонально проводити планування і 

знаходити резерви зростання надходжень до місцевих бюджетів. До першої 

групи податків нами віднесено акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та єдиний податок. 

Наявність акцизних марок, мінімальних роздрібних цін на акцизні товари, 

обов’язкове РРО та ін. мінімізують ухилення від сплати податків. В обліку 

відображається виручка від реалізації, яка може бути звірена з РРО, виписками, 

придбанням і т.д. І саме виручка є об’єктом оподаткування. 

До другої групи належать податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плата за землю і транспортний податок. Об’єкти 

оподаткування цими податками відображаються в обліку, їх можна звірити з 

державними реєстрами рухомого і нерухомого майна, з державним кадастром. 

Проте розмір податків залежить від використання майна і різниця сягає в 

декілька раз. Наприклад, різні ставки податків для ріллі і сіножаті, комерційної 

та житлової нерухомості і т.д. Виникає питання, хто повинен контролювати їх 

цільове використання? Хто має слідкувати, щоб ці податки сплачувались в 

повному розмірі від фактичного використання майна, а не зазначеного в 

реєстрах? В умовах скорочення штату ДПС, ресурсів на фактичні перевірки у 

них просто не вистачає. 
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Третя група найчисельніша, і дуже прикро, що це платежі за використання 

природних ресурсів, які є основою національного багатства. До них належать 

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування); рентна плата за спеціальне 

використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за 

користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; 

збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір.  

Об’єктом оподаткування рентної плати за використання лісових ресурсів є 

обсяг заготовленої деревини. Але контроль за обсягом заготівлі не налагоджено. 

Впровадження електронного обліку деревини, чіпів не зупинило вирубки лісу. 

Тому перевірка нарахування рентної плати зможе відбуватись після 

налагодження контролю за вирубкою лісу, що є першочерговим завданням. 

Щодо обліку використання води, чітко не визначено, хто має здійснювати 

перевірки лічильників, відповідальність за їх відсутність і використання води 

поза лічильникам. Чинне законодавство дозволяє не вести облік фактично 

використаної води, а споживання згідно технології виробництва. Причому це все 

на рівні журналів, які не є об’єктом контролю ДПС. В бухгалтерському обліку  

відображається тільки придбана і використана вода згідно офіційних даних.  

Щодо корисних копалин, то в дозвільних документах фіксується 

орієнтовний запас копалин. Проте немає законодавчих вимог фіксувати розмір 

запасу в обліку, вимог контролюючих органів звіряти обсяг реалізованих копали 

з зафіксованим запасом. Тому процес проконтролювати тільки документальними 

методами неможливо.  

Те ж саме стосується туристичного збору та збору за паркування, так як в 

бухгалтерському обліку така інформація відсутня. Тому перевірка може бути 

лише фактична. Звіт про туристичну діяльність, затверджений 30.11.2012 №498 

містить дані статистичного обліку туристів, які в бухгалтерських звітах не 

відображаються. Кількість паркомісць згідно дозвільних документів також може 

не відповідати фактичним даним. 

З вищенаведеного слід зробити висновок, що тільки фактичний контроль на 

місцевому рівні дозволить налагодити наповнення місцевого бюджету як за 

рахунок державних податків, так і місцевих. Методика такого контролю 

абсолютно невідпрацьована, так як відсутні чіткі законодавчі норми щодо того, 

хто може здійснювати такий контроль на місцях, повноваження контролюючих 

органів, окрім ДПС. Яким чином місцеві ограни влади можуть співпрацювати з 

ДПС і т.д.  

Методика обліку об’єктів оподаткування на підприємствах також потребує 

вдосконалення, щоб мінімізувати фактичні перевірки. Адже згідно вимоги статті 

44 ПКУ платникам податків забороняється формування показників податкової 

звітності, не підтверджених документами.  

Проведення документальних перевірок контролюючих органів не 

забезпечить виявлення прихованих об’єктів оподаткування. Щодо місцевих 

податків існують значні резерви, адже крім ставок податків, які встановлюються 

органами місцевого самоврядування, необхідно налагоджувати контроль за 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2012/498/498_2012.htm
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об’єктами оподаткування, що можливе лише за допомогою фактичного 

контролю. Але перед цим має бути здійснено суцільний моніторинг об’єктів 

оподаткування та інших джерел наповнення місцевих бюджетів. Доцільним є 

впровадження аудиту доходів місцевих бюджетів, так як тільки на місцях можна 

налагодити контроль саме за об’єктами оподаткування і, здійснюючи фактичний 

контроль, порівнювати їх з даними обліку. Це нова ділянка для української 

практики, яка потребує системного підходу і затребувана на практиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В 

УКРАЇНІ 

 

З розширенням доступу до Інтернету та постійним зростанням кількості 

користувачів, вітчизняні компанії отримали потенційну можливість активно 

інтегруватися в середовище електронної комерції. Споживачі все більше 

користуються під час вибору товарів, робіт чи послуг сайтами компаній, 

магазинів, туристичних фірм тощо. Слід зазначити, що Інтернет-бізнес це 

поєднання всіх видів підприємницької діяльності та ділової діяльності в 

Інтернет-середовищі, що має свої особливості та функції для задоволення потреб 

користувачів Інтернету та отримання різної віддачі. Найпоширенішою формою 

бізнесу в Інтернеті є Інтернет-магазин, який є місцем в Інтернеті, де товари 

(включаючи доставку товарів) продаються безпосередньо споживачам 

(юридичним або фізичним особам). Тому, розміщення інформації про 

споживача, замовлення товарів та транзакції здійснюються в мережі (веб-сайт 

Інтернет-магазину). Порівняно з веб-сайтами, що надають послуги безкоштовно, 

Інтернет-магазини в основному надають готівкові платежі. 

Тому, сьогодні є актуальним дослідження ефективного механізму 

оподаткування інтернет-магазинів. Однак спалах пандемії COVID-19 спричинив 

світову економічну кризу, що вплинуло і діяльність суб'єктів господарювання у 

сфері електронної комерції. В Україні, зокрема, з метою підтримки вітчизняних 

суб’єктів господарювання вжито ряд невідкладних заходів, серед яких часткове 

послаблення фіскального тиску (шляхом упровадження податкових пільг та 

звільнення від оподаткування операцій з постачання товарів, які є необхідними 

для здійснення заходів щодо подолання пандемії, запровадження мораторію на 

проведення податкових перевірок тощо [1] 

Слід зазначити, що кількість функціонуючих інтернет-магазинів в Україні 

перевищує 14 тис., при чому офіційно зареєстровано з них близько 10 тис. Майже 

70 % з них створюються як інтернет-вітрини звичайних магазинів і застосовують 
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електрону комерцію для додаткового збуту товарів і лише 30 % здійснюють 

господарську діяльність виключно у мережі Інтернет. Із вказаної сукупності 

інтернет-магазинів близько 300 контролюють майже 80 % ринку. 

Законодавством не передбачено окремого податку, який би регламентував 

особливості оподаткування інтернет-магазина, отже така діяльність 

регламентується Податковим кодексом України, що й інші види торгівлі. 

До об’єктів оподаткування належать операції щодо реалізації, нарахування 

заробітної плати працівникам, нарахування податку залежно від вибраної 

системи оподаткування. Зокрема, юрособи чи фізособи – підприємці, які 

здійснюють свою діяльність через інтернет-магазин, згідно з чинним 

законодавством, можуть самостійно вибрати спрощену або загальну систему 

оподаткування. Спрощена система оподаткування передбачає справляння 

податків із заміною сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку. 

Є певні принципові обмеження торгівлі для фізичних осіб – підприємців – 

платників єдиного податку першої групи. Так, відповідно до пп. 1 п. 291.4 ст. 291 

Податкового кодексу на першій групі платників єдиного податку можуть 

перебувати фізичні особи – підприємці, які: не використовують працю найманих 

осіб; здійснюють винятково роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках; провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню; 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн. 

Іншими словами, фізичні особи-підприємці-платники першої групи єдиного 

податку не можуть продавати товари через інтернет-магазини. Водночас така 

особа може за посередництвом Інтернету провадити господарську діяльність 

з надання побутових послуг населенню, перелік яких наведено в п. 291.7 ст. 291 

Податкового кодексу [2].  

Крім того, будь-який суб’єкт господарювання, чи то юридична, чи фізична 

особа – підприємець, які здійснюють продаж товарів через інтернет-магазин, при 

досягненні обсягів постачання 1 млн грн будуть зобов’язані зареєструватися 

платником ПДВ (крім осіб, які є платниками єдиного податку першої – третьої 

груп). 

В умовах сьогодення інтернет-магазини на рівні з іншими суб’єктами 

господарювання у своїй діяльності зобов’язані використовувати РРО під час 

здійснення розрахункових операцій. суб’єкти господарювання під час продажу 

товарів через Інтернет реєструють РРО на загальних підставах за адресою 

розміщення інтернет-магазинів, а в разі доставки власною кур’єрською службою 

можуть зареєструвати РРО на транспортний засіб, яким здійснюють доставку. 

Водночас у разі здійснення розрахунків лише в безготівковій формі (з 

розрахункового рахунка на розрахунковий рахунок) застосування РРО є не 

обов’язковим. Крім того, РРО не використовують, якщо не визначено місце 

розрахунків, проведених на підставі рахунка в безготівковій формі за допомогою 

платіжних карт Visa і MasterCard під час надання інформаційно-консультаційних 

послуг, отримання комп’ютерних й інших програм за допомогою Інтернету. У 

разі використання банківської картки для оплати вартості товарів квитанція 

платіжного термінала не є розрахунковим документом [3]. 
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Отже, можна зробити висновок, що нині торгівля через інтернет-магазини 

посідає вагоме місце в розвитку національної економіки. Тому, за доцільно 

впровадження до положень ПКУ додаткової групи платників для суб‘єктів 

господарювання у сфері інтернет продажів, що враховуватиме особливості 

здійснення діяльності у цій сфері, дозволить створити передумови для 

поліпшення її розвитку й скорочення частки суб‘єктів цієї діяльності, які не 

здійснюють постановки на податковий облік, а відтак, не сплачують податки до 

бюджету держави. Оподаткування інтернет-магазинів повинно базуватися на 

упровадженні позитивного світового досвіду до національного законодавства 

України з одночасним урахуванням вітчизняних особливостей і рівня 

інформатизації економічних відносин. 
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ПОДАТКИ ТА ВНЕСКИ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  В УПРАВЛІННІ 

СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ 

ТА ДЕРЖАВ СВІТУ 

 

В економіці держав світу податки та внески з заробітної плати відіграють 

надважливу роль в управлінні сталим розвитком суб’єктів господарювання, не є 

винятком і Україна. Заробітна плата, її рівень, податки та внески, що з неї 

сплачуються є важливою складовою державного впливу на підвищення 

економічної ефективності підприємств в сучасній системі господарювання.  

Що стосується податку з зарплати, то він представлений в Україні у формі 

податку на доходи фізичних осіб та становить 18%. Якщо порівнювати ставку 

цього податку зі ставками аналогічних податків держав світу, то варто 

наголосити, що найбільший податок сягає 60% в республіці Кот-д'Івуар, а в таких 

державах світу як ОАЕ, Саудівська Аравія, Оман та інших він відсутній взагалі. 

Аналіз податку в європейських державах дозволяє стверджувати, що найвищий 

розмір становить в Швеції (57,2%), Фінляндії (56,95%), Данії (55,8%), Австрії 

(55%), а найнижчий в Чорногорії (9%), Сербії, Румуніїї, Македоніїї, Болгаріїї, 

Босніїї та Герцоговині (по 10%) [5]. 

Загальний розмір страхових внесків на соціальне страхування в Україні 

відповідає практиці більшості розвинених держав світу. В одних державах 

страхові внески є фіксованими, а в інших залежать від доходу працівника. Однак 

в нашій державі частка працівників у сплаті страхових внесків дорівнює нулю, 

що збільшує навантаження на роботодавців [3, с. 47], а для роботодавців 

становить 22%. Для порівняння страхових внесків на соціальне страхування з 

іншими державами варто зазначити, що найвищий відсоток встановлено 68% у 

Франції (45% для підприємства та 23% для працівника); 50,84% в Нідерландах 

(23,19% та 27,65% відповідно); 48,6% в Словаччині (35,2% та 13,4% відповідно). 

А відсутній внесок взагалі у Катарі. Що стосується відсутності аналізованого 

внеску для працівників, то він, крім нашої держави, відсутній лише в Російській 

Федерації, в усіх інших державах його сплачують як роботодавці, так і наймані 

працівники [5]. 

Єдиний внесок в Україні не входить до системи оподаткування. Податкове 

законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного 

внеску. Чинним законодавством про соціальне страхування регламентується 

порядок формування доходів (розміри обов’язкових внесків, граничний розмір 

об’єкта оподаткування, строки сплати, звітність) та використання коштів (види 

виплат і послуг, перелік одержувачів та умови надання допомог). При визначенні 
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розміру єдиного соціального внеску  для роботодавців враховуються кошти на 

чотири існуючі види соціального страхування, для найманих осіб – на три види 

страхування (крім страхування від нещасних випадків), які розподіляються між 

відповідними фондами [1, с. 23]. 

З 1 січня 2011 р. запроваджено механізм сплати єдиного соціального внеску 

до Пенсійного фонду замість системи збору страхових внесків на соціальне 

страхування, що передбачала внески в окремі фонди за різними ставками. 

Запровадження єдиного соціального внеску сформувало єдину систему звітності 

та контролю за справлянням внеску. З 1 січня 2021 р. запроваджується нова 

об’єднана звітність з ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка 

значно спростить роботу підприємств. Передбачається, що замість 16 звітів (12 

– по єдиному соціальному внеску і 4 – по податку на доходи фізичних осіб) – 

буде лише 4 щоквартальних. 

В Україні на законодавчому рівні встановлено мінімальний та 

максимальний розмір бази нарахування та сплати ЄСВ, які залежать від розміру 

мінімальної заробітної плати (далі – МЗП). Мінімальна сума ЄСВ визначається 

як 22% від МЗП, а максимальна – 22% від 15 розмірів МЗП [4, с. 137]. 

Для покращення справляння податку на доходи фізичних осіб та внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в управлінні сталим 

розвитком суб’єкта господарювання необхідно вдосконалити правове 

забезпечення, державний нагляд та регулювання. Враховуючи досвід 

розвинених держав особливої уваги потребує розподіл страхового внеску між 

працівником та роботодавцем у напрямі скорочення частки роботодавця. Крім 

того, необхідно запровадити страховий внесок для всіх категорій працівників 

залежно від їх доходу і таким чином інтегруватись в систему соціального 

страхування Європейського союзу [2, с. 63]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МОЛОДІЖНИХ СТАРТАПІВ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД 

 

В умовах економічної кризи, спричиненою пандемією, та наявністю 

зростаючого рівня безробіття серед молоді, уряди європейських країн 

розглядають можливості зниження податкового навантаження та спрощення 

адміністративних процедур оподаткування для молодих підприємців. Важливим 

в даному контексті є розумне оподаткування та, в цілому, конкурентне 

регулювання, які зможуть підтримувати, а не перешкоджати молодим 

підприємцям.  

Доступ до економічних можливостей для молоді через зайнятість, 

підприємництво та фінанси є критично важливим для створення сталого 

розвитку економіки. Молоді підприємці готові дотримуватися податкових 

правил, але часто перевантажені обтяжливими вимогами. Зменшення складності 

та впорядкування дотримання податкових норм та планування є вирішальним 

для підтримки молодих підприємницьких амбіцій [1]. Однією із форм 

молодіжного підприємництва є стартапи. Стартап – це новостворена компанія 

(може не бути юридичною особою), яка знаходиться на стадії розвитку і будує 

свій бізнес на основі нових інноваційних ідей, або на основі технологій, які 

нещодавно з’явилися, володіє обмеженою кількістю ресурсів (як людських так і 

фінансових) і планує виходити на ринок [2]. Особливо часто термін «стартап» 

застосовується відносно інтернет-компаній й інших фірм, що працюють в сфері 

інформаційних технологій, проте, це поняття розповсюджується і на інші сфери 

діяльності. 

Згідно даних Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 рр. [3] молоді люди 

у країнах Західної Європи починають новий бізнес більш активно,  огляду на те, 

що ці країни мають активну політику заохочення молодих людей щодо 

підприємництва, на відміну, від України. Проте молодь може мати менший 

доступ до ресурсів, включаючи капітал, знання та досвід (порівняно зі 

старшими), але також може мати менше обов'язків, включаючи сім'ю на 

утриманні, іпотечні кредити, і менш імовірно відмовляться від високих зарплат 

на початку своєї кар’єри. Через це молоді люди також можуть більш охоче 

https://www.facebook.com/GEMonitor/
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ризикувати. Вони можуть бути в курсі новітніх технологій, тенденцій та ідей, 

мати більше енергії та ентузіазму, щоб розпочати нове підприємство. Якщо ці 

заходи не увінчуються успіхом, їх чекає довга кар’єра для отримання доходу.  

В середньому ж кожного року в світі реєструється 100 мільйонів стартапів. 

Що ж до України, то за даними світового рейтингу стартапів сервісу Startup 

Ranking в нашій країні у 2016 р. було зареєстровано 141 стартап-компанію, а у 

2020 році вже – 309 одиниць [4]. Україна, маючи таку кількість стартапів, не 

ввійшла в десятку лідерів і має чималий відрив від провідних країн, проте 

входить в 50 країн й займає 38 місце. Тобто засновникам вітчизняних стартапів 

потрібно вдосконалювати проекти, поліпшувати організацію менеджменту, 

працювати над залученням інвестицій. 

Адміністративно-регулятивні бар’єри є основним стримуючим фактором 

для старту молодіжного підприємництва. Несприятливі податкові системи та 

високий рівень податків займає першу сходинку серед факторів, що стають на 

перешкоді створенню молодіжного підприємства та, які можуть знищити новий 

бізнес на початковій фазі. За даними МОП 70% респондентів Європи (67% 

респондентів у віці від 15 до 24 років) стверджували, що адміністративні 

обмеження (в тому числі адміністрування податків) визначені основною 

перешкодою для започаткування бізнесу та самозайнятості [5]. Мінімізація та 

спрощення регуляторно-адміністративних перешкод, максимізація підтримки 

полегшить молодим людям розпочати власний бізнес. Як свідчать опитування 

респондентів [5], основними стимулюючими факторами для розвитку 

молодіжного підприємництва можуть бути: встановлення сприятливих 

податкових норм та ставок, полегшення та впорядкування процедур реєстрації 

підприємств та зниження витрат, (врахування молодих підприємців при зміні 

ділових правил та норм; надання інформації, консультування та допомоги з питань 

регулювання. Тобто молодий підприємець повинен бути звільнений від усіх видів 

податків, зборів, накладних витрат, доки досягається певний рівень прибутку. 

Сьогодні в Україні для стартапів діють загальні умови оподаткування, що 

законодавчо передбачають лише певні преференції для ІТ-спеціалістів – 

приватних підприємців [6]. Проте країна має стимулювати нові креативні 

напрямки розвитку, адже не можна досягти значних успіхів, спираючись лише 

на аграрний сектор і сировинну економіку. Так, наприклад, впровадження 

низької податкової ставки для інноваційних стартапів на строк до 10 років 

забезпечить зростання відповідної індустрії в 2-3 рази [7]. Такий податковий 

клімат дозволить конкурувати Україні з іншими країнами в інноваційній сфері, 

забезпечуючи країні стійкі показники економічного росту. 

В Україні на законодавчому рівні в 2020 році у Верховній Раді було 

зареєстровано проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо встановлення спеціального податкового режиму», який 

передбачав внесення змін до ПКУ [8]. Зокрема, спрощену систему 

оподаткування доповнити п’ятою групою ФОП спеціально для «стартапів» – 

новоствореного суб’єкта господарювання (юридична особа або фізична особа – 

підприємець), який ще не визначився з формою оподаткування. Відсоткова 

ставка єдиного податку для платників п’ятої групи встановлюється у розмірі 0 %. 
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Втім, якщо дохід «стартапу» протягом перших дев’яти місяців діяльності 

перевищить суму 300 000 грн, то така особа протягом одного місяця повинна 

визначитись з формою оподаткування і перейти на неї. В іншому випадку такий 

суб’єкт господарювання автоматично переводиться на загальну систему 

оподаткування. Проте наразі цей закон не прийнято. 

Таким чином, в Україні немає вагомої підтримки стартапів від держави: 

слово «стартап» загалом не закріплене юридичним відповідником у 

законодавстві, і взагалі багато інноваційних реалій в Україні не мають 

законодавчих відповідників. Саме тому слід привести законодавство, податкове 

включно, до тих форм, які будуть зрозумілі усім учасникам ринку. Сьогодні 

українська талановита та перспективна молодь майже не впливає на економічний 

успіх країни, оскільки податки, що вони сплачують з продажу молодіжних 

проектів чи з інвестицій, зазвичай ідуть за кордон, де, зважаючи на досить 

ліберальний податковий клімат, і реєструють ці компанії. Тому держава повинна 

розробити і чітко дотримуватися тих податкових положень, які сприятимуть 

внутрішній реєстрації молодіжних інноваційних стартап-проектів та реалізації 

відповідних ідей у вітчизняному бізнес-просторі. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Існування будь-якого підприємства супроводжується сплатою податків, що 

впливають на фінансовий результат господарської діяльності. Неповне 

нарахування, недоплата податкових платежів, подання податкової звітності з 

запізненням, помилки при організації податкового обліку передбачають 

застосування санкцій, стягненням штрафів, пені з платників податку. Для цього 

необхідно оптимізувати суму податків, шляхом ефективної організації обліку. 

Питання сутності податкового обліку та його місця в системі 

бухгалтерського обліку розглядали в своїх працях такі вчені, як О.В. Бондар, 

О.С. Бородкін, С.Ф. Голов, Є.К. Ковальчук, О.І. Малишкін, Є.В. Мних, 

В.М. Панченко, Ж. Рішар, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен та інші. Проте 

залишаються відкритими питання щодо організації бухгалтерського податкових 

розрахунків на підприємстві. 

Податковим обліком є впорядкована система збирання, узагальнення та 

передача інформації для визначення податкової бази при розрахунку податків на 

основі даних первинних документів. 

Джерелом фінансування заходів, спрямованих на охорону навколишнього 

природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, 

підвищення рівня екологічної безпеки життєдіяльності природного середовища, 

є екологічний податок, що є загальнодержавним обов’язковим платежем, який 

сплачується з фактичних обсягів викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі.  

При постійному зростанні ставок екологічного податку частка надходжень 

цього податку (1,7 млрд. грн. у 2017 році та 2,8 млрд. грн. у 2018 році) до 

державного бюджету (627,2 та 753,8 млрд. грн. відповідно) залишається 

незначною (0,3-0,4 %). При цьому в європейських країнах екологічний податок 

формує до 10%. податкових надходжень [2]. 

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, включаючи тих, які виконують агентські 

(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час 

провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: 
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– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 

– 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. 

Екологічний податок сплачується за рахунок чистого прибутку 

підприємства, якщо воно порушує встановлені вимоги, такі як ліміти 

використання природніх ресурсів або стандарти забруднення, чи здійснює 

несанкціоноване використання природних благ [1]. 

Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення залежать від найменування 

забруднюючої речовини, а також класу небезпечності. 

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником 

податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного 

середовища або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий 

платник зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом 

забруднення або за кожним видом забруднюючої речовини. 

Міністерством фінансів України не розроблено та не затверджено методики 

прогнозування надходжень екологічного податку до державного бюджету. 

Прогнозний розрахунок здійснюється на підставі пропозицій Державної 

фіскальної служби України та Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України без аналізу обсягів та видів (класів) забруднюючих 

речовин, розміщених відходів та утворених радіоактивних відходів. Немає також 

фактичної кількості платників екологічного податку, повноти нарахування та 

своєчасності сплати, погашення податкового боргу з цього податку [2]. 

Дослідження організації податкового обліку на підприємстві є одним із 

найважливіших наукових завдань, яке має вагоме практичне значення. 

Екологічний податок є державним інструментом реалізації економіки 

природокористування, він має сприяти зменшенню шкідливих викидів 

підприємств та збільшенню фінансування витрат на покращення екологічного 

стану. Неподання або несвоєчасне подання податкової декларації екологічного 

податку платником податків тягнуть за собою накладення штрафу. 
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

 

Ефективність адміністрування податків характеризує продуктивність 

діяльності податкових органів, рівень податкової культури платників податків, 

результативність реалізації податкової політики в країні, тобто ефективність 

функціонування системи оподаткування загалом. 

Ефективність, в широкому значенні, – це відносна величина, яка 

характеризує співвідношення між результатом (ефектом) і витратами, які були 

здійснені задля досягнення цього результату. 

Ефективність системи адміністрування податків передбачає систематичне 

та в повному обсязі забезпечення надходжень від сплати податків до бюджетів 

різних рівнів, враховуючи при цьому податкоспроможність, права та інтереси 

платників податків. Така ефективність характеризується діяльністю фіскальних 

органів, дієвістю системи захисту прав та інтересів платників податків, 

переліком податків і зборів, рівнем податкового навантаження тощо.  

Наразі в Україні відсутня методика (методичні рекомендації), спроможна 

забезпечити комплексне оцінювання ефективності системи адміністрування 

податків. 

Методичний підхід (як сукупність певних прийомів) оцінювання 

ефективності системи адміністрування податків має передбачати можливість 

аналізу кожного відокремленого процесу або напряму діяльності, а також 

можливість аналізу у різних сегментах (наприклад, у функціональному або 

регіональному розрізі).  

Методологія оцінювання ефективності системи адміністрування податків 

розкривається у певному процесі, який включає наступні складові: 

– вивчення (дослідження) ефективності ресурсного забезпечення 

(технології, обладнання, кадровий потенціал); 

– оцінка системи моніторингу і контролю; 

– аналіз результативності управлінської діяльності (менеджменту). 

При формуванні переліку показників оцінювання ефективності системи 

адміністрування податків слід орієнтуватися на ті, що характеризують ступінь 

задоволення суспільних потреб, зокрема щодо виробництва та споживання так 

званих «неринкових благ». Наприклад, це може бути зростання добровільності 

сплати податків (як наслідок – підвищення якості роботи податкових органів у 

частині належного консультування та упередження податкових правопорушень), 

зменшення обсягу новоутвореного податкового боргу (як наслідок – якісного 

адміністрування наявного боргу), зростання кількості нових платників (як 
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наслідок – підвищення зрозумілості та доступності податкового законодавства й 

підвищення якості податкових послуг) тощо. 

Є доцільним також розрахунок інтегрального показника, який 

характеризуватиме ефективність системи адміністрування податків як 

багаторівневої системи. При цьому може бути застосований метод інтегральних 

оцінок, що базується на приведенні наявних або отриманих (розрахованих, 

оцінених) показників за певними блоками (напрямами) до величин, які є 

співставними (співрозмірними, порівняльними). Отримані інтегральні оцінки, 

крім можливості визначення інтегрального показника, дають змогу проводити 

ранжування (рейтингування) об’єктів (тобто реальних економічних явищ і 

процесів), що вивчаються, і на підставі цього будувати ранжовані таблиці 

(рейтинги). Отримані значення рейтингу (ранги) надають можливість 

розраховувати рангову кореляцію і таким чином робити висновки про вплив 

різних чинників на досліджувані процеси і явища. 

Показники оцінювання ефективності системи адміністрування податків 

повинні обиратися, виходячи із розуміння необхідності ідентифікації різних 

ефектів (результатів), що утворюються внаслідок діяльності податкових органів. 

При цьому слід орієнтуватися на такі ефекти, які є значними і спрямованими на 

створення найцінніших суспільних благ. Розуміючи, що в процесі 

адміністрування податків досягається (відбувається) доволі велика кількість 

ефектів, які реально всі не можуть бути враховані, доцільно зробити акцент на 

залученні показників, які найбільш точно характеризують кінцеві результати 

діяльності, а також процеси, в ході яких цих результатів було досягнуто. 

Прийнятними для дослідження є показники (абсолютні та відносні), які кількісно 

відображають параметри керованих (з боку органів податкового 

адміністрування) процесів у сфері оподаткування. 

Головними методами оцінювання необхідно визначити традиційні методи 

економіко-математичного та статистичного аналізу. Насамперед, йдеться про 

розрахунок коефіцієнтів та індексів, оскільки виникає проблема приведення 

різнопланових абсолютних та відносних показників до порівняльності, а також 

зіставлення отриманого інтегрального показника у просторі і часі. Система 

показників, що становить фактологічну базу дослідження (методичного підходу) 

ефективності системи адміністрування податків, моделюється на основі аналізу 

очікуваних результатів реалізації заходів та дій, спрямованих на виконання 

поставлених перед органами податкового адміністрування завдань і функцій.  

У разі потреби визначена система показників може бути змінена (доповнена 

чи зменшена за кількістю показників) з урахуванням програмування цілей та 

завдань функціонування системи податкового адміністрування. 
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УДК 336.2 

Мельничук Ірина Іванівна, 
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ЄДИНИЙ РАХУНОК ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ:  

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Українське податкове законодавство завжди характеризувалося 

нестабільністю, що негативно позначається на податковій дисципліні, настроях 

платників та в цілому економіці країни. Зміні зазвичай підлягають ставки різних 

податків і зборів, їх бази оподаткування, граничні обсяги доходів, які 

враховуються при обчисленні сум податків, тощо. Проте, у світлі останніх 

нововведень, які стосуються одразу майже усіх податків і зборів, з 01.01.2021 р. 

змінюється порядок сплати більшості податків і зборів, що актуалізує завдання з 

вивчення особливостей запровадженого порядку, його переваг та недоліків. 

На сьогоднішній день усі подати і збори в Україні сплачуються платниками 

за місцем їх державної реєстрації шляхом перерахування коштів з поточного 

рахунку платника на рахунки одержувачів за допомогою сформованих 

платіжних доручень за кожним видом податків або зборів, у тому числі, і ЄСВ. 

Крім того, сплату податків можна здійснити готівкою у касі банку за кожними 

видом податків, зборів. Такий порядок сплати вимагає від платника: 

1) мати залишок коштів на власному поточному рахунку; 

2) формування різних платіжних доручень за видами податків і зборів; 

3) постійного контролю за реквізитами для сплати податків і зборів; 

4) контролю своєчасності та повноти сплати податків і зборів для 

уникнення нарахування штрафних санкцій та виникнення податкового боргу. 

З метою спрощення процедури сплати податків законодавець пропонує 

платникам перейти на інший варіант сплати – шляхом застосування єдиного 

рахунку.  

Досить цікавий, простий і на перший погляд зручний варіант сплати 

податків міг стати «панацеєю» для платників, що дозволяє уникнути 

відповідальності за те, що платіж було внесено хоч і вчасно, проте не на той 

рахунок, неправильність реквізитів отримувача коштів, або ж кошти несвоєчасно 

надійшли на особовий рахунок у контролюючому органі та ін.. Однак, аналіз 

правових актів [1-3] в частині запровадження і застосування єдиного рахунку для 

сплати податків показав, що окремі їх положення значно зменшують переваги 

застосування такого рахунку, у зв’язку з чим платники не будуть поспішати 

переходити на такий альтернативний варіант сплати податків, зборів, ЄСВ. 

Серед найбільш значущих факторів, які будуть стримувати застосування 

єдиного рахунку платниками податків, на наш погляд, варто виділити: 

1) умова щодо подання повідомлення про використання або про відмову 

від використання єдиного рахунку платником податків лише в електронній 

формі через електронний кабінет. Зважаючи на те, що більшість зареєстрованих 
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суб’єктів господарювання в країні є фізичними особами-підприємцями, не усі з 

них мають електронні ключі, що не дозволяє їм скористатися перевагами 

спілкування з податковою службою в електронному форматі;  

2) обмеження щодо можливостей відмови платника податків від 

використання єдиного рахунку. Особливий негативний ефект дане обмеження 

буде мати на початку практики застосування єдиного рахунку, оскільки платник, 

не знаючи усіх практичних моментів його використання та у випадку виявлення 

певних недоліків, не зможе перейти на традиційний спосіб оплати податків і 

зборів, а лише з першого числа місяця наступного календарного року; 

3) відсутність періоду тестового застосування єдиного рахунку, протягом 

якого платник міг би остаточно визначитися у доцільності його застосування, 

оскільки у п 35.1.3 [3] вказано, що з початком використання єдиного рахунку 

платник податків зобов’язаний здійснювати сплату грошових зобов’язань та/або 

податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску, інших платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, через єдиний 

рахунок, крім окремих випадків. В іншому випадку, кошти, сплачені таким 

платником податку будуть вважатися помилково сплаченими грошовими 

зобов’язаннями; 

4) із п. 35.1.3 [3] випливає, що для формування реєстрів платежів 

необхідно буде прикладати різну податкову інформацію; 

5) черговість сплати платежів з єдиного рахунку, за якою спочатку 

списуються недоїмки та суми податного боргу, а лише потім суми нарахованих 

податків і зборів звітних періодів.  

Проте, запровадження єдиного рахунку не позбавлено і певних позитивних 

аспектів, серед яких на даному етапі можна виділити: добровільність 

застосування, заборона накладення арешту на кошти на єдиному рахунку [2]. 

Отже, запровадження єдиного рахунку для сплати ЄСВ, податків і зборів 

може стати суттєвим поштовхом для покращення відносин платників та 

контролюючих органів. У той же час, механізми запровадження та 

функціонування такого рахунку мають бути чітко налагодженими, з метою 

уникнення проблем у майбутньому. 
 

Список використаних джерел 

1. Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35¹ 

Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади: Постанова КМУ від 

29 квітня 2020 року № 321. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2020-%D0%BF#Text 

(дата звернення: 28.10.2020 р.). 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування: Закон України від 13.04.2020 р. № 559-IX. URL: 
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ПРО ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ ПДВ 

 

Активна підприємницька діяльність не тільки один з найважливіших 

факторів економічного зростання в країні, а й одночасно вважається загальним 

показником соціально-економічного розвитку держави. Особливістю сучасного 

економічного середовища в Україні є те, що воно в недостатній мірі сприяє 

розвитку підприємництва, характеризується браком джерел фінансування, 

податковим пригніченням господарської ініціативи підприємств. Про останнє 

свідчить часта зміна нормативно-правої бази, високі ставки податків, 

невідповідність тлумачення податкового законодавства з іншими методичними 

матеріалами. Проте, правильно організована система обліку і контролю 

податкових розрахунків і платежів, оперативне і досконале застосування 

податкового законодавства на підприємстві дають змогу оптимізувати податкові 

платежі, уникати штрафних санкцій, а також акумулювати грошові потоки.  

Основними податками, які мають місце в господарській діяльності 

підприємств є: податок на прибуток підприємств, податок на доходи з фізичних 

осіб, податок на додану вартість, мито, єдиний податок, акцизний податок. 

Порядок нарахування та сплати вищенаведених податків значно відрізняється і 

потребує індивідуального підходу до кожного з них.  

Одним із найвагоміших і найскладніших для розрахунку податків є податок 

на додану вартість (ПДВ). Потреба у дослідженні даного податку зумовлена не 

тільки його важливістю для підприємства, а й тим, що він займає значну частку 

у надходженнях бюджету. 

Податок на додану вартість є найбільш неоднозначним та складним для 

розрахунків, адже його сплачують кінцеві споживачі, купуючи той чи інший 

товар або послугу, а безпосередній перерахунок до бюджету здійснюють 

підприємства, які мають статус платника ПДВ. Особливістю ПДВ є те, що при 

його сплаті платник, що збуває продукцію, товар, послугу, розраховуючи базу 

оподаткування зменшує своє зобов'язання перед бюджетом на податковий кредит 

–  суму ПДВ, яку він сплатив, купуючи товари, сировину чи послуги.  

З часу запровадження податку на додану вартість, найбільші складнощі 

виникали саме при визначенні сум податкового кредиту. Найперше, виникали 

значні суперечки між платниками податку на додану вартість та контролюючими 

органами щодо виключення з податкового кредиту сум податку через невизнання 

податковими органами підтверджуючих первинних документів. З іншого боку, 

були ситуації коли податковий кредит формувався на підставі фіктивних 

первинних документів, що дозволяло уникнути сплати значних сум податку 

недобросовісними платниками. 
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Зважаючи на це, найбільший відсоток спірних питань та ухилянь від сплати 

були зафіксовані саме стосовно податку на додану вартість. У 2013 році, ще до 

запровадження електронного адміністрування податку, бюджет України за 

різними оцінками недоотримав податку на додану вартість на суму близько  

50-70 млрд. грн. [1]. 

Значні проблеми у справлянні ПДВ заставляли законодавців постійно 

вносити зміни в нормативно-правові акти задля зменшення неоднозначностей і 

зловживань. Загалом, першим нормативним документом, що запровадив податок 

на додану вартість на території України, став Закон України «Про податок на 

добавлену вартість» від 20.12.1991 р. № 2007-XII [2]. Вже за невеликий проміжок 

часу, а саме у 1992 році, був затверджений новий регулюючий документ – Декрет 

Кабінету Міністрів України «Про податок на добавлену вартість» від 

26.12.1992 р. № 14-92 [3], що дещо змінив порядок справляння ПДВ.  

Уведення в дію Закону України «Про податок на додану вартість» від 

03.04.1997 р. № 168/97-ВР [4] суттєво змінило облік податку на додану вартість. 

Були введені нові первинні документи з обліку ПДВ – податкові накладні та 

окремі регістри для їх реєстрації – книги обліку продажу товарів (робіт, послуг) 

та книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), які з часом були замінені на 

реєстри отриманих та виданих податкових накладних. 

Найбільш кардинальні зміни відбулись із введенням в дію у 2011 р. 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [5]. Саме із 

запровадженням даного нормативного документу були зроблені перші кроки до 

впровадження електронного адміністрування ПДВ задля зменшення його 

корумпованості. Зокрема, у 2011 р. був введений в дію Єдиний електронний 

державний реєстр податкових накладних, у якому спочатку реєструвалися 

податкові накладні з сумою ПДВ понад встановлений ліміт (1 мільйон грн. – з 

01.01.2011 р.; понад 500 тис. грн. – з 01.04.2011 р.; 100 тис. грн. – з 01.07.2011 р.; 

10 тис. грн. – з 01.01.2012 р.), а також податкові накладні на постачання 

підакцизних та імпортних товарів незалежно від сум ПДВ у них. Внесені у 2014 

р. зміни до Податкового кодексу України та затверджений постановою Кабінету 

міністрів України від 16.10.2014 р. № 569 Порядок електронного адміністрування 

податку на додану вартість [6] призвели до запровадження системи електронного 

адміністрування податку на додану вартість, яка поступово перетворювала облік 

ПДВ з паперового на електронний.  

Впровадження у 2015 році системи електронного адміністрування внесло 

суттєві зміни в облік ПДВ, зокрема: 

- усі податкові накладні почали складатися лише у електронній формі та 

реєструватися в єдиному реєстрі податкових накладних, витяг з якого став 

підставою для відшкодування податкового кредиту з ПДВ; 

- були сформовані бази даних за електронними митними деклараціями [7] 

щодо сплаченого митним органам ПДВ при імпорті товарно-матеріальних 

цінностей, що включався до податкового кредиту; 

- запроваджені електронні рахунки платників ПДВ, де акумулювалися  

грошові кошти для сплати податкового зобов’язання з податку на додану вартість;  
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- нарешті, змінена сама система справляння податку на додану вартість, 

зокрема реєстрація податкового зобов’язання стала відбуватися за умови 

наявності податкового кредиту або залишку грошових коштів на електронному 

рахунку ПДВ на суму такої реєстрації. Фактично, сплата податкового 

зобов’язання почала відбуватися у момент реєстрації податкової накладної 

платником ПДВ.  

Реформування системи обліку ПДВ проходить й зараз. Постійно вносяться 

зміни в електронні податкові накладні, у порядок документування та й в саму 

систему адміністрування податку. Зокрема, уже з 2020 року реєстрація та зняття 

з реєстрації платника ПДВ здійснюється лише в електронній формі через подання 

електронної заяви, підписаної кваліфікованим електронним підписом. Це 

свідчить про остаточне  переведення обліку ПДВ в електронний формат.  

Отже, запровадження системи електронного документування податку на 

додану вартість стало найрадикальнішою реформою у сфері податкового 

адміністрування, що призвело до здійснення обліку ПДВ суто в електронному 

форматі. Це суттєво зменшило можливості ухиляння від сплати даного податку, 

необґрунтованого тиску податкових органів на підприємство, полегшило роботу 

як бухгалтерів, так й податківців. 
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ДЕТИНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ЗАХОДІВ 

УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Тіньова економіка є відображенням активної криміналізації економічних 

процесів в Україні та є одна з найбільших перешкод розвитку 

конкурентоспроможності, зростання соціальних стандартів життя населення та 

інтеграції, заважаючи соціально-економічним реформам та стабілізації розвитку 

національної економіки. 

Вплив глобалізації, безумовно, сприяє детінізації економіки, що потребує 

об’єктивного, деталізованого та масштабного дослідження, оскільки така 

поведінка економічних агентів має масовий соціально-економічний характер та 

повинна бути усунена усіма можливими методами. 

Литвиненко В. зазначає, що серед основних чинників і умов, які визначають 

надзвичайне зростання обсягів «тіньової економіки» на сучасному етапі 

розвитку держави, можна назвати: 1) соціально-економічна криза в країні; 2) 

непослідовність економічних і соціальних реформ; 3) неврегульованість 

суспільно-економічних відносин; 4) недосконалість фіскальної політики 

держави; 5) відсутність стабільного законодавства, яке регламентує економічну 

діяльність;  6) серйозні прогалини в чинному законодавстві; 7) небезпечний 

рівень корумпованості державних службовців; 8) бартеризація 

взаєморозрахунків між суб’єктами господарювання [1 c. 29].   

За даними Інституту соціально-економічної трансформації до основних 

інструментів тінізації фінансових потоків відносять мінімізацію податкових 

зобов’язань, ухилення від оподаткування, виведення коштів за межі України, 

легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та порушення бюджетних 

видатків [2]. 

Відповідно до аналізу бюджет України найбільше недоотримує коштів 

через існування схем на митниці, виплату зарплат у конвертах та виведення 

прибутків на офшорні юрисдикції.  

В частині детінізації економіки значну роль відіграють директиви та 

багатосторонні та конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про 

оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню 

прибутку з-під оподаткування. Дієвий та невід’ємний інструмент усунення 

проблеми уникнення подвійного оподаткування – складанням міжнародних 

угод. 
Україна наразі ратифікувала понад 60 міжнародних договорів. Для 

підвищення ефективності впровадження міжнародних норм оподаткування в 

Україні доцільно чітке нормативно-правове забезпечення імплементації 
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договорів, визначення термінології та узгодження її в нормах національного 

законодавств, що дасть можливість виключити непорозуміння. 

 Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва у рамках 

Організації економічного співробітництва та розвитку та взяла на себе 

зобов’язання імплементувати мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з 

розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування 

:план BEPS, що має на меті впровадження стратегії податкового планування, 

тобто якщо раніше фірми або компанії могли уникнути оподаткування, після 

впровадження цього зробити вже не зможуть і державний бюджет не втратить 

надходження. 

Подвійне оподаткування - це оподаткування одного податкового об'єкта 

окремого платника одним (чи аналогічним видом) податком або збором за один 

і той же період (податковий період) [3]. 

Подвійне оподаткування доцільно розподілити на внутрішнє, коли в рамках 

однієї країни той самий податок стягується на рівні різних адміністративно-

територіальних одиниць та зовнішнє або міжнародне коли в рамках однієї країни 

той самий податок стягується на рівні різних адміністративно-територіальних 

одиниць[4]. 

В частині забезпечення Плану дій для боротьби з розмиванням бази 

оподаткування та виведенням прибутку. Україна почала здійснювати адаптацію 

плану BEPS виконуючи такі дієві кроки: 

– Запровадження правил оподаткування контрольованих іноземних компаній 

(Крок 3 BEPS); 

– Запровадження додаткової звітності з трансфертного ціноутворення для 

міжнародних груп компаній (Крок 13 BEPS); 

– Вдосконалення правил стосовно обмеження витрат за фінансовими 

операціями із пов'язаними особами – нерезидентами (Крок 4 BEPS);  

– Запобігання зловживанням у зв'язку із застосуванням договорів про усунення 

подвійного оподаткування (Крок 6 BEPS);  

– Запобігання уникненню статусу постійного представництва (Крок 7 BEPS); 

– Приєднання до автоматичного обміну фінансовою інформацією [5]. 

Для реалізації дієвих кроків BEPS окрім застосування міжнародної 

практики та допомоги експертів, щодо виокремлення національних ризиків, 

необхідне нормативно-правове регулювання частині прийняття Проекту Закону 

1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» від 30.08.2019. Також практичне виконання 

Державною податковою службою кроків BEPS має ґрунтуватись на нових 

алгоритмах дій в частині визначення критеріїв роботи з великими платниками 

податків, виявлення ризиковості операцій та уникнення морально застарілих 

методів адміністрування податків. 

Напрацювання в цій галузі є невід’ємними та достатньо важливими для 

покращення інвестиційного клімату України та економічного становища 

суб’єктів господарювання. 
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Враховуючи вже існуючу в нашій державі систему двосторонніх та 

багатосторонніх міжнародних договорів та конвенцій про уникнення подвійного 

оподаткування доходів і капіталу потрібно і в подальшому всебічно 

поглиблювати і удосконалювати механізми його мінімізації та уникнення.  
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ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА 

 

В останні роки ухилення від сплати податків багатонаціональними 

підприємствами є предметом широкої уваги. Журнальними та газетними 

шпальтами ширяться гучні журналістські розслідування щодо несплати 

податків. Світового масштабу сягнув у 2016 році скандал з викраденими у 

компанії Mossack Fonseca конфіденційними документами, з яких громадськість 

дізналася про численні схеми ухилення від сплати податків сотень великих 

корпорацій (так звані «панамські документи»). У тому ж 2016 році в центрі уваги 

опинилася діяльність 340 великих компаній, серед них Apple, Credit Agricole, 

IKEA, Аmazon і іншіх, які скористалися впровадженою у Люксембурзі 

системою, що дозволяла міжнародним компаніям уникати сплати податків в 

країнах ЄС. В Німеччині досі триває розслідування про конфіденційні рахунки 

неплатників податків в одному із банків Ліхтенштейну. 
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Численні розслідування та публікації про ухилення багатонаціональними 

підприємствами від сплати податків викликали хвилю реакції з боку 

громадських організацій та менш заможних країн ЄС. Під їх тиском розвинені 

держави розпочали провадити політику щодо обмеження можливостей 

корпорацій у використанні недоліків у законодавстві з метою ухилення чи 

зменшення податків. 

Першими до цього процесу були залучені компанії добувної промисловості 

та лісозаготівлі. Європейський Парламент та Рада ЄС у Директиві 2013/34/ЄС з 

метою забезпечення підвищення прозорості виплат на користь урядів ЄС 

великих підприємств та суб’єктів суспільного інтересу, що зайняті в добувній 

промисловості або в заготівлі корінного лісу, зобов’язали такі підприємства 

щороку розкривати суми виплат на користь урядів у звіті про платежі на користь 

урядів [1]. В цьому звіті мають розкриватися види платежів, порівнянних із тими, 

що відображаються підприємствами, котрі беруть участь у Ініціативі прозорості 

добувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). Таке 

звітування покликано допомагати урядам країн, багатих на природні ресурси, 

реалізовувати принципи й критерії корпоративної соціальної відповідальності та 

звітувати перед своїми громадянами за виплати, що отримуються цими урядами 

від підприємств, зайнятих у добувній промисловості та у заготівлі корінного лісу. 

Того ж року положеннями Директиви 2013/36/ЄС була встановлена вимога 

публікації банками даних по країнах щодо їх обороту, кількості працівників, 

прибутку, сплаченого податку та отриманих субсидій [2]. 

Втім, найбільш впливову діяльність щодо боротьби із агресивним 

податковим плануванням та ухиленням від сплати податків здійснює Організація 

економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), яка ще у 60-х р.р. 

минулого століття розробила типову конвенцію про уникнення подвійного 

оподаткування доходів і капіталу. Для впорядкування боротьби з ухиленням від 

оподаткування та підвищення податкової прозорості ОСЕР на звернення 

«Великої вісімки» розробила заходи протидії розмиванню податкової бази та 

виведенню прибутку Плану дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – розмивання 

податкової бази і вихід доходів з-під оподаткування) (далі – План дій BEPS). 

Україна є асоційованим членом Глобального форуму ОЕСР з прозорості та 

обміну інформацією для податкових цілей з 2013 року. Втім перші реальні кроки 

щодо податкової прозорості розпочалися лише у 2017 р.  

Так, відповідно до заходів, визначених у Плані імплементації Директиви 

2013/34/ЄС, до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (далі – Закон №996) було 

внесено вимогу складання відповідними підприємствами звіту у розрізі країн [3]. 

Цей звіт вперше необхідно було подати за 2018 рік. Втім за відсутності 

затвердженого методичного та організаційного забезпечення така звітність 

підприємствами, які працюють у добувній галузі та у лісозаготівлі ще не 

подавалася.  

У 2017 р. Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва 

в рамках ОЕСР (далі – Програма розширеного співробітництва). Як країна-

учасниця Програми розширеного співробітництва Україна взяла на себе 

https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
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зобов’язання імплементувати Мінімальний стандарт Плану дій BEPS, зокрема: 

Захід 5 «Більш ефективна боротьба зі шкідливими податковими практиками, 

зважаючи на прозорість та сутність»; Захід 6 «Запобігання наданню переваг за 

угодою за невідповідних обставин»; Захід 13 «Настанови щодо документації 

трансфертного ціноутворення та звітування в розрізі країн»; Захід 14 

«Забезпечення більшої ефективності механізмів урегулювання спорів» [4]. 

З метою реалізації заходу 13 у 2020 був прийнятий Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в 

податковому законодавстві» від № 466-IX 16 січня 2020 (далі – Закон № 466-IX). 

Однією з головних новацій у сфері забезпечення податкової прозорості є 

імплементація трирівневої моделі звітності з трансфертного ціноутворення (далі 

– Трирівнева модель) [5]. Внесення зазначених змін спричиняє значний вплив 

на багатонаціональні підприємства, що працюють в Україні. Адже Трирівнева 

модель складається із документації з трансфертного ціноутворення (Local File); 

локальної документації з трансфертного ціноутворення (Master File); звіту у 

розрізі країн міжнародної групи компаній (Сountry-by-country report - CbCR). 

Крім іншого, запровадження складового елементу трирівневої моделі 

документації з трансфертного ціноутворення – звіту у розрізі країн міжнародної 

групи компаній (далі – звіт у розрізі країн) – є передумовою приєднання України 

до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами 

(Мultilateral Сompetent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-

Country Reports) (далі – МСАА). 

Підсумовуючи зазначимо, що останні роки Україна активно долучається до 

глобального процесу протидії ухиленню від сплати податків та працює над 

створенням відповідного інституціонального середовища. Втім цей процес 

знаходиться на ранніх етапах та головні результати, такі як реалізація механізму 

підвищення прозорості щодо операцій з податкового планування 

багатонаціональних підприємств ще не досягнуті.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ 

 

Основним законодавчим актом, що регулює земельні відносини в Україні, 

є Земельний кодекс (далі – ЗКУ) [1], а порядок земельного оподаткування 

регламентується розділом ХІІ  «Податок на майно» (ст. 269–289) ПКУ [2]. 

Використання землі суб’єктами підприємницької діяльності в Україні є 

платним згідно ст. 6 ЗКУ. Платниками земельного податку є власники земельних 

ділянок, земельних часток (паїв), а також землекористувачі (п. 269.1 ПКУ). 

Для здійснення розрахунку того чи іншого податку в Україні, потрібно 

знати базу оподаткування і ставку, за якою обчислюється податок.  

Базою оподаткування земельним податком є (ст.271 ПКУ): 

– нормативна грошова оцінка земельних ділянок (НГО) з урахуванням 

коефіцієнта індексації; 

– площа земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена. 

Нормативна грошова оцінка (НГО) земельних ділянок – капіталізований 

рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства 

центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (п. 14.1.125 

ПКУ). 

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 

розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової 

оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних 

рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 

плановим періодом (п. 271.2 ПКУ). 

Також ставки місцевих податків (до яких належить і земельний податок) 

оприлюднюються до 15 липня поточного року і на веб-сайті ДФС. 

Відповідно до ст.13 ЗУ №1378 [3] встановлено обов'язкове проведення 

нормативної грошової оцінки земель, яке реалізується шляхом затвердження 

місцевою радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту. Нормативна ж оцінка конкретної ділянки оформлюється як 

витяг з такої технічної документації. За межами населених пунктів можлива НГО 

окремої ділянки. 

При цьому нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться (ст. 

18 ЗУ№1378): 

 розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового 

призначення – не рідше ніж 1 раз на 5-7 р.; 

https://docs.dtkt.ua/doc/1088.438.0#st18
https://docs.dtkt.ua/doc/1088.438.0#st18
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 розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок 

сільгосппризначення – не рідше ніж 1 раз на 5-7 років, а 

несільськогосподарського призначення – не рідше ніж 1 раз на 7-10 років. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними 

особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до ЗУ 

№858. 

Ставки земельного податку диференційовані залежно від місця 

розташування ділянки, проведеної нормативної грошової оцінки тощо.   

Щодо ставок земельного податку, то ПКУ, визначає лише їх граничні 

розміри (п.274.1 ПКУ). Граничні розміри ставок податку за земельні ділянки, 

НГО яких проведено, у 2020 році порівняно з 2019 роком не змінилися. Як і 

раніше розмір податку за такі землі не може бути більшим за 3 % від НГО. 

Причому за землі загального користування не більше 1 %, а для 

сільськогосподарських угідь не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх НГО. 

Окремо визначено, що гранична ставка земельного податку для лісових земель 

не може перевищувати 0,1 % від НГО. 

Ставку земельного податку за ділянки, НГО яких не проведено, залишено 

без змін – у розмірі не більше 5 % від НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або 

по області, а для сільгоспугідь – не менше 0,3 % та не більше 5 % від зазначеної 

оцінки. Для лісових земель встановили граничну ставку – не більше 0,1% НГО 

(п.277.1 ПКУ). 

Органи місцевого самоврядування встановлюють конкретні розміри 

ставок земельного податку за місцезнаходженням земельних ділянок згідно 

п.284.1 ПКУ. 

Нормативна грошова оцінка земель, відповідно до ст.289 ПКУ підлягає 

індексації. Коефіцієнт індексації грошової оцінки земель, нa який індексується 

оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів тa іншиx земель 

несільськогосподарського призначення, розраховується відповідно до п. 289.2 

ПКУ, станом на 1 січня поточного року. Цей коефіцієнт застосовується 

кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 

Відповідно до ст.289 ПКУ НГО земель, яка використовується для 

обчислення розміру земельного податку та орендної плати за землі державної та 

комунальної власності, щороку має бути відкоригована на коефіцієнт індексації 

(Кi), який обчислюється на підставі інформації Держстату про індекс споживчих 

цін (І), який склався на 1 січня поточного року (Кi = І : 100). У разі, якщо індекс 

споживчих цін перевищує 115 %, то коефіцієнт індексації застосовується із 

значенням 115. 

Однак в п.9. підрозд. 6 розд. ХХ ПКУ встановлено спеціальні індекси 

споживчих цін для обчислення плати за землю у 2019-2023 роках, відповідно 

до змін, внесених ЗУ № 2628. Згідно з цією нормою індекс споживчих цін, що 

використовується для визначення коефіцієнта індексації НГО 

сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель 

несільськогосподарського призначення, застосовується зі значенням 100 %. 

Тобто, збільшувати суму податку (орендної плати) через зростання індексу 

споживчих цін у 2019-2023 роках не потрібно. 
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Щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб 

статтями 281-282 ПКУ передбачено пільги. Також окремо виділені земельні 

ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком (ст.283 ПКУ).  

Земельний податок сплачується з дня виникнення права власності або права 

користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права 

користування земельною ділянкою податок, а також орендна плата за земельні 

ділянки державної і комунальної власності сплачуються за фактичний період 

перебування землі у власності або користуванні у поточному році. 

Відповідно до п. 1 ст. 125 ЗКУ право власності і право постійного 

користування на земельну ділянку виникає після отримання документа, що 

засвідчує право власності або право постійного користування земельною 

ділянкою, і його державної реєстрації. Право на оренду земельної ділянки 

виникає після укладання договору оренди і його державної реєстрації. 

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного 

земельного кадастру (п.286.1 ПКУ), а орендної плати – договір оренди. 

Для розрахунку річної суми земельного податку необхідно знати площу 

земельної ділянки, нормативну грошову оцінку таких земель або нормативну 

грошову оцінку площі ріллі по області, коефіцієнт індексації і ставку податку. 

 

Земельний податок за рік: 

 

якщо НГО проведена, то  

Сума земельного податку = Загальна площа ділянки х Нормативна 

грошова оцінка 1га угідь х Коефіцієнт індексації НГО х Ставка податку, % 

 

якщо НГО не проведено, то  

Сума земельного податку = = Загальна площа ділянки х Ставка податку 

на основі НГО одиниці площі ріллі по області, %. 

 

НГО можна знайти в оприлюдненому ДФС Довіднику показників 

нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 

01.01.2020 р. (грн. за га) за даними Держгеокадастру України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ТОРГОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Наразі торгівельна діяльність є най розповсюдженою формою 

господарювання на території України. Майже всі підприємства вказують даний 

вид діяльності у своїх установчих документах. 

У п. 1 ст. 263 Господарського кодексу України визначено, що господарсько-

торговельна діяльність це – діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції 

виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також 

допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних 

послуг [1].  

Відповідно до п. 3 ст. 263 Господарського кодексу України суб’єкти 

господарювання у розрізі господарсько-торгівельної діяльності мають змогу 

здійснювати власну діяльність відповідно до наведених форм господарювання: 

матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова 

торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в 

оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні 

торговельної діяльності, інша допоміжна діяльність із забезпечення реалізації 

товарів (послуг) у сфері обігу [1]. 

Процес організації бухгалтерського обліку торговельних підприємств 

базується та здійснюється згідно чинного законодавства з дотриманням 

принципів, зазначених у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» [3], Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку [4], 

Національному Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих і 

нормативних актах з урахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств. 

Організація обліку в торгових підприємствах передбачає ведення обліку 

роздрібного товарообігу, зазвичай, у грошовому вимірнику за продажними 

(роздрібними) цінами. Винятком слугують товари, які потребують особливого 

контролю, а саме ювелірні вироби із дорогоцінних металів, товари, прийняті на 

комісію, та інші. 

Що стосується визначення поняття товару, згідно з Законом України «Про 

захист прав споживачів» товар – це усе, що може задовольнити потреби і 

пропонується ринком з метою привернення уваги, придбання, використання або 

споживання [2].  

Дане поняття має дещо інше визначення у бухгалтерському обліку, товаром 

прийнято вважати матеріальну або нематеріальну власність, яка призначена для 

реалізації.  
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Товари є основною складовою запасів торговельних підприємств, в 

роздрібній торгівлі обліковуються за продажними цінами, а в оптово-збутових 

організаціях – за купівельними або продажними цінами.  

Специфічним аспектом обліку торгових підприємств є використання 

рахунку 28 «Товари» як основного. Основна інформація про витрати діяльності 

на торгових підприємствах сконцентрована на рахунках 92 «Адміністративні 

витрати» та 93 «Витрати на збут». Ціна реалізації товару складається з первісної 

вартості товарів та торгової націнки. Торгова націнка фактично являє собою 

прибуток, який підприємство планує отримати від реалізації товару (певного виду).  

В роздрібних підприємств після проведення нарахування націнки, товари 

обліковуються не за первісною вартістю, а за цінами продажу. Даний метод обліку 

товарів є менш трудомістким у виконанні облікової роботи, дозволяє простіше 

визначати фінансові результати діяльності підприємства наприкінці місяця.  

Що стосується взаємовідносин постачальника і покупця, то в торгівлі вони 

оформляються відповідними договорами, контрактами чи угодами. У цих 

документах вказується назва позицій, які реалізуються, їх ціна, загалом умови за 

якими здійснюється угода, строки її виконання та порядок розрахунків. Також 

важливою складовою виступають вимоги щодо якості продукції та 

відповідальність сторін за порушення умов договору. Надходження товарів на 

склади і бази відбувається на підставі надання рахунків-фактур або товарно-

транспортних накладних. 

Загалом, ефективна організація обліку товарів на торгових підприємствах 

може бути забезпечена завдяки: 

– встановленню чіткої системи документообігу; 

– забезпеченню системи контролю операцій з руху матеріальних цінностей;  

– періодичному проведенні інвентаризації та вибірковим перевіркам 

наявності товарів;  

– вчасному відображенні результатів проведених інвентаризаційних 

перевірок в бухгалтерському обліку; 

– дотриманню нормативного та правового забезпечення щодо зберігання 

товарно-матеріальних цінностей;  

– впровадженню обліково-обчислюваних технологій складського обліку.  

Отже, удосконалення процесу організації обліку товарів сприяє більш 

повному та об’єктивному відображенню торгових операцій у бухгалтерському 

обліку торгових підприємств, що має значний вплив на ефективність та 

оперативність прийняття рішень щодо стратегії і тактики розвитку підприємства.  
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МОЖЛИВИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ 

ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 

 

У відповідності до чинного законодавства фізична особа-підприємець, для 

своєї діяльності, може обрати один з двох методів оподаткування: спрощена 

система оподаткування (єдиний податок) або загальна система оподаткування. 

Кожна система має свої переваги та недоліки, а також різну ефективність 

застосування в залежності від видів діяльності, обсягів, рівня знань підприємця 

з обліку та оподаткування своєї діяльності тощо. 

Основні принципи функціонування на єдиному податку прописані у статтях 

291-300 Податкового кодексу України. Виділяють чотири групи платників 

єдиного податку, з яких підприємець може обрати одну з трьох перших (оскільки 

4-та група єдиного податку призначена для підприємств, що спеціалізуються на 

сільському господарстві).  

Для платників єдиного податку в ПКУ зазначені види діяльності, які їм 

заборонено здійснювати. Серед найбільш поширених в практиці видів 

діяльності, що заборонені для «єдинників» є: виробництво-продаж підакцизних 

товарів, видобуток та реалізація корисних копалин та дорогоцінного каміння, 

діяльність фінансових установ, надання в оренду приміщень та земельних 

ділянок з площами вище встановленої межі, діяльність нерезидентів тощо. 

Також, для платників єдиного податку, встановлені обмеження щодо 

чисельності працівників в кожній групі та максимального розміру річного 

доходу: без найманої праці та 1 млн. грн. для 1-ї групи, до 10 працівників та 5 

млн. грн. для 2-ї групи і 7 млн. грн. (без обмежень по чисельності) для 3-ї. 

Обмеження діють і щодо видів діяльності для груп. Так,  підприємці 1-ї групи 

можуть лише надавати побутові послуги населенню та здійснювати торгівлю на 

ринках з торгівельних місць, 2-ї – надавати побутові послуги ще й платникам 

єдиного податку, здійснювати виробництво і продаж товарів та вести діяльність 

у ресторанному господарстві. Підприємцям 3-ї групи заборонено здійснювати 

лише ті види діяльності, на які взагалі не поширюється єдиний податок. 
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Взамін на зазначені обмеження, підприємці, що обрали спрощену систему 

оподаткування, отримують простоту у розрахунку суми єдиного податку: так 1-

ша та 2-га групи платять фіксовані суми протягом цілого року (до 10 % від 

прожиткового мінімуму та до 20 % від мінімальної заробітної плати станом на 1 

січня поточного року). Однак, дана простота має і свої мінуси: платити єдиний 

податок доведеться незалежно від того отримав підприємець прибуток чи ні, і чи 

взагалі він здійснював господарську діяльність. Ця сума має бути сплачена за 

будь-яких умов. Єдиним винятком може бути ситуація коли у підприємця немає 

найманої робочої сили і він йде у щорічну відпустку. В такому випадку, даний 

підприємець має право не сплачувати єдиний податок за місяць відпустки. 

Окрім єдиного податку, підприємці 1-2 груп також щомісяця мають за себе 

сплачувати внесок по ЄСВ в розмірі 22 % від мінімальної заробітної плати 

станом на 1 число місяця за який здійснюється сплата. 

Підприємці 3-ї групи обирають одну з двох ставок єдиного податку для їх 

групи: 5 % від доходу або 3 % від доходу за умови окремої сплати ПДВ. 

Оподаткуванню підлягає сума коштів, що фактично поступила в касу або на 

розрахунковий рахунок за реалізовані товари, роботи, послуги. Тут також 

відсутній взаємозв’язок суми податку з кінцевим результатом діяльності, хоча і 

у меншій мірі. 

Ще однією перевагою для платників єдиного податку є можливість не 

реєструватись платником ПДВ при перевищенні суми доходу в 1 млн. грн. за 12 

останніх місяців. Таке право отримують платники 1-2 груп та 3-ї, що обрали 

ставку 5 %. 

Для фіксування розміру доходів підприємці 1-ї,  2-ї  та 3-ї (на ставці 5 %) 

груп до кінця 2020 року мають вести Книгу обліку доходів, а 3-ї групи (на ставці 

3 + ПДВ) – Книгу обліку доходів та витрат. Після 1 січня 2021 року фіксування 

також має відбуватись, але на відміну від заповнення Книг, де суми мали 

записуватись щоденно, це вже можна здійснювати раз у місяць. Форма ведення 

записів також довільна: можна і в електронному форматі, можна продовжувати 

заповнювати Книгу і т.д. 

Підприємці-«єдинники» (не платники ПДВ) не зобов’язані вести 

документальний облік своїх витрат. 

Відсутність обмежень щодо вибору виду діяльності, чисельності 

працюючих та розміру річного доходу є однією з головних позитивних сторін 

загальної системи оподаткування для підприємця. 

Оподаткуванню підлягає чистий прибуток підприємця, що є позитивною 

стороною, однак на користь бюджетів на фондів стягується 41,5 % від цієї суми 

(22 % ЄСВ, 18 % ПДФО та 1,5 % військового збору). Окрім того, мінімальний 

внесок по ЄСВ (22 % від мінімальної заробітної плати станом на 1 число місяця 

за який здійснюється сплата) має бути сплачений незалежно від розміру 

отриманого прибутку. В кінці року проводиться звірка і якщо сума чистого 

прибутку перевищує суми мінімальних заробітних плат за 12 місяців року, то 

проводиться доплата ЄСВ на різницю. 
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На відміну від «єдинників» у «загальника» складніший обліковий процес, 

оскільки він зобов’язаний документально підтверджувати свої доходи та 

витрати. 
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НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Інструментом фінансового забезпечення виконання державою своїх 

функцій та важелем впливу на соціально-економічний розвиток суспільства є 

податки, які також виступають необхідною умовою для функціонування 

держави. В умовах розвитку ринкових відносин податки виступають знаряддям 

реалізації фінансової політики держави [2]. Тому велику увагу наділяють 

податкам, які забезпечують більше 50 % обсягу податкових надходжень, а саме 

непрямим податкам. 

Функціонування непрямих податків зумовлює низку проблем, пов’язаних з 

адмініструванням даної форми оподаткування. Від вирішення проблеми 

формування ефективного механізму справляння непрямих податків залежить не 

лише стабільність формування дохідної частини державного бюджету, а й 

сталість розвитку окремих галузей народного господарства [7]. До непрямих 

податків згідно з Податковим Кодексом України відносять податок на додану 

вартість, акцизний податок і мито [1]. 

Варто відзначити, що вагомий фіскальний вплив непрямих податків на 

загальний рівень цін пов'язаний з їх вагомою часткою у надходженнях до 

державного бюджету та зміною ставок, що в свою чергу впливає на інфляційні 

процеси, ціни на продукцію, знижуючи її конкурентоспроможність на 

внутрішньому та зовнішньому ринках [3]. 

Непрямі податки – це податки на товари і послуги, що встановлюються як 

надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежать від доходів 

платників податків, включаються виробниками (продавцями) в ціну товару і 

потім надходять державі [7]. 

На сьогодні податок на додану вартість (далі – ПДВ) – один із податків, на 

якому базується податкова система України, який є більш ефективний у 
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фіскальному аспекті завдяки широкій базі оподаткування, кількості платників та 

кількості операцій, що оподатковуються. 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) 

[4]. 

Особливістю ПДВ є справляння ним значного впливу на фінансовий стан та 

на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання. Перевагами 

даного податку є те, що він забезпечує стабільність податкових надходжень до 

бюджету, з його допомогою набагато краще оподатковувати послуги. Крім 

цього, ПДВ чинить значний вплив на рівень цін і є одним із вагомих джерел 

формування фінансової бази державного бюджету. За даними Міністерства 

фінансів України, надходження з ПДВ до державного бюджету у 2019 р. 

становили 35,8 % (273 767 млн. грн.) [6]. 

Акцизний податок в Україні займає друге місце по надходженнях до 

бюджету серед непрямих податків після ПДВ. Він є досить важливим 

фінансовим інструментом регулювання економічних і соціальних процесів у 

державі. Акцизний податок – це непрямий податок на споживання підакцизних 

товарів (продукції), що включається до ціни даних товарів [4]. Застосування 

акцизного податку дає змогу вилучати частку прибутку підприємств-

монополістів з виробництва окремих товарів. 

Найбільші надходження від акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів до державного бюджету забезпечують: нафтопродукти, 

алкогольні напої та тютюнові вироби. 

Акцизний податок виступає також дієвим інструментом стабілізації 

економічного циклу. Порівнюючи його з податком на додану вартість можна 

стверджувати, що в разі підвищення ролі фіскальної функції акцизного податку 

основний його тягар падає на заможні верстви населення, що, за незмінної в 

цілому податкової політики в частині перерозподілу через бюджет ВВП дозволяє 

в умовах сьогоденної України зменшити податковий тягар на широкі верстви 

населення [3]. 

За даними Міністерства фінансів України, надходження акцизного податку 

до державного бюджету у 2019 р. становили 12,6 % (98 315 млн. грн.) [6]. 

З точки зору впливу на формування дохідної частини бюджету, акцизний 

податок є одним із найбільш ризикових податків. Така ситуація зумовлена 

специфікою функціонування підакцизної продукції на ринку, нестабільною 

законодавчою базою, а також рівнем ефективності державного контролю за 

виробництвом та обігом підакцизних товарів. 

Однією з основних втрат бюджету від ненадходження акцизного податку є 

значний обсяг нелегального виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, внаслідок чого відбувається відтік грошових коштів до 

тіньового сектора економіки [2]. 

Мито – це непрямий податок, який накладають на товари, що 

переміщуються через митний кордон у визначених державою пунктах під 

контролем митних служб [4]. Найбільше мито впливає на внутрішні ціни. Так, 

2019 р. мито займало 2,8 % доходів державного бюджету (21 127 млн. грн.) [6]. 
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У випадку знецінення національної валюти застосування мита є доцільним за 

наявності цінової конкуренції для національних товаровиробників. При 

раціональному застосуванні мито дає змогу регулювати транскордонні потоки, 

ефективно впливати на внутрішню цінову політику країни. 

В результаті вивчення непрямого оподаткування в Україні можна дійти 

висновку, що непрямі податки є основним джерелом формування фінансових 

ресурсів і забезпечують формування доходів державного бюджету. Але їх 

фіскальна ефективність порівняно з економічно розвинутими країнами є не 

досить високою. Крім того залишається ряд проблем, які потребують вирішення 

з метою реформування механізму непрямого оподаткування, що призведе до 

формування прозорого і стабільного правового поля діяльності платників цих 

платежів та, одночасно, спричинить зростання обсягів надходжень державного 

бюджету.  

Серед основних напрямів підвищення ефективності механізму справляння 

ПДВ можна визначити: подальше вдосконалення податкового законодавства; 

ліквідація неефективних пільг; запровадження диференційованих ставок; 

забезпечення своєчасного відшкодування; вдосконалення процесів 

адміністрування ПДВ.  

Щодо сфери акцизного оподаткування, то основними напрямами 

вдосконалення можуть бути: розширення переліку підакцизних товарів, об’єктів 

та бази оподаткування; посилення екологічної спрямованості акцизного 

оподаткування; підвищення дії фіскальної і регулятивної функцій акцизу.  

У подальшому потребує удосконалення й митне оподаткування. Основними 

заходами є: вдосконалення податкового та митного законодавства в частині 

справляння мита; уніфікація порядку справляння мита та інших супутніх 

платежів; посилення контролю над митницею; створення чіткого механізму 

застосування спрощеного порядку проведення процедур митного оформлення [5]. 

Вдоскoнaлення непрямого оподаткування сприятиме підвищенню 

конкурентoспромoжності економіки України, активізації iнноваційно-

iнвестиційних складових розвитку, позитивному впливу на структурні процеси 

у реальному секторі економіки, чим забезпечить своєчасні і повні надходження 

непрямих податків у дохідну базу бюджету та динамічне економічне зростання 

із підвищенням рівня та якості життя населення. 
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ПОДАТКИ ЯК БАЗИС ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

В умовах євроінтеграції Україна зобов’язана дотримуватися світових 

стандартів щодо економічного розвитку. Успішного економічного розвитку 

можна досягти за умови міцної, надійної фінансової основи, визначальну базу 

якої становлять доходи бюджетів, зокрема податкові надходження. 

Податкова і бюджетна системи завжди піддавалися і піддаватимуться 

критиці, оскільки в їх основі мають бути закладені механізми подолання значної 

маси суспільних та особистих суперечностей, досягти оптимальності у 

розв’язанні яких практично неможливо, особливо з огляду на те, що економіка в 

кожний період знаходиться на різних стадіях розвитку (підйом, пік, спад, криза), 

залежно від яких зміст і податкової, і бюджетної політики відрізняється, 

загострюючи при цьому згадані суперечності і збільшуючи суспільну 

напруженість щодо оцінки як справедливості, так і ефективності системи. 

Фактично такий стан справ часто призводить до порушення окремих, навіть 

загальновизнаних, принципів фіскальної політики, таких як справедливість, 

ефективність, стабільність. 

У процесі реформування системи оподаткування в Україні важливою 

проблемою є не лише рівень податкового тягаря, а й оптимальне поєднання 

прямих і непрямих податків. Якщо під час економічного спаду зростає роль 

непрямих податків, що дає можливість закріпити і стабілізувати базу 

оподаткування, то під час економічного зростання, навпаки, прямі податки 

набувають домінуючого фіскального впливу [1, с. 131]. 

Слід зазначити, що в останні роки у вітчизняній системі оподаткування 

спостерігається тенденція до збільшення частки непрямих податків, що не 

відповідає практиці розвинутих країн. 

У сучасних умовах економічного розвитку прямі податки є базисом 

податкових систем держав із розвиненою ринковою економікою, тому що вони 

мають значні переваги порівняно з непрямими. 
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Як відомо, прямі податки майже не впливають на ціни, не змінюють структуру 

попиту, але зменшують доходи платників і тим самим впливають на обсяги 

інвестиційного та споживацького попиту. Пряма залежність між сумою прямих 

податків і обсягом доходу сприяє збільшенню можливостей держави в регулюванні 

економічних процесів та вирішенні проблем соціальної справедливості за рахунок 

прогресивних ставок оподаткування. Поряд із цим прямі податки з фіскального 

погляду поступаються непрямим податкам у стабільності надходжень, у 

рівномірності розподілу надходжень по окремих регіонах, в існуванні більш 

сприятливих умов щодо ухилення від їх сплати [2, с. 84]. 

Непрямі податки хоча й зручніші для фіскальних органів із позиції їх 

стягнення, однак їх сплата лягає тягарем на плечі кінцевого споживача, тому 

переваження справедливих прямих податків дасть змогу уникнути таких 

негативних наслідків, як зубожіння більшості населення, подальший спад 

вітчизняного виробництва. 

Рівень податкового навантаження в Україні оцінюється по-різному. Майже 

всі експерти, які займаються оцінкою інвестиційного клімату, вважають, що він 

є несприятливим, оскільки оподаткування реального сектору економіки надто 

обтяжливе. Воно пригнічує процеси економічного відтворення, а підприємство 

може працювати рентабельно, як правило, лише за умов приховування своїх 

доходів від оподаткування [3, с. 52]. Більшість підприємців також вважає, що 

сучасна економічна ситуація в нашій країні не сприяє розвитку підприємницької 

діяльності, що важкий тягар податків призводить до таких негативних наслідків, 

як зниження ділової активності суб’єктів підприємницької діяльності, тінізація 

економіки, відтік національних капіталів за кордон. Унаслідок цього знижуються 

надходження до бюджету, зростає соціальна напруженість у суспільстві. По суті, 

сьогодні податкова система є однією з головних перешкод ефективному 

конкурентоспроможному розвитку економіки. 

Для дослідження будь-яких сучасних проблем оподаткування необхідно, 

насамперед, вирішити питання щодо передумов виникнення податків, їх 

сутністного сприйняття і розуміння та еволюційного розвитку. 

Сутністні властивості податку виражаються його функціями, які 

характеризують відносини, що формуються в сфері оподаткування. Враховуючи 

складність і динамічність таких відносин, потребують комплексного 

дослідження питання визначення складу та змісту функцій податків з 

урахуванням сутністної характеристики поняття «податок» та способів 

вираження специфічних властивостей податків в контексті пріоритетів 

економічного розвитку держави та євроінтеграційних процесів, що визначає 

необхідність проведення подальших досліджень саме у даному напрямі. 

Для забезпечення розвитку національної економіки та зростання добробуту 

громадян податкова система повинна перебувати в процесі трансформації з 

урахуванням вимог часу та розвитку національної економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ ВЕPS В УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі розвитку Україна прагне стати повноправним членом 

європейської спільноти, що потребує застосування загальноєвропейських 

підходів та принципів. Вступ до міжнародних організацій, а також підписання 

міжнародних договорів і конвенцій покладає на держави відповідні зобов’язання 

і водночас дає змогу реалізувати свої функції, спираючись на нові можливості 

міжнародного характеру, які базуються на узгоджених рішеннях інших держав і 

міжнародних організацій. Оскільки більше половини світової торгівлі 

здійснюється саме в межах транснаціональних корпорацій, а не між 

незалежними компаніями, то зростає ризик ухилення від сплати частини 

податків за рахунок маніпуляції товарними цінами. Задля зменшення такого 

ризику більшість держав світу намагаються регулювати процес встановлення 

трансферних цін в межах своїх юрисдикцій.  

Сучасні суб’єкти господарювання, незалежно від сфери діяльності, 

галузевої приналежності чи розмірів ведення бізнесу, неодмінно стикаються з 

проблемою оптимізації свого податкового навантаження з податку на прибуток. 

На даний час в Україні ще не сформоване розуміння впливу агресивного 

податкового планування на бюджет країни. Більшість дискусій точиться навколо 

податкової реформи, тоді як прибутки переміщуються за кордон. 

Внаслідок прогалин та неузгодженостей у національному та міжнародному 

податковому законодавстві суб’єкти господарювання можуть зменшувати або 

розмивати податкову базу та приховувати (переміщувати) прибуток 

(англійською – Base Erosion and Profit Shifting, скорочено – BEPS), тобто 

виводити вільні грошові активи в «офшори». На противагу цьому діють правила 

міжнародного оподаткування, які потребують постійного удосконалення та 

сучасних підходів у протидії розмиванню бази оподаткування та виведення 

прибутку з-під оподаткування. 

Задля усунення подібних ситуацій країни-члени ОЕСР та G20 («Велика 

двадцятка» – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20-и 
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економік) розробили План протидії практикам розмивання оподатковуваної бази 

й виведення прибутку з-під оподаткування (далі – План дій BEPS) та Програму 

розширеного співробітництва для встановлення уніфікованих правил, за якими 

країни мають формувати стратегії податкового планування. Механізм BEPS є 

масштабною реорганізацією діючої системи міжнародного оподаткування і є 

вкрай важливим для економік, що розвиваються, оскільки вони особливо 

залежать від податку на прибуток підприємств. Суть Плану дій BEPS зводиться 

до міжнародної співпраці в боротьбі з схемами транскордонного податкового 

планування і до розробки комплексу рекомендацій для національних органів 

влади та подальшої їх імплементації в законодавство країн. Таким чином, 

головною метою запровадження Плану дій BEPS є не покарання платників 

податків, а кардинальна зміна правил міжнародного оподаткування [1]. 

Імплементація плану дій BEPS в Україні має на меті запровадження єдиних 

вимог до прозорості ведення бізнесу за міжнародними стандартами, підвищення 

ефективності податкового регулювання, а також забезпечення фінансової 

стабільності в умовах переходу до вільного руху капіталу. У Плані дій BEPS 

передбачено 15 кроків. Даний план дій в цілому не є обов’язковим для держав, 

проте виконання обов’язковим є дотримання мінімального стандарту, який 

передбачає чотири заходи. 

На шляху до імплементації плану протидії BEPS наша країна з 23.07.2018 

приєдналась до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які 

стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази 

оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, яка дає Україні 

можливість одночасного внесення змін в усі або деякі діючі Конвенції про 

уникнення подвійного оподаткування, що значно скорочує тривалі двосторонні 

переговори з кожною конкретною державою [2]. 

Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва ОЕСР та 

взяла на себе зобов’язання щодо імплементації «мінімального пакету» Плану 

BEPS для встановлення уніфікованих правил, а саме: 

ЗАХІД 5 Плану дій BEPS – Шкідливі податкові практики або шкідливі 

пільгові режими; 

ЗАХІД 6 Плану дій BEPS – Удосконалення чинних угод про уникнення 

подвійного оподаткування шляхом включення до них запропонованих правил 

запобігання зловживанню угодою; 

ЗАХІД 13 Плану дій BEPS – Удосконалення чинних національних правових 

норм стосовно документації з трансфертного ціноутворення та майбутнього 

обміну інформацією; 

ЗАХІД 14 Плану дій BEPS – Удосконалення чинних угод про уникнення 

подвійного оподаткування шляхом підвищення ефективності механізмів 

вирішення спорів. 

Імплементація Мінімального стандарту є обов’язковою вимогою для всіх 

країн-учасниць Програми розширеного співробітництва. Вказані обов’язкові 4 із 

15 кроків мають бути реалізовані кожною країною-учасницею [3].  

Великим кроком вперед у питанні імплементації плану BEPS в Україні стало 

прийняття Закону України від 16 січня 2020 № 466-IX «Про внесення змін до 
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Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» 

в частині трансфертного ціноутворення [4]. Даним Законом було внесено зміни 

та доповнення для урегулювання таких питань трансфертного ціноутворення: 

1. Було оновлено пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ щодо критеріїв пов’язаності 

осіб. 

2. Було деталізовано визначення розумної економічної причини (ділової мети) 

– пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, а також доповнено другим абзацом 

підпункт «е» пп. 39.4.6 п. 39.3 ст. 39 Кодексу.  

3. Було запроваджено трирівневу модель документації з ТЦ (п. 39.4 ст. 39 

ПКУ): 

- документацію з ТЦ (локальний файл); 

- глобальну документацію з ТЦ (майстер-файл); 

- звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній. 

4. Впроваджено розширені вимоги до Документації з ТЦ. 

5. Удосконалено і урегульовано контрольовані операції з сировинними 

товарами. 

6. Змінено положення щодо штрафних санкцій з питань ТЦ.  

Вищевказані зміни в питаннях трансфертного ціноутворення допоможуть 

суб’єктам господарювання як міжнародного так і національного рівня внести 

ефективні зміни в застарілі механізми податкового планування при здійсненні 

операцій, які не відповідають принципу «витягнутої руки», а також покращити 

результативність своєї операційної діяльності. 

Як наслідок, надалі потребуватиме окремого більш ґрунтовного розгляду 

питання подальшої розробки рекомендацій щодо запровадження у практичну 

діяльність трирівневої моделі документації з ТЦ. Приведення документації з ТЦ 

у відповідність до міжнародних стандартів для всіх учасників міжнародної 

торгівлі та імплементація норм, передбачених Планом дій BEPS, забезпечить 

реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення 

процедури адміністрування податків та зборів. Реалізація зазначених кроків 

дозволить Україні заявити про те, що країна визнає та додержується 

загальноприйнятих стандартів боротьби з агресивним податковим плануванням. 
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ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО ЗВІТУВАННЯ 

 

Податки та збори є основним джерелом наповнення державного і місцевих 

бюджетів країни та відіграють важливу роль в досягненні Цілей сталого 

розвитку. 

В той же час, протягом останніх років спостерігається тенденція до 

мінімізації сплати податків, що негативно позначається на здатності держави та 

територіальних громад фінансувати охорону здоров’я, соціальний захист, освіту, 

науку, різноманітні інфраструктурні проєкти тощо. 

З метою надання суспільству інформації про обсяги податків, що 

сплачуються компаніями до бюджетів усіх рівнів, у 2019 році Рада з глобальних 

стандартів сталого розвитку затверджує перший глобальний стандарт звітності 

щодо податкової прозорості GRI 207: 2019 [1], відповідно до якого підприємства 

повинні будуть розкривати у своїх звітах зі сталого розвитку інформацію про 

податкову політику підприємства. Зазначений стандарт набуває чинності з 2021 

року та стосується, в першу чергу, транснаціональних корпорацій. 

Поряд з цим, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, 

підписаного у 2014 році Міжнародною радою з інтегрованої звітності та 

Глобальною ініціативою з рейтингів сталого розвитку, передбачається 

уніфікація стандартів корпоративної звітності. В даний час до розробки 

стандартів уніфікованої звітності також долучились Управління зі стандартів 

звітності зі сталого розвитку, Рада зі стандартів розкриття кліматичних даних 

тощо.  

Нова форма корпоративної звітності створюється на основі інтегрованого 

звіту, оскільки інтегрована звітність, на відміну від інших видів корпоративної 

звітності, передбачає представлення інформації про всі види капіталів 

підприємства (фінансовий, виробничий, інтелектуальний, людський, соціально-

репутаційний та природний), його бізнес-модель, стратегію розвитку в одному 

документі. Використовуючи як фінансові, так і нефінансові дані, інтегрований 

звіт не тільки надає їх комбінацію, але й допомагає сформулювати загальну 

ефективність діяльності організації у всіх її аспектах. 
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Відповідно до дослідження, проведеного у 2019 році Асоціацією присяжних 

сертифікованих бухгалтерів у співпраці з Міжнародною радою з інтегрованої 

звітності, чисельність компаній, які переходять до складання інтегрованої 

звітності щорічно збільшується [2]. За інформацією Міжнародної ради з 

інтегрованої звітності вже понад 2 000 компаній у різних країнах світу 

використовують інтегроване звітування [3]. 

Запровадження у 2018 році Директиви ЄС, що вносить правки до Директиви 

2013/34/ЄС щодо розкриття нефінансової та різноманітної інформації деякими 

великими групами і підприємствами (2014/95/ЄС), обумовило поширення 

інтегрованого звітування серед компаній у країнах Європейського Союзу. 

Згідно із дослідженням Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів 

[2] під час підготовки інтегрованих звітів значна кількість компаній, крім 

Концептуальних основ інтегрованого звітування [4], використовують також 

глобальні стандарти звітності зі сталого розвитку.  

Враховуючи викладене, набуває актуальності питання відображення в 

інтегрованих звітах підприємств інформації про податки, збори та обов’язкові 

платежі. 

Інтегрована звітність, на відміну від інших видів корпоративної звітності, 

може надати більше можливостей для розкриття інформації про податкову 

стратегію підприємства та її вплив на створення вартості в короткостроковій, 

середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

В інтегрованому звіті підприємство може розкривати відомості не лише про 

суми сплаченого податку на прибуток, збору за користування природними 

ресурсами, а й інформацію про суми перерахованих страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне та пенсійне страхування працівників з 

метою забезпечення їх права на соціальний захист у разі настання страхового 

випадку тощо.  

В інтегрованій звітності відомості про сплачені податки, збори, страхові 

внески подаватимуться в контексті капіталів підприємства. Також 

висвітлюватиметься інформація про ризики, пов’язані з оподаткуванням. 

Перспективами подальших досліджень є поглиблення теоретико-

методичних, організаційних засад розкриття інформації про податки, збори та 

обов’язкові платежі, що сплачуються підприємством, в інтегрованому звіті. 
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ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Прибуток як складова доданої вартості є основною метою діяльності будь-

якого підприємства для забезпечення інвестування розвитку бізнесу і 

фінансування потреб держави та територіальних громад через систему 

оподаткування. З метою оподаткування прибутку в Україні запроваджена 

європейська модель, згідно з якою його величина визначається за 

бухгалтерським фінансовим результатом, який коригується на наявні у 

підприємства відхилення від норм Податкового кодексу (податкові різниці) при 

його формуванні за правилами облікової політики. 

 

ПРП = ± ПРН ± ПРЗ ± ПРФ ± ПРІ, 

 

де ПРП – податкові різниці, які виникають відповідно до розбіжностей між 

положеннями облікової політики підприємства і Податкового кодексу України; 

ПРН – податкові різниці, які виникають при нарахуванні амортизації 

необоротних активів; ПРЗ – податкові різниці, що виникають при формуванні 

забезпечень (резервів); ПРФ – податкові різниці, які виникають при здійсненні 

фінансових операцій; ПРІ – податкові різниці, які виникають при здійсненні 

інших господарських операцій. 

У результаті використання зазначеної методики показник ефективності 

господарювання, створений інформаційною системою на рахунках 

бухгалтерського обліку і відображений у фінансовій звітності, не є підставою для 

процесу відчуження доходів підприємства в бюджети держави через податок на 

прибуток.  

Для упорядкування проблеми щодо діючої системи оцінювання 

підприємства за двома показниками прибутку, які будуються з однієї сукупності 

господарських операцій, пропонується створити єдину інтегровану 

бухгалтерсько-податкову методику розрахунку прибутку і використовувати його 

як показник, щоб оцінювати бізнес як з точки зору ефективності його 

господарювання, так і як підприємства – платника податку на прибуток. 

При цьому показник прибутку, як єдина величина для потреб зовнішнього 

оцінювання ефективності бізнесу та об’єкта оподаткування, розраховується за 

обов’язковими і вибірковими правилами, визначеними в ПКУ та 

трансформованими в облікову політику підприємства.  

Опираючись на такий підхід, облік забезпечить, щоб ті витрати, які 

вважаються державою недоцільними, не призводили до зменшення податкового 
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прибутку, а доходи, які вважаються доцільними, його збільшували. В 

практичному плані це означає, що держава не буде втрачати свою 

(задекларовану) частку в доходах підприємства внаслідок суб’єктивних 

(непродуктивних) дій юридичної особи як суб'єкта оподаткування. 

Водночас, власникам підприємства необхідно надати можливість на всі 

витрати і доходи, які формувалися за правилами ПКУ, відображати коригування 

створеного прибутку після оподаткування відповідно з визначеною 

управлінською політикою щодо здійснення господарських операцій та 

розраховувати чистий прибуток з метою використання коштів. 

Практична доцільність зазначеної моделі формування чистого прибутку 

підприємства підтверджується наступним: 

 бухгалтерський і податковий прибутки формуються на єдиній базі 

господарських операцій, а податковий період збігається зі звітним; 

 нарахований податок на податковий прибуток є фіскальним інструментом не 

по відношенню до бухгалтерського прибутку, а для розподілу одержаного доходу 

в процесі господарської діяльності  підприємства у визначеному звітному періоді; 

 податки, які формуються доходами підприємства, визначаються того 

звітного періоду, в якому визнано доходи. Тому варто переглянути потребу у 

формуванні відстрочених податкових активів і зобов’язань з метою їх 

перенесення з одного звітного періоду в інший. Кожний звітний період 

характеризується своїми господарськими операціями, доходами, витратами, 

прибутками і, відповідно, податками; 

 необхідністю національної таксономії економічних показників 

господарської діяльності підприємств, тобто можливістю їх порівняння для 

оцінювання бізнесу виходячи з єдиних правил розрахунку.  

Незважаючи на те, що податок на прибуток формує в бюджетах держави 

більше 10 % надходжень, у Верховній раді України є два законопроекти, які 

передбачають замінити нинішній податок на прибуток податком на виведений 

капітал. Водночас, президент України у своєму посланні до Верховної ради 

України про внутрішнє та зовнішнє становище України підтримав податок на 

виведений капітал і доручив Уряду врахувати цей можливий напрям у своїй 

роботі [1]. Особливості податку на виведений капітал є те, що ним пропонується 

оплачувати в бюджет збір лише з тієї частини прибутку (коштів), яку бізнес 

виплачує своїм власникам. Ті кошти, які інвестуються на приріст вартості 

ресурсів через виробництво, від оподаткування звільняються.  

Проведені нами дослідження наведених недоліків щодо податку на 

прибуток ініціатора змін свідчать про їх необґрунтування, зокрема [2]:  

 навмисне декларування платниками податків збитків – проте перевірки ДПС 

не виявляють масових порушень в розрахунках прибутку як об’єкта оподаткування;  

 складні правила розрахунку – виникає питання, чи при податку на 

виведений капітал бізнес не буде розраховувати фінансовий результат, а у 

фінансовій звітності можна буде відображати недостовірні показники; 

 необхідність ведення окремого обліку податкової амортизації – однак, це 

самостійний вибір власника бізнесу при формуванні облікової політики; 
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 агресивні схеми розрахунку прибутку з метою оподаткування – проте, це 

в межах правил, які визначені діючим законодавством; 

 низький рівень інвестицій з прибутку в оновлення і приріст ресурсів – при 

цьому краще необхідно звільнити інвестиційний прибуток від оподаткування. 

І навпаки, серед реальних недоліків податку на виведений капітал можливо 

відзначити:  

– зменшення надходжень до державного і місцевих бюджетів та 

виникнення необхідності скорочувати бюджетні видатки; 

– необхідність додаткових заходів для забезпечення бездефіцитного 

впровадження податку на виведений капітал шляхом спали авансового внеску у 

розміри не меншому за сплату податку на прибуток, що є порушенням принципу 

соціальної справедливості оподаткування; 

– ризик втратити достовірність інформаційних ресурсів бухгалтерського 

обліку, які в умовах оподаткування прибутку контролюються за об’єктами 

доходів та витрат органами податкової служби. 

Як справедливо зазначає А. Левіт, ми можемо стати свідками поступової, 

але суттєвої ерозії якості фінансової звітності, прибуток підприємств стане 

скоріше небажаним для власників, а ніж реальним [3] що, в підсумку неминуче 

призведе до економічних втрат та буде вводити в оману не тільки бізнес та 

інвесторів, а й державу та суспільство в цілому. 

Отже, від впровадження змін в системі оподаткування, держава і бізнес 

матимуть негативний результат щодо величини створеного прибутку інвестицій 

та достовірності інформаційних ресурсів для потреб управління. Натомість, для 

активізації інвестування прибутку  у бізнес необхідно створити умови пільгового 

оподаткування прибутку, який власники будуть направляти на формування 

приросту ресурсів та зростання потенціалу підприємницької діяльності. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРАВИЛА 

ОПОДАТКУВАННЯ ТНК 

 

Діджиталізація економіки призводить до появи соціальних та економічних 

наслідків у багатьох сферах, включаючи оподаткування та, зокрема, сучасну 

міжнародну податкову систему. Міжнародна система оподаткування 

створювалась в епоху, коли компанії надавали послуги та реалізовували товари 

переважно через фізичну присутність на місцевому або міжнародному рівні. З 

появою цифрових компаній та подальшою цифровізацією існуючих компаній, 

стало очевидним, що чинна міжнародна податкова система більше не відповідає 

вимогам сьогодення. Цифрова трансформація порушує традиційні бізнес-моделі 

та змінює способи взаємодії бізнесу та зацікавлених сторін. 

Вирішення податкових проблем, спричинених цифровізацією, в даний час є 

головним пріоритетом для Inclusive Framework OECD/G20 (Інклюзивної Робочої 

групи, що складається із 137 країн, включно з Україною, які співпрацюють в 

рамках Програми Плану дій BEPS) [1]. 

Члени OECD/G20 працюють над концепцією нового режиму оподаткування 

міжнародних корпорацій для того, щоб адаптувати існуючі податкові правила до 

потреб цифрової економіки. Співпраця відбувається в рамках продовження 

вдосконалення законодавства з обмеження розмивання податкової бази – Плану 

дій BEPS. Новий проект отримав назву BEPS 2.0. 

В 2019 році була опублікована робоча програма проекту BEPS 2.0, яка 

стосується проблемних питань оподаткування, пов'язаних з діджиталізацією 

глобальної економіки.  

12 жовтня 2020 року відбулась прес-конференція, на якій були презентовані 

результати роботи та заявлено про подальші плани. Для громадського 

обговорення представлені два блоки Програми «Pillar 1» та «Pillar 2», які повинні 

бути узгоджені до середини 2021 року [2]. Передбачається, що узгодження нових 

правил дозволить вирішити питання не оподаткування цифрових послуг (digital 

tax) окремими країнами і гармонізувати підхід до оподаткування як цифрових 

компаній, так і компаній сектора споживчих товарів, які поступово мігрують в 

онлайн. В цілому, прогнозується, що ефект для компаній від введення таких 

ініціатив буде більш м'яким, ніж від введення податку на цифрові послуги. 

Основні принципи, закладені в Програму блоків 1 і 2, та зокрема, в 

методологічну частину – це уникнення подвійного оподаткування або 

подвійного не оподаткування, та оподаткування прибутку там, де створюється 

вартість.  

Блок 1 («Pillar 1»), встановлюватиме нові правила щодо місця сплати 

податку (так званий принцип “nexus”), та принципово новий спосіб розподілу 
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податкових прав між країнами. Метою документа є забезпечення того, щоб 

транснаціональні компанії, які надають цифрові послуги, сплачували податки 

там, де вони фактично ведуть бізнес, навіть не маючи фізичної присутності, для 

цілей оподаткування згідно з чинними правилами. 

У «Pillar 1» представлено три різних методи розподілу прибутку від 

цифрових продажів з метою його оподаткування в юрисдикціях без фізичної 

присутності продавця. Нові правила розподілу прибутку передбачають 

виділення і перерозподіл частки прибутку і, відповідно, податків продавця на так 

звані «ринкові юрисдикції» або юрисдикції, де знаходяться клієнти, але на які не 

розподіляється прибуток в зв'язку в відсутністю фізичної присутності та 

податкової реєстрації продавця.  

Блок 2 («Pillar 2») містить ряд правил, згідно з якими міжнародні корпорації 

зобов'язані сплачувати податок не менше, ніж глобально встановлена мінімальна 

ставка. Такі правила пропонують комплекс заходів, спрямованих на додаткове 

оподаткування прибутку, який від самого початку був оподаткований за 

ставкою, що є нижче мінімальної. 

За оцінками ОЕСР, очікуваний економічний ефект від реалізації обох блоків 

BEPS 2.0. призведе до збільшення надходжень з податку на прибуток корпорацій 

(CIT) на 4%, що еквівалентно 100 млрд. дол. США щорічно. Аналіз також 

показує, що ще 100 млрд. дол. США можуть бути перерозподілені між 

ринковими юрисдикціями завдяки ініціативам блоку «Pillar 1», що забезпечить 

дотримання міжнародного податкового законодавства [3].  

Експерти порівнюють нововведення з переворотом у міжнародному 

оподаткуванні, тому що реформування передбачає суттєву зміну в оподаткуванні 

не тільки для діджитал компаній (таких як Apple, Microsoft, Google), але й решти 

нецифрових ТНК. Однак, ініціативи що пропонуються у документах Блоків 1 та 

2, все ще перебувають на стадії публічних обговорень та не набули статусу 

модельного законодавства ОЕСР або нового стандарту, а тому поки що не є 

обов’язковими для застосування. 

Тому Європейські країни все частіше впроваджують оподаткування 

високотехнологічних компаній на рівні локального законодавства. У липні 2019 

року Французький сенат затвердив законопроект про оподаткування 

технологічних гігантів відповідно до якого 26 цифрових компаній з прибутком, 

що перевищує 750 млн євро, будуть обкладатися 3%-м податком від доходів, 

отриманих на території країни. [4].  

Зважаючи на світові тенденції цифрового оподаткування, відповідні 

пропозиції лунають і в Україні. 2 жовтня 2020 року до Верховної Ради був 

внесений законопроект №4184, який встановлює ПДВ на цифрові послуги 

зарубіжних компаній [5]. Він стосуватиметься більшості іноземних сервісів, які 

використовують українці: Google, Instagram, Facebook, Netflix, Amazon. 
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МОТИВАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ДИЛЕРАМ ЯК ОБ’ЄКТ  

ОПОДАТКУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

 

Зазвичай підприємство здійснює реалізацію продукції через дилерські 

мережі. Одним із методів, що використовують постачальники для просування 

товарів на ринку, є мотиваційні виплати суб’єктам господарювання, які оптом 

купують товари у постачальника та здійснюють ïx збут. Такі мотиваційні 

виплати є винагородою у грошовій формі за досягнення певних економічних 

показників дилерами у межах своєї основної діяльності та сприяють 

пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулюють просування товарів у 

каналах дистрибуції. 

Оскільки мотиваційні виплати, що сплачують постачальники дилерам, 

зокрема, за виконання плану закупівель, дотримання асортименту товарів та 

рекомендованих цін, досягнення певних обсягів продажу, спрямовуються на 

стимулювання збуту продукції, такі виплати зазвичай визначаються як оплата 

маркетингових послуг. Отже, винагороду, яку сплачує постачальник продукції 

дилерам за досягнення певних показників з метою стимулювання збуту 

продукції, слід визнати компенсацією вартості маркетингових послуг.  

До проблемних питань слід віднести визнання процедури стимулювання 

збуту продукції через мотиваційні виплати дилерам до маркетингової послуги. З 

одного боку, дії таких оптових покупців вписуються у визначення постачання 

послуг, наведеного у п.14.1.185 Податкового Кодексу, в якій зазначається що 

«постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша 

операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші 
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нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів 

права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в 

процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності» [1].  

З іншого боку, мотиваційні виплати не підпадають під загально правове 

визначення послуг, наданого у ст.901 Цивільного кодексу України, у зв’язку з 

відсутністю конкретних «певних дій» дилера. Зокрема, «за договором про 

надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої 

сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної 

дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором» [2]. 

Також мотиваційні виплати дилерам повинні бути первісно оформлені 

відповідним договором. Тільки у разі оформлення договору про постачання 

маркетингових послуг через мотиваційні виплати дилер (оптовий покупець або 

роздрібний торговець) бере на себе певні зобов’язання з просування або 

стимулювання продажу товарів, а тому надає маркетингові послуги в тому 

розумінні, як вони трактуються у Податковому кодексі. Зокрема, «маркетингові 

послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності 

платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, 

послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до 

споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах 

господарської діяльності такого платника податків» [1, п.14.1.108]. 

Таким чином, при здійсненні постачальником мотиваційних виплат 

дилерам за досягнення відповідних показників, об’єктом оподаткування ПДВ 

стають маркетингові послуги, які надаються дилером постачальнику товарів. 

Відтак, у дилерів виникають податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи з суми 

продажу маркетингової послуги, яка оформлена відповідним договором про 

надання маркетингових послуг через одержання мотиваційних виплат. Датою 

виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у дилера буде одна з двох: або дата 

зарахування коштів на поточний рахунок у сумі визначеної мотиваційної 

виплати від постачальника, або дата підписання договору про надання 

маркетингових послуг через одержання мотиваційних виплат, залежно від 

того, яка подія настане раніше. За датою виникнення податкових зобов’язань 

з ПДВ дилер повинен скласти податкову накладу та зареєструвати її у 

Єдиному реєстрі податкових накладних.   

Одержана від постачальника сума мотиваційних виплат у дилера 

визнається доходом від реалізації маркетингових послуг та відображається на 

субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Оскільки така сума 

визнається доходом, потребує нарахування податкове зобов’язання з ПДВ.  

У фінансовому обліку дилера, операції з одержання мотиваційних 

виплат, а відтак й постачання маркетингових послуг та визнання доходів, 

відображатимуться у такий спосіб: 1) укладено договір про надання 

маркетингових послуг через отримання мотиваційних виплат : Дт 361 Кт 703; 

2) у тому числі нараховано податкове зобов’язання з ПДВ (сума «всередині»): 
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Дт 703 Кт 641/ПДВ; 3) отримано мотиваційну виплату від одержувача 

маркетингової послуги: Дт 311 Кт 361. 
Відповідно, у постачальника при здійсненні  мотиваційних виплат дилеру, 

відповідно до пункту 198.3 Податкового Кодексу [1], виникає право на формування 

податкового кредиту при придбанні маркетингової послуги за умови реєстрації 

податкової накладної, складеної дилером, в Єдиному реєстрі податкових 

накладних. Сума нарахованих мотиваційних виплат дилерам у постачальника 

відображається у складі витрат на збут на рахунку 93 «Витрати на збут». 

У фінансовому обліку постачальника, операції із здійснення мотиваційних 

виплат, а відтак й одержання маркетингових послуг, відображатимуться у такий 

спосіб: 1) нараховано мотиваційні виплати дилеру на підставі договору: Дт 93 Кт 

631; 2) сформовано податковий кредит на підставі податкової накладної дилера 

(сума «зверху»): Дт 641/ПДВ Кт 644; 3) перераховано мотиваційну виплату 

дилеру: Дт 631 Кт 311; 4) відображено право на відшкодування податкового 

кредиту з ПДВ: Дт 644 Кт 631. 

Насамкінець варто зауважити, що мотиваційні виплати дилерам для 

постачальників продукції можуть слугувати одночасно як засобом просування 

товарів на ринку та пожвавлення їх збуту, так й одним із інструментів зниження 

податкового навантаження компаній-постачальників товарів через формування 

податкового кредиту з ПДВ. При цьому, постачання маркетингових послуг через 

одержання мотиваційних виплат немає жодних обмежень тільки у юридичних 

осіб, що працюють на загальній системі оподаткування. Водночас, операції з 

придбання маркетингових послуг у дилерів через механізм мотиваційних виплат 

потребують належного документування договірних відносин. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Одним з основних інструментів державного регулювання економіки є 

оподаткування. З його допомогою можна домогтися як зростання ділової 

активності підприємств і населення, інтенсифікації відтворювальних процесів, 

так і зниження темпів їх соціально-економічного розвитку. 
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Оподаткування чинить серйозний вплив на результати діяльності та 

фінансовий стан підприємств. Надмірно високе податкове навантаження знижує 

рівень платоспроможності і фінансової стійкості, зменшує потенціал 

відтворення у платника податків, сприяє формуванню масштабного «тіньового» 

сектору. Не менш важливим є і та обставина, що нерівномірний розподіл тягаря 

оподаткування на підприємствах з урахуванням загальноприйнятих економічних 

принципів надає потужний деструктивний вплив на розвиток і фінансовий стан 

підприємств окремих секторів економіки. 

Українська система оподаткування формувалася в умовах глибокої 

соціально-економічної кризи і гострого дефіциту фінансових ресурсів, тому з 

самого початку вона була підпорядкована суто фіскальної задачі, на відміну, 

наприклад, від податкових систем розвинених західних країн, які орієнтовані на 

стимулювання виробництва, вирішення соціальних завдань, здійснення 

природоохоронної діяльності. 

Практика оподаткування зарубіжних підприємств має стійку систему 

податкових преференцій. Зокрема основний тягар податків на прибуток і доходи 

підприємств несуть акціонери, що дозволяє підприємствам направляти 

прибуток, що залишилася після виплати дивідендів, в їхній розвиток. 

В Японії, США, Великобританії, Німеччині ставки податку на прибуток і 

ПДВ застосовуються диференційовано залежно від величини річного доходу. 

Таким чином, певні податкові преференції мають не тільки малі, на відміну від 

України, а й середні підприємства. 

Щодо оподаткування зарубіжних компаній, згідно із законодавством США, 

пріоритетне право має та країна, в якій підприємство здійснює свою господарську 

діяльність, забезпечуючи можливість американським корпораціям, незалежно від 

місця їх знаходження, застосовувати норми американського закону про 

юридичних осіб. Такий пріоритет обумовлений тим, що більшість міжнародних 

договорів про усунення подвійного оподаткування тісно пов'язані з внутрішнім 

американським законодавством, зокрема з Кодексом внутрішніх доходів. При 

цьому ключовий метод усунення подвійного оподаткування в США – це 

кредитування податків, сплачених іншій державі на отримані там доходи [1, с. 144]. 

Досвід Швейцарії свідчить, що у 2019 році за розміром податку з прибутку 

підприємств становив 11,91%, (середнє значення в світі 15 %) і відноситься до країн 

з низькими податками, поступаючись першістю лише Ірландії. Підприємства, що 

знаходяться в Великобританії, Швеції, Нідерландах, Люксембурзі, Німеччині і 

Франції, навпаки змушені платити набагато більше податків [2]. 

Оскільки у Швейцарії федеральна система оподаткування, в кожному 

кантоні діє своя діюча податкова ставка, розмір якої варіюється від 11,91 до 21,6 

відсотків. На державному рівні зараз діє законодавчий податок в розмірі 8,5 % 

для господарських товариств і товариств, а об'єднання, фонди та інші юридичні 

особи та інвестиційні фонди до податкової реформи будуть обкладатися 

податком за ставкою 4,25 %. Додатковими перевагами для фірм і приватних осіб 

країни є добре налагоджена взаємодія між відомостями і підприємствами, а 

також ряд договорів про подвійне оподаткування. Зі ставкою ПДВ всього 7,7% 

Швейцарія також є другою найсприятливішою для бізнесу країною в Європі. 
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Також 19 травня 2019 року в Швейцарії був ухвалений Федеральний закон 

про податкову реформу і фінансуванні страхування по старості і на випадок 

втрати годувальника («STAF»), прийняття якого стало новою віхою на шляху 

модернізації швейцарської системи оподаткування і створило для компаній 

привабливі податкові умови, узгоджені з усталеними міжнародними 

податковими практиками [3].  

Щодо країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), в 

них частіше застосовується метод відмови від податків, отриманих в іншій державі. 

ОЕСР розробила план, який складається з 15 пунктів, з мінімізації 

оподаткування та виведення прибутку (МОВП) з метою визначення 

міжнародних правил оподаткування компаній, які не дозволяють 

транснаціональним концернам необґрунтовано занижувати прибуток і 

переводити його в країни з низькою податковою ставкою. Концерни повинні 

платити податок на той прибуток, який утворюється за рахунок кваліфікованого 

персоналу. Так, компанії зобов'язані подавати до податкового органу кожної 

країни так званий майстер-файл і локальний файл. Майстер-файл містить 

інформацію про корпоративну структуру міжнаціональних ланцюжків створення 

вартості, про розподіл функцій і ризиків, а також про способи визначення 

трансфертних цін. Наприклад, для тих же швейцарських концернів з оборотом 

не менш 900 млн. швейцарських франків материнська компанія в цій країні 

повинна подавати в податкову службу Швейцарії свого місцезнаходження 

міжкраїнну звітність (CBCR) по всіх країнах і за такими основними показниками, 

як оборот, прибуток, кількість співробітників, податкова ефективність. В рамках 

міжнародного обміну інформацією ця податкова служба направляє її в податкові 

органи інших країн. Ці події підкреслюють важливість місцевого економічного 

середовища для самої країни. 

Безумовно, на сучасному етапі існують і проблеми в сфері оподаткування 

зарубіжних корпорацій, серед яких: юридичні відмінності в міжнародному праві 

у визначенні платників податків і інструментів оподаткування; застосування 

концепції «постійного представництва» по відношенню до прибутків, отриманих 

від надання інновацій; складність застосування фінансування боргу пов'язаних 

осіб, кептивного страхування та інших внутрішньогрупових операцій; 

трансфертне ціноутворення [4]. 

У зарубіжній практиці вже давно застосовуються міжнародні договори про 

уникнення подвійного оподаткування за окремими видами доходів, що є 

ефективним юридичним інструментом, що регулює сферу оподаткування 

прибутків і ПДВ підприємств на міжнародному рівні. 

Зростання міжнародного податкового доходу доцільно із зростанням 

експорту. У цьому випадку реальний обмінний курс буде мати тенденцію до 

зниження, а зовнішньоторговельне сальдо надасть позитивний ефект на 

економіку країни. Однак довгостроковий ефект залежить від можливості 

використання нових ресурсів, і особливо в збільшенні виробництва і 

продуктивності праці в експортному секторі економіки, що свідчить про 

важливість ефективного розподілу податкових ресурсів і самої роботи 

податкової системи [5].  
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Крім зовнішніх чинників, які забезпечують сталий розвиток підприємств 

важливе місце займає і якість управління, в тому числі і в частині оптимізації 

оподаткування, що сприятиме максимізації внутрішніх фінансових ресурсів 

підприємства, а, отже, і підвищення рівня його фінансової стійкості. 
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РЕАЛІЇ ТА ЗАКОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Запорукою економічного зростання та розвитку держави є сприятливе 

середовище для існування суб’єктів підприємницької діяльності. Однією з 

рушійних сил економічного розвитку, стимулювання інноваційної та 

інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення та зниження 

рівня безробіття виступають суб’єкти малого підприємництва.  

Поділ суб’єктів підприємницької діяльності на суб’єктів малого 

підприємництва, суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого 

підприємництва сформований на основі кількості працюючих та доходів від 

діяльності за рік. Так, до суб’єктів малого підприємництва відносяться  

підприємства річний оборот яких не перевищує 10 мільйонів євро та кількість 

найманих працівників є меншою 50 осіб [1]. 

https://taxsummaries.pwc.com/
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На сучасному етапі економічного розвитку України існують як позитивні 

фактори, які стимулюють розвиток малого підприємництва, так і негативні, які 

перешкоджають існуванню сприятливого середовища для їх діяльності. 

З метою стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні було 

ухвалено низку законодавчих актів, а саме: закони України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про 

Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 

2014–2024 роки». 

Ще однією не менш важливою законодавчою зміною стало прийняття Указу 

Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва», яким запроваджено справляння єдиного 

податку з суб’єктів малого підприємництва. Метою його прийняття стало 

заохочення розвитку малого бізнесу шляхом створення сприятливих умов його 

оподаткування, що є своєрідним проявом захисту прав суб’єктів малого 

підприємництва з боку держави. 

Спрощена система передбачає простоту визначення бази оподаткування та 

розміру податкового зобов’язання, мінімізацію облікових процесів до рівня, 

доступного пересічному громадянину. Такий режим передбачає сплату 

суб’єктами малого бізнесу тільки одного виду податку, а саме єдиного податку 

до місцевого бюджету. Для підприємців 1 групи єдиний податок визначається як 

відсоток від прожиткового мінімуму, а для 2 групи — від мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року. Конкретна ставка 

єдиного податку встановлюється місцевими органами управління та залежить від 

видів діяльності, яку здійснює підприємець. Для 1 групи ставка єдиного податку 

становить до 10%, для 2 групи — до 20%. 

Для підприємців та підприємств 3 групи єдиний податок визначається як 

відсоток  від доходу за звітний період. При цьому ставка єдиного податку для 

платників ПДВ становить 3%, а для неплатників – 5%.  

Проте, поряд з перевагами спрощеної системи, існують і певні недоліки, що 

стримують розвиток малого бізнесу в Україні. До них відноситься обмеження 

обсягів виручки суб’єктів малого бізнесу, які обрали спрощену систему 

оподаткування.  

Досить вагомим мінусом діяльності суб’єктів малого підприємництва є 

необхідність звірок обліку сплачених податків з податковими органами. Для 

прикладу, після припинення діяльності податкові органи часто продовжують 

нараховувати фізичним особам-підприємцям податкове навантаження по 

єдиному податку. Це призводить до нарахування штрафів за несвоєчасну сплату 

та/ або сплату не в повному обсязі сум єдиного податку, що складають 50% 

визначеної суми податку за кожен період недоїмки перед бюджетом по даному 

виду податку. Такі ситуації виникають, переважно при ліквідації фізичної особи-

підприємця в кінці місяця. Згідно з розділом XI Порядку № 1588 підставою для 

зняття ФОП як платника податків з обліку у відповідному контролюючому 
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органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької 

діяльності ФОП за її рішенням [2].  

До податкових органів цю інформацію зобов’язаний передати державний 

реєстратор протягом 24 годин після надходження документів, поданих для 

реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП. Тому може виникнути 

ситуація, в якій держреєстратор отримав заяву на припинення діяльності 

останнього дня місяця, а передав дані вже першого числа наступного місяця. В 

такому випадку податкові органи можуть нарахувати єдиний податок ще на один 

місяць. Тому підприємцю дуже важливо контролювати свої розрахунки з 

податковою, наприклад перевіряючи електронний кабінет платника податків. 

Загалом можна зробити висновок, що концептуально державна політика 

спрямована на заохочення розвитку малого бізнесу, однак реалії свідчать про 

наявність перешкод, спричинених неузгодженістю вимог законодавчих актів та 

норм ПКУ з їх застосуванням на практиці. В такій ситуації суб’єктам малого 

підприємництва залишається тільки контролювати свої розрахунки з органами 

ДПС та у випадку помилкового нарахування податків відстоювати свої права в 

податкових органах. 
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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах особливої̈ актуальності набуває питання забезпечення 

сталого розвитку підприємства. Економічний підхід концепції сталого розвитку 

полягає у поступовій зміні показників стійкості підприємства при збереженні 

цілісності та основних властивостей підприємства, в оптимальному й 

ефективному використанні ресурсів. Сталий розвиток базується на таких 

принципах [1]: 

 принцип взаємозалежності передбачає оцінку взаємозв’язку людини й 

природи на місцевому та глобальному рівнях; 

 принцип різноманітності включає оцінку важливості природного й 

культурного розмаїття в нашому житті, економіки і добробуту; 

 принцип вантажності зводиться до визнання того, що ресурси планети є 

вичерпаними, і наслідками некерованого й нестійкого зростання є збільшення 

масштабів зубожіння; 

 права і обов’язки охоплюють розуміння важливості універсальних прав і 

визнання, дії людства можуть мати наслідки для нинішнього і майбутніх 

поколінь; 

 невизначеність і запобіжні заходи — розуміння того, що наші дії можуть 

привести до непередбачених наслідків і заохочення до обережного підходу щодо 

добробуту нашої планети. 

Однією з найважливіших складових сталого розвитку підприємства є 

формування організаційної культури, яка складалася б з основоположних 

цінностей, ідей, які поділяють усі працівники. Проблемні питання аналізу 

організаційної культури висвітлювали у наукових працях такі вчені: О. Бала, 

Т. Башук, О. Тихомирова, Т. Соломандіна, Н. Могутнова, Е. Шейн, К. Камерон, 

Р. Куінн, Р. А. Кук, Д. О'Рейллі, Чатман і Калдвелл, Г. Хофстеде та ін. 

Дослідження результатів наукових доробок вчених підтверджує доцільність 

подальшого вивчення питань аналізу формування організаційної культури 

підприємства, яка була б адаптована до сучасної практики управління. 
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Організаційна культура сприяє стійкій ефективній роботі персоналу на 

партнерських засадах та налагодженню оптимальних відносин підприємства із 

зовнішнім середовищем. Її мета полягає у згуртованості колективу, 

налаштуванні працівників на результативну роботу, формуванні високого рівня 

мотивації персоналу. У ході діяльності підприємства доцільно періодично 

проводити аналіз організаційної культури, яка сформувалася в організаційній 

структурі компанії, що дозволить краще вивчити та вдосконалити наявний тип 

організаційної культури підприємства. 

До основних напрямів аналізу організаційної культури слід віднести: 

 аналіз внутрішніх організаційних процесів компанії; 

 аналіз особливостей поведінки працівників та стилю керівництва, 

виходячи з місії та цінностей підприємства; 

 аналіз психологічного клімату; 

 аналіз традицій компанії; 

 аналіз задоволеності працівників умовами праці; 

 аналіз перспектив розвитку підприємства. 

Багатоаспектність, складність оцінки організаційної культури потребують 

використання значної кількості методичних прийомів аналізу. Методи аналізу 

організаційної культури поділяються на якісні (неформалізовані) та кількісні 

(формалізовані). Серед неформалізованих методів аналізу необхідно виділити:  

 метод інтерв’ю, згідно з яким відбувається збір інформації, яку 

неможливо отримати з документів, а саме: думка працівників про компанію, 

рівень мотивації, пропозиції щодо покращення й вдосконалення роботи, 

неформальні зв’язки, тощо. Інтерв’ю доцільно проводити серед наступних 

категорій працівників: «ветерани» компанії, «молоді» працівники, особи, які 

займають ключові посади, секретарі, особи, які виконують саму непросту й 

неприємну роботу, працівники, які виражають суспільну думку. 

 анкетування й спостереження – дозволяють визначити взаємозв’язок 

між  параметрами організаційної культури та показниками роботи підприємства, 

стратегію розвитку компанії, її сильні та слабкі сторони, вивчити історію 

розвитку організаційної культури, соціально-психологічний клімат, цінності, які 

значно впливають на поведінку працівників, та передаються не шляхом наказів 

й розпоряджень, а під час спілкування, у розповідях членів колективу. 

 аналіз традицій, правил підприємства, що передбачає вивчення 

формальних й неформальних правил, визначення їх впливу на поведінку 

персоналу.  

 аналіз документів підприємства – полягає у вивченні документів, які 

зображують життєдіяльність підприємства. До основних складових аналізу 

документів належать: аналіз документів з інформацією про історію розвитку 

підприємства (рекламні проспекти до ювілеїв; головні цифри, що вказують на 

етапи розвитку компанії); аналіз стратегічних документів (звіти про роботу, 

протоколи засідань керівного складу, стратегія розвитку компанії, її кадрова 

політика); аналіз документів, які показують організаційну структуру (посадові 

інструкції, організаційні діаграми); аналіз документів з управління персоналом 



535 

 

(програми навчання працівників, показники плинності кадрів й ефективності 

використання працівників, кадрова політика); аналіз документів з планування й 

контролю (річні плани, бюджети, звіти); аналіз систем внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій (рекламні матеріали, корпоративні видання, результати внутрішніх 

досліджень компанії).  

До формалізованих методів належать: методика Т. Діла і А. Кенеді [2], 

методика К. Камерона і Р. Куїнна [3] моделі Г. Хофштеде [3], Е. Шейна [4], 

Ч. Хенді [6]. Сутність цих методів полягає у виділенні основних типів 

організаційних культур за різними показниками та співвідношенні культури 

свого підприємства і «чистої» культури. Використовуючи зазначені методи 

можна отримати інформацію стосовно основних складових рівня організаційної 

культури компанії, що дозволить підвищити якість та обґрунтованість 

управлінських рішень, збільшити ефективність діяльності підприємства. 

Виходячи з принципу Паретто, можна стверджувати, що лише незначна частина 

інформації про підприємство наддасть повне розуміння щодо стану 

організаційної культури.  

Отже, наразі дуже важливим є питання визначення основних методів аналізу, 

які дозволять отримати якісну інформацію та зробити об’єктивні висновки про 

стан організаційної культури підприємства, орієнтованої на сталий розвиток. 
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CONTROL ELEMENTS FOR THE MOTIVATIONAL MECHANISM OF 

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 

The peculiarity of the motivational mechanism of strategic management of the 

enterprise is that it forms the basis for the achievement of the strategic goals of the 

enterprise [1,2]. Quite often companies are unable to implement this mechanism and 
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strategy of the enterprise as a whole. The reasons for this, in our opinion, are, first of 

all, incorrectly conducted analysis. Accordingly, the second reason is the incorrect 

conclusions about the demotivating factors that influence the formation of the 

motivational mechanism of strategic management of the enterprise. Unforeseen 

changes may also occur in the external environment of the enterprise. And sometimes 

the company does not fully use its existing potential, especially human, which plays a 

crucial role in the formation and implementation of the motivational mechanism of 

strategic management of the enterprise. 

Thus, the main task of implementing the motivational mechanism of strategic 

management of the enterprise is to create the necessary prerequisites for the successful 

implementation of the overall strategy of the enterprise [3]. We can say that at this 

stage, strategic changes are being made that prepare the company for the 

implementation of the planned strategy. Evaluation and control of the motivational 

mechanism of strategic management of the enterprise are the final stage of functioning 

of this mechanism. At this stage, a stable feedback is provided between the work to 

achieve the goals and the goals themselves, which were formed by the company. 

In our opinion, the main tasks of control of the motivational mechanism of 

strategic management of the enterprise should act: 

1. Establishment of the list of indicators on which the realization of the 

motivational mechanism of strategic management of the enterprise will be carried out; 

2. Creating a system for measuring and monitoring the state of control parameters 

of the motivational mechanism of strategic management of the enterprise; 

3. Identification of possible causes of deviations in the indicators of evaluation of 

the implementation of the motivational mechanism of strategic management of the 

enterprise, if they are observed; 

4. Carrying out corrective measures to eliminate deviations in the indicators of 

evaluation of the implementation of the motivational mechanism of strategic 

management of the enterprise, if necessary and if possible. 

Implementation of the motivational mechanism of strategic management of the 

enterprise allows to assess the direction and method of promotion of the enterprise on 

the market and ways to achieve its goals; implementation of the motivational 

mechanism of strategic management of the enterprise creates conditions for the 

enterprise to be able to implement its strategy. 

The difficulty is that even if the strategy was chosen correctly by the company, it 

does not mean that at the stage of its implementation there will be no serious problems. 

This would be possible if the factors of the internal and external environment of the 

enterprise would remain unchanged or would be fully predictable. That is why the 

management of enterprises faces a serious task of monitoring how effective is the 

motivational mechanism of strategic management of the enterprise, how successful the 

company is in achieving its goals, as well as in determining whether the company will 

be able to achieve these goals, and if will not be able for some reason, what the 

company needs to adjust or what to change in its behavior. 

Thus, the main purpose of the control of the motivational mechanism of strategic 

management of the enterprise, in contrast to the usual strategic control, in our opinion, 

is to focus on how correctly or incorrectly implemented strategy, as well as to 



537 

 

determine whether the implementation of strategy through motivational mechanism of 

strategic management of the enterprise to achieve the goals. Accordingly, a system of 

control of the motivational mechanism of strategic management of the enterprise is 

established and built. 

In order for the system of control of the motivational mechanism of strategic 

management of the enterprise to be effective, it must meet a number of requirements. 

The most significant requirements for information support in the construction of a 

control system of the motivational mechanism of strategic management of the 

enterprise are the following: 

- timeliness: information must be received in a timely manner so that appropriate 

decisions can be made to adjust the motivational mechanism of strategic enterprise 

management; 

- correctness: the information must contain accurate and adequate data as to what 

reflects the status of the indicators and processes being monitored; 

- accuracy: the information must indicate the exact time of its receipt and the exact 

time to which it relates. 

Also, when forming an effective system of control of the motivational mechanism 

of strategic management of the enterprise, it is necessary to identify the types of control 

that should be carried out at different levels of management. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ 

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

В економічної літературі існує багато авторських методик оцінювання 

платоспроможності, розроблених вітчизняними та закордонними науковцями, 

присутні й національні рекомендації, а також системи методів, що 

використовують організації певного типу. 

Аналізуючи методики оцінювання платоспроможності можне зробити 

висновок, що більшість з них повністю або частково носить коефіцієнтний 
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характер, що дозволяє оперативно проводити необхідний аналіз на основі 

бухгалтерської звітності підприємств. Однак, не зважаючи на велику кількість 

цих методик, кожна з них має свої недоліки і обмеженості у використанні. 

Основними перевагами зарубіжних методик є те, що вони враховують не 

лише кількісні, а й якісні показники, що в результаті дає можливість приймати 

більш зважені рішення щодо рівня платоспроможності підприємства. Крім того, 

в зарубіжних методиках враховуються ризики підприємства і прогнозні дані 

певних показників. Однак, через наявність множини якісних показників 

зарубіжні методики є більш складними, потребують використання спеціального 

інструментарію і носять певний суб’єктивний характер. Також більшість 

зарубіжних методик має практичну непристосованість до національних умов 

господарювання [1]. 

Недоліком українських методик є те, що вони спираються на достатньо 

велику кількість показників (частина з яких може свідчити про цілком 

задовільний рівень платоспроможності підприємства, а інші – навпаки 

знаходитися в критичній зоні), і при цьому не враховуються динамічні зміни та 

ризики підприємства, тому в результаті не можливо отримати інтегральну оцінку 

рівня платоспроможності підприємства. Нормативні значення багатьох 

коефіцієнтів не враховують фактичний стан економіки та фази ділового циклу. 

Відсутній єдиний підхід щодо рекомендованих значень. На основі окремих 

значень коефіцієнтів важко зробити однозначний висновок про 

платоспроможність, та отримати інтегроване значення, оскільки одні показники 

можуть знаходитись у критичній зоні, а інші бути цілком задовільними [2]. 

Питання, яку саме модель варто використовувати для проведення оцінки 

підприємств, залишається відкритим, адже немає жодних рекомендацій з цього 

приводу. Аналітики, які займаються даним питанням, переважно, обирають ту 

модель, яка є їм більше до вподоби і мало пояснюють причини свого вибору. 

Експертне оцінювання моделей дозволило виявити основні позитивні 

якості, якими повинна володіти модель оцінювання банкрутства 

господарюючого суб’єкта. 

Основними якостями моделей оцінювання банкрутства, які були відзначені 

експертами, насамперед названі простота розрахунків, під якою розуміється 

можливість використання моделі широким колом користувачів. Для здійснення 

оцінки ймовірності банкрутства за допомогою моделі достатньо провести 

короткий тренінг, який не потребує спеціального напряму підготовки 

економіста. 

Наступна якість це невеликі витрати часу. Якість враховує необхідну 

кількість людино-годин для проведення аналізу ймовірності банкрутства. Вона 

включає в себе час не тільки безпосереднього проведення розрахунків і 

трактування результатів, але й час збору необхідних даних на досліджуваному 

підприємстві. Чим менші витрати часу передбачає та чи інша модель, тим більш 

привабливою вона здається. 

Висока точність (за попередніми дослідженнями), ця якість враховує досвід 

попередніх досліджень, який дозволив отримати результати з високим рівнем 

точності. Чим вищою виявилася точність результатів розрахунків моделі, тим 
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більш достовірними є зроблені висновки. Пріоритет віддається моделі з 

найбільш високою точністю. 

Універсальність застосування. Наявність цієї якості в моделі означає, що її 

можна застосовувати до будь-яких підприємств незалежно від галузі, форми 

власності та організації бізнесу, а також країни знаходження суб’єкту. 

Можливість врахування особливостей галузі. На відміну від попередньої 

якості, особливості даної полягають в тому, що модель повинна мати під собою 

декілька варіантів оцінювання результатів, які були б орієнтовані на певну галузь 

господарювання. Перевага надається тій моделі, критерії якої можна регулювати 

під певні особливості. 

Доступність джерел інформації. Дана якість враховує доступність 

інформаційної бази для проведення дослідження ризику. Деякі методи 

потребують проведення додаткового збору матеріалів; інші дуже складно 

реалізувати через відсутність необхідних даних. Перевага надається моделям, в 

основі яких використовується інформація з фінансової звітності. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИКИДІВ В НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Розвиток цивілізації та інтенсифікація виробничої діяльності 

супроводжується активним навантаженням на природні ресурси. Масштаби 

забруднення біосфери уже зараз призводять до неможливості природи 

компенсувати деструктивний вплив, що призводить до глобальних змін в складі 

атмосфери, її фізико-хімічних властивостях. Дані пертурбації впливають 

насамперед на стан ландшафтів, біоти, людини і викликають зміну клімату.  

Забруднення ґрунтів різноманітними токсикантами відбувається різними 

шляхами серед яких атмосферні опади, поверхневі і ґрунтові води тощо. 

Джерелами виникнення полютантів є надмірна хімізація сільського і лісового 
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господарств, комунальні стоки, відвали і звалища промислових відходів і 

будівельного сміття тощо. 

Виявлення основних тенденцій забруднення навколишнього середовища, в 

тому числі атмосферного повітря від основних джерел є особливо актуальним 

для вирішенні управлінських рішень. 

Оцінка сталого розвитку здійснюється на основі певних індексів та 

індикаторів. На сьогодні універсального алгоритму формування індикаторів 

результативності, ефективності та збалансованості розвитку як адміністративно-

територіальних одиниць, так і суб’єктів господарювання не існує, проте існують 

рекомендації, що допомагають сформувати набір індикаторів для конкретного 

проекту (стратегії, плану, програми).  

Зокрема під індикаторами сталого розвитку (ІСР) (екологічної 

збалансованості) розуміють індикатори, що враховують вартість природного 

капіталу, витраченого на досягнення суспільно корисного результату. Також під 

індикаторами сталого розвитку вбачають інформацію, що висвітлює зміни стану 

навколишнього середовища в часі, визначає тенденції цих змін, допомагає 

людям у простій та доступній формі отримати інформацію з питань сталого 

розвитку міста, яка їх цікавить. 

Дослідження в контексті оцінки екологічно сталого розвитку на основі 

використання індексного методу здійснене у працях таких вчених, як Д. Медоуз, 

А. О. Корнус, М. З. Згуровський, В. В. Бушуєв, В. С. Голубєв, Г. В. Ридевский, 

Л. Г. Руденко, С. А. Лісовський тощо. 

До методу кількісної оцінки та порівняльного аналізу показників 

екологічної політики держав світу відноситься Індекс екологічної ефективності 

(EPI від англ. Environmental Performance Index). Список країн за індексом 

екологічної ефективності був представлений на Всесвітньому економічному 

форумі. 

Україна є лідером серед пострадянських держав у глобальному індексі 

екологічної ефективності 2019 року (EPI), згідно з дослідженням німецьких 

екологічних організацій Germanwatch та New Climate Institute. Найбільш 

ефективними у світі державами є Швеція, Марокко та Литва, які набрали понад 

70 зі 100 балів з урахуванням таких факторів, як викиди парникових газів, 

поновлювані джерела енергії, споживання електроенергії та загальні зусилля в 

рамках національних та міжнародна кліматична політика. При складанні рейтингу 

були враховані дані 56 країн, а також дані Європейського Союзу в цілому.  

Через низький рівень викидів парникових газів та споживання енергії 

Україна водночас очолила цей список у категорії держав із середнім рівнем 

екологічності. Однак експерти зазначають, що це значною мірою пов'язане з 

економічною кризою, викликаною, зокрема, військовим конфліктом [Хлобистов 

Є.В, 2015].  

Результати індексного оцінювання показали, що використання стратегічних 

природних ресурсів на території нашої країни є аномальним і перевищує у 2-3 

рази екологічно допустимі межі. Україна є однією із найбільш проблемних країн 

світу за даними міжнародного рейтингу екологічної ефективності (Environmental 

performance Index), розрахованому фахівцями Єльського університету (США) за 
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25-ти показниками, що характеризують дієвість державної політики держав 

щодо збереження екосистем. Україна серед 180 країн світу у 2019 році посіла 60 

місце, набравши 49,5 балів, що на 35 пунктів нижче 2014 року. 

За період з 2014 р. по 2019 р. індекс екологічної ефективності знизився за 

рахунок таких складових як сільське господарство (-106 пункти), водні ресурси 

(-13 пунктів) і клімат та енергія (-84 пункти). Але, разом з тим, спостерігається 

зростання за такими показниками, як екологічні хвороби (+1 пункт), якість 

повітря (+15 пункти), водопостачання і санітарія (+4 пункти), рибницво (+21 

пункти), біорізноманіття та навколишнє середовище (+20 пунктів). 

Незадовільний стан навколишнього природного середовища призводить до 

руйнації традиційної системи життєзабезпечення з негативними соціально-

економічними наслідками, зокрема, виникненням довготривалого реального 

ризику для розширеного відтворення цієї системи.  

Незважаючи на покращення якості повітря у світі даний показник все ще 

залишається актуальною проблемою та однією з найважливіших екологічних 

загроз для здоров'я людей у багатьох країнах. Небезпечно низька якість повітря 

спричиняє зниження тривалості життя. Забруднення повітря у приміщеннях та у 

навколишньому середовищі є як провідними загрозами для здоров'я людей у 

глобальному масштабі, так і демонструє регіональні та соціально-економічні 

диспропорції розвитку. За даними всесвітньої організація охорони здоров’я 90% 

населення світу мешкає в районах, які перевищують порогові показники 

забруднення повітря (ВООЗ, 2018). 

На даний час оцінка забруднення атмосферного повітря проводиться з 

урахуванням кратності перевищень сумарного показника забруднення 

нормативних ГДК та включає характеристики рівня забруднення та ступеня 

безпеки. 

Для оцінки залежності викидів в атмосферне повітря від економічного 

розвитку було розроблено економетричну модель в розрізі регіонів:  

𝑌𝑥 = 5840,2 − 0,5𝑥 

𝑌𝑥 – викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення,  

кг км2, 

х – валовий регіональний продукт, млн грн / км2. 

Щільність зв’язку між досліджуваними показниками становить 79,7%.  

Отже, із зростанням економічного розвитку, який представлений ВРП на 1 , 

млн грн / км2 викиди в атмосферне повітря будуть зменшуватися на 0,5 кг км2. 

Дані розрахунки свідчать про виважену політику України в боротьбі із 

забрудненням атмосферного повітря.  

Разом з тим в Україні щорічно в повітряний басейн потрапляє біля 7 млн т 

різноманітних речовин, кожна з яких небезпечна для людей та живих організмів 

і завдає шкоди матеріальним цінностям (будівлі, споруди, дорожні покриття 

тощо) та наносить великі економічні збитки. Наприклад, за офіційними даними 

Державного комітету статистики України, у 2019 р. у довкілля надійшло 4119,0 

тис т шкідливих речовин, крім того викиди діоксину вуглецю склали 2021,1  тис 

т. Хоч впродовж останніх років відбуваються деякі коливання значень цього 

показника, проте стійкої тенденції до скорочення викидів не відстежується. 
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Середня щільність викидів в атмосферу на території України становить біля 6,0 

т на 1 км2, що у декілька разів перевищує  середнє значення цього показника по 

країнах Європейського Союзу. Більше 60% небезпечних речовин, що потрапляє 

у повітря, припадає на стаціонарні джерела забруднення. Від них в атмосферу 

щорічно надходить біля 4 млн т забруднюючих речовин. Основними причинами 

такої ситуації є технологічна та технічна застарілість обладнання промислових 

підприємств (зношеність основних засобів в промисловості сягає 63%), 

нераціональна структура економіки України, проблеми реалізації державної 

інноваційної політики, низька інноваційна активність національного бізнес-

середовища. 

Отже, щоб не допустити погіршення екологічної ситуації у цій сфері, варто 

розвивати партнерство із країнами ЄС у природоохоронній сфері, вкладати 

ресурси в інвестиційну привабливість регіонів, удосконалювати та 

прискорювати процеси конвергенції законодавства України із країнами Заходу. 
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ КЛАСТЕРУ 

 

Сучасні умови господарювання, в яких функціонують українські кластери, 

обумовлюють необхідність адаптуватися до наслідків пандемії, що спричинила 

падіння економіки в усьому світі. Відтак Україна повинна зосередитись на 

інструментах підвищення стійкості та конкурентоспроможності національного 

бізнесу. Серед таких інструментів вагоме місце займає кластерна політика, 

успішне ведення якої позитивно вплине на створення, розвиток та підтримку 

кластерів. Економіка, що розвивається на основі кластерів, є 

конкурентоспроможною та інвестиційно привабливою і забезпечує високі рівень 

та якість життя населення [7, с. 10].  

Сьогодні кластери можуть стати основою нової економіки і прискорити 

вихід України з економічної кризи. Це можливо зробити, якщо в кластері буде 

діяти виважена система та оптимальний метод управління витратами. Питання 

організації стратегічного управлінського обліку на основі системного підходу 

мають велике значення для забезпечення ефективності діяльності кластерів. 

Організація економіки на основі кластерної моделі забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності та активізацію інноваційних процесів на 

підприємствах - учасниках кластера. Такі підприємства, завдяки участі в 

кластерах, отримують ряд додаткових переваг в організації управлінського 

обліку витрат. Впровадження стратегічного управління досягається за рахунок 

структурно-функціональної взаємодоповнюваності учасників кластера за 

посередництва науково-інформаційного та консультаційного центрів, 

представники яких входять до координаційного центру кластера [5, с.45-46]. 

Потреби учасників кластера в інформації задовольняються за рахунок 

формування інформаційного і обліково-аналітичного забезпечення кластерів, 

що, в першу чергу, передбачає використання облікових принципів і принципів 

економічного аналізу. 

Учасники кластерного формування мають можливість на підставі 

отриманих консультацій з питань фінансів та бухгалтерського обліку визначити 

найбільш прийнятний варіант розробки обліково-аналітичної системи, 

розробити прозорий облік податкових платежів з метою використання 

можливостей податкової оптимізації та зменшити витрати. 

Вибрана підприємством, з урахуванням встановлених норм та 

особливостей, методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на 

досягнення його цілей і завдань та використовується з метою забезпечення 

надійності фінансової звітності та якісної системи управління [3, с.76]. 
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Забезпечення функціонування системи стратегічного управлінського обліку 

на сучасному підприємстві пов’язане з його багатоцільовою спрямованістю, 

значним інструментарієм та поведінковими аспектами[4, с.122]. 

Стратегічне управління, як правило, розглядають як динамічну сукупність 

п’яти взаємопов’язаних управлінських процесів: 1. Визначення сфери діяльності 

і формулювання стратегічних напрямів. 2. Постановка стратегічних цілей та 

задач для їх досягнення. 3. Формулювання стратегії для досягнення визначених 

цілей і результатів діяльності. 4. Реалізація стратегічного плану. 5. Оцінка 

результатів діяльності та зміна стратегічного плану або методів його реалізації. 

Ці процеси логічно складають один цілісний механізм, всередині якого існує 

стійкий зворотний зв’язок і, відповідно, зворотний вплив кожного процесу на 

інші і на всю їх сукупність. Саме у цьому полягає важлива особливість структури 

стратегічного управління [7, с. 11]. 

В умовах сьогодення витрати та собівартість продукції (товарів, послуг) 

мають тенденцію до зростання. Тому кластерне утворення вимушене 

переоцінити свої можливості, стратегію, що дасть змогу найбільш ефективно 

справлятись з новими викликами, як на регіональному, так і на галузевому, чи 

секторальному рівнях. Кластерні механізми, або локальні мережеві 

територіально-виробничі системи, є джерелами та чинниками економічного 

зростання територій [1, с. 118].  

Сутність стратегічного управлінського обліку в системі управління 

кластером полягає в тому, що стратегічний управлінський облік дозволяє 

кластеру проаналізувати основні внутрішні та зовнішні фактори з метою 

визначення його місця в конкурентному середовищі. На підставі цієї інформації 

здійснюється аналіз і приймаються рішення про стратегію, стратегічні цілі та 

напрями їх досягнення. Також, важливою складовою є визначення для кожного 

елемента складу витрат системи аналізу, що надають можливість формувати 

інформацію для стратегічного планування, призначену для розробки цільових 

комплексних програм із досягнення стратегічних цілей та для розрахунку 

відповідних стратегічних бюджетів. Прийняття та провадження стратегічних 

управлінських рішень дозволить кластеру аналізувати, оцінювати та 

контролювати її. 

Завдання управління витратами в кластері повинні вирішуватися в 

комплексі із розробкою організаційно-економічного механізму стратегічного 

управлінського обліку витрат. Такий підхід буде сприяти значному зростанню 

ефективності роботи підприємства. Стратегічне управління витратами є 

основною складовою фінансово-економічної стратегії підприємств-учасників 

кластеру. Сучасні умови ринкової економіки обумовлюють існування тісного 

взаємозв’язку стратегії управління витратами обігу з такими підстратегіями, як: 

управління доходами, управління прибутком та управління капіталом. Стратегічне 

управління витратами є головною складовою кожної з фінансово-економічних 

підмоделей, що обумовлено їхнім впливом на кінцевий результат діяльності, а 

відповідно, й на конкурентну позицію підприємств [6, с. 150].  

Стратегічний управлінський облік займає значне місце у формуванні 

обліково-аналітичної системи та системи управління кластером. Удосконалення 
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управлінського обліку витрат в кластерах дозволяють по-новому оцінити 

необхідність ефективного управління, яке дозволяло б не лише швидко 

адаптуватись до фактичних умов функціонування, а й забезпечувати ефективний 

розвиток кластерних утворень. Кластери повинні підвищувати ефективність 

управління, яке дозволяло б не лише швидко адаптуватись до фактичних умов 

функціонування, а й забезпечувати їх ефективний розвиток. Керівництво 

кластеру повинно бути забезпечене інформацією яка допомагатиме приймати 

ефективні управлінські рішення з метою вироблення стратегічної позиції на 

ринку відносно інших підприємств. Тобто виникає потреба у подальшому 

удосконаленні методів, інструментарію та підходів до стратегічного 

управлінського обліку витрат як важливого чинника ефективного управління. 

Також, потрібно запобігати веденню управлінського обліку у відокремлених 

файлах, у різних підрозділах відповідно до конкретних короткострокових потреб 

різних рівнів користувачів, тому що часто така інформація не консолідується і 

так і залишається не використаною. Така ситуація найчастіше зумовлена 

недостатнім рівнем формування інформаційних потреб, відсутністю 

практичного досвіду впровадження повноцінного обліку з нуля, а також 

неусвідомленням масштабу проблем, які можуть виникнути, особливо під час 

зростання та розвитку  бізнесу. Будь-яку кризу завжди було легше долати разом. 

Саме тому роль кластерів сьогодні важко переоцінити. Кластери можуть 

сьогодні стати основою нової економіки, а їх учасники – отримати можливість 

легше будувати успішний, сталий та, водночас, соціально відповідальний бізнес.  
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Контролінг витрат є складною системою, що об’єднує у собі встановлення 

цілей, планування, облік, внутрішній контроль, аналіз, управління 

інформаційними потоками та розробку рекомендацій щодо прийняття 

управлінських рішень. Контролінг може забезпечувати інформаційно–

аналітичну підтримку процесів ухвалення рішень при управлінні підприємством 

у межах певних систем менеджменту. 

У структурі сегменту управління витратами суб'єкта господарювання 

важливе місце відродиться оптимізації процесу формування витрат, що 

реалізується шляхом використання сукупності різноманітних математичних 

методів і моделей обґрунтування як абсолютної та відносної величини, так і 

структури витрат. 

Оптимізація витрат підприємства спрямована на вирішення наступних 

питань: 1) оцінку обґрунтованості абсолютної величини витрат; 2) її 

відповідність плановим величинами; 3) оцінкою факторів формування величини 

та структури витрат; 4) своєчасне виявлення резервів зменшення витрат; 5) 

виявлення та обґрунтування механізмів мобілізації таких резервів [1].  

Методи економіко-математичного моделювання дають змогу провести 

комплексне дослідження структури діяльності підприємств, дозволяють 

вирішити ряд питань, які пов’язані з розробкою альтернативних шляхів 

діяльності підприємства, оптимізацією структури діяльності підприємств, 

оптимізацією витрат виробництва та збуту продукції підприємств. 

Найширше при моделюванні техніко-економічних процесів діяльності 

підприємства застосовують такі методи: 

- лінійне програмування, що дозволяє сформулювати завдання оптимізації 

у вигляді лінійних обмежень і лінійної цільової функції; 

- динамічне програмування, розраховане на вирішення багатоступеневих 

завдань оптимізації; 

- цілочисельне програмування, яке дозволяє вирішити оптимізаційні 

завдання, у тому числі завдання оптимального розподілу ресурсів. 

АВС-аналіз представляє собою технологію обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень щодо цільової локалізації витрат суб'єкта господарювання 

для потреб моделі управління його прибутком. Методика ABC - аналізу включає 

наступні складові елементи: аналіз техніко-організаційних та фінансових 

особливостей процесу виробництва продукції (надання послуг чи виконання 

робіт); обґрунтування та визначення центрів витрат суб'єкта господарювання; 
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відслідковування розподілу сукупності витрат відповідно до визначених вище 

центрів витрат (центрів відповідальності); оцінка кількісних та структурних 

параметрів центрів витрат та обґрунтування відповідних управлінських рішень [2]. 

АВС-аналіз витрат підприємства дає змогу виділити найбільш важливі 

статті витрат: А – статті витрат з питомою вагою більш ніж 20%, В – статті витрат 

с питомою вагою 5-20% або С – статті витрат з питомою вагою менш ніж 5%); та 

встановити пріоритетність їх управління, за допомогою корегування ступеню 

доцільності проведення тієї чи іншої діяльності.  

ХУZ-аналіз являє собою технологію обґрунтування управлінських рішень 

щодо оптимізації абсолютної величини витрат підприємства шляхом виявлення 

та ідентифікації резервів їх зменшення, а також визначення методів мобілізації 

таких резервів.   

При цьому формується наступні три укрупненні групи витрат підприємства: 

Х - витрати: перші найбільші статті витрат, частка яких складає не менше 50 

відсотків сукупних затрат суб'єкта господарювання; У - витрати: статті витрат, 

частка яких складає не менше 25 відсотків сукупних витрат суб'єкта 

господарювання; Z - витрати: решта статей затрат, частка яких, відповідно, 

складатиме не більше 25 відсотків сукупних витрат суб'єкта господарювання. 

Результати АВС- і XYZ-аналізу у системі контролінгу витрат підприємства 

можуть бути використані для вибору стратегії управління ними виходячи із 

своєрідної матриці. 

Побудовані економіко-математичні моделі управління витратами 

підприємства дають можливість [2]: 

 отримувати інформацію про формування оптимального рівня витрат 

із врахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників за конкретних умов 

виробництва;  

 розраховувати величину резервів витрат для подальшого прийняття 

ефективних управлінських рішень;  

 планувати потреби у виробничих ресурсах для виконання 

виробничої програми. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В УМОВАХ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

Процес діджиталізації економіки змінює соціально-економічні відносини і 

суспільство в цілому: ринки і їх структуру, ділові процеси, принципи організації 

та методи управління діяльністю суб’єктів господарювання. Наріжною 

проблемою для забезпечення сталого розвитку підприємства є масштаб та 

ефективність впровадження цифрових технологій і інструментів ведення бізнесу, 

рівень можливостей та здібностей суб’єкта господарювання адаптуватися до 

сучасних інформаційних технологій. 

Сутність поняття «бізнес-аналітика» (Business Intelligence) нами 

розглядається у двох площинах. По-перше, як сфера професійної аналітичної 

діяльності. По-друге, як напрям аналізу інформації та розвитку аналітичних 

технологій, спрямований на оптимізацію бізнес-процесів і господарської 

діяльності підприємства в цілому. 

Активний розвиток та увага з боку професійного середовища до бізнес-

аналізу в цілому: інструментів, методів, технологій та програмних рішень 

простежуються на рубежі XX і XXІ ст. [1] Сучасний стан бізнес-аналітики можна 

описати так: 

– у сферу бізнес-аналітики все активніше проникають ідеї програмного 

забезпечення як послуги (Software as a Service). Така динаміка характеризується 

більшим впровадженням аналітичних додатків, інструментарію для інтеграції 

даних і власне інформаційних сервісів; 

– процес прийняття управлінських рішень менеджментом все частіше 

ґрунтується на використанні неструктурованої (слабко структурованої) 

інформації. Це, в свою чергу, визнає затребуваність засобів її пошуку і 

перетворення в форму, доступну аналітичного інструментарію, забезпечення 

запитів користувачів необхідною аналітичною інформацією. 

Щодо аналітичних додатків, то одним з перспективних напрямів розвитку 

цифрових трендів трансформації бізнесу є «продвинута» аналітика (Аdvanced 

Аnalytics). Рішення такого класу (Аdvanced Аnalytics) призначені для проведення 

більш глибокого аналізу даних, виявлення закономірностей, взаємозв'язку і 

причин подій, прогноз майбутніх результатів діяльності суб’єкта 

господарювання.  

Поняття бізнес-аналітика все більш розширюється на основі як 

методологічного так і  функціонального напрямів. Як результат – поява нових 

класів аналітичних програмних продуктів, тісно пов'язаних із загальними 

завданнями корпоративного управління: OLAP-куби, сховища даних, 

інструментальні панелі і додатки для генерації звітів, аналітичні інструменти.  
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Загалом, бізнес-аналіз є основою управління діяльністю більшості 

зарубіжних компаній, але вітчизняний бізнес все більше усвідомлює 

необхідність більш чіткої організації, оцінки та контролю своєї діяльності 

відповідно до заявленої місії за допомогою інструментарію та технологій бізнес-

аналізу. У зв'язку з цим все більш затребуваними стають фахівці, які володіють 

знаннями і методами всебічного аналізу бізнес-процесів компанії, які здатні 

запропонувати зміни задля реалізації місії та цілей компанії. З 2003 р 

Міжнародний інститут бізнес-аналізу (International Institute of Business Analysis, 

IIBA) займається стандартизацією і сертифікацією освіти в сфері аналітичної 

діяльності. У 2009 р. IIBA видала Настанови з бізнес-аналізу BABOK [2]. Цей 

документ містить рекомендації, як результат досвіду, накопиченого в рамках 

професійного бізнес-аналізу, і докладно описує прийняті сьогодні практичні 

аспекти діяльності бізнес-аналітиків провідних країн світу. 

У цьому документі зроблена спроба виокремити сферу суто бізнес 

аналітики. Для цього визначені напрямки, які відрізняють бізнес-аналіз від 

фінансового аналізу, управління проектами. Проте зазначається, що бізнес-

аналітик може займатися кожної з них або навіть всіма. Очевидно, що така 

широта діяльності в реальному житті ускладнює формальний опис сфер, в яких 

працює бізнес-аналітик. Розробники BABOK особливо підкреслюють 

принципову відмінність між роллю бізнес-аналітика і менеджера проектів: 

бізнес-аналітик відповідає за визначення суті і масштабів рішення бізнес-

проблеми, в той час як в сферу відповідальності менеджера проектів входить 

конкретна робота по реалізації цього рішення [2]. Бізнес-аналіз дає розуміння 

того, як організувати бізнес-процеси для забезпечення задоволення зовнішніх 

клієнтів. 

Проте, бізнес-аналітик має забезпечувати повноту, релевантність 

інформації про зовнішній ринок, відповідає за підсумкову інтерпретацію 

результатів автоматизованого процесу обробки даних, відповідає за 

представлений в системі контент [3]. Зазначимо, що для професійного зростання 

важливим стає сертифікація бізнес-аналітика.  Сертифікація IQBBA передбачає 

знання в сфері: основ бізнес-аналізу, аналізу підприємств, планування процесів 

бізнес-аналізу, визначення та аналізу вимог, валідації рішень, інструментів та 

методів, компетенцій, удосконаленні процесів, інновацій, дизайну та клієнтів.  
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ  

РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

За високого рівня турбулентності, непередбачуваності та інформаційної 

асиметрії, що посилюються і прогресують через глобалізацію та пандемію 

COVID-19, життєздатність торговельних підприємств, безпечність та 

ефективність їх функціонування, імідж у діловому співробітництві й 

перспективи сталого розвитку визначаються відповідним рівнем економічної 

активності. Тому розробка методичного інструментарію оцінки рівня 

економічної активності підприємств торгівлі є вельми актуальним питанням. 

Розглядаючи економічну активність підприємств торгівлі як комплекс 

усвідомлених дій персоналу, що визначається потребою реалізації обраної 

фінансово-економічної політики та забезпечує досягнення бажаного рівня 

ефективності господарювання, інтенсивність його змін у часі і просторі під 

впливом чинників зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища, та власне 

еволюцію на засадах адаптації до сучасних умов та емерджентності [1, с. 118], у 

відповідності до [2, с. 3] пропонуємо здійснювати попередню, детальну та 

комплексну оцінку рівня економічної активності підприємства. 

Для попередньої оцінки рівня економічної активності торговельного 

підприємства слід застосовувати «золоте правило економіки», яким 

передбачається дотримання умов випередження темпу зростання прибутку (
П
рТ

) над темпами зростання чистої виручки від реалізації товарів (
П
рТ ) та вартості 

майна підприємства (
ВБ
рТ ): 

П
рТ >

ЧВР
рТ >

ВБ
рТ >100. Додержання умов нерівності за 

позитивної динаміки темпових показників свідчить про зростання рівня 

економічної активності, і навпаки, невиконання зазначених умов і негативна 

динаміка – про зниження рівня економічної активності. 

Для більш вичерпної інформації про рівень економічної активності 

торговельного підприємства пропонуємо здійснювати детальну оцінку 

потенціалу його формування та змін на підставі розширеної системи показників 

що інтегрує формалізовані індикатори активності кожної з функціональних 

складових (фінансова, виробнича, кадрова, управлінська, ринкова, інноваційно-

інвестиційна) економічної діяльності та враховує особливості ведення бізнесу в 

сфері торгівлі. До складу цієї системи показників нами включені: оборотність 

оборотних активів, чиста рентабельність власного капіталу, оборотність 

дебіторської і кредиторської заборгованості за товари і послуги, тривалість 

фінансового циклу, рівень ефективності фінансового потоку, коефіцієнт 

поточної ліквідності – для ідентифікації фінансової активності; середня кількість 



551 

 

клієнтів за день у розрахунку на одного продавця, середня величина однієї 

покупки, віддача активної частини основних засобів, оборотність товарних 

запасів, технічна оснащеність праці торговельних працівників, тривалість 

операційного циклу, середній розмір однієї покупки, рентабельність продаж – 

для ідентифікації виробничої активності; рівень фахової компетентності 

персоналу, продуктивність праці одного робітника торговельного персоналу, 

рентабельність праці одного торгового працівника, середня кількість клієнтів за 

день на одного продавця – для ідентифікації кадрової активності; питома вага 

адміністративно-управлінського персоналу у загальній чисельності працюючих, 

гнучкість організаційної структури управління, економічність управлінської 

праці, результативність праці управлінського персоналу – для ідентифікації 

управлінської активності; питома вага підприємства на ринку, ціна 

підприємства, ринкова вартість акцій підприємства, коефіцієнт дивідендних 

виплат, забезпеченість акціонерного капіталу чистими активами, чистий 

прибуток, що припадає на одну акцію – для ідентифікації ринкової активності; 

рівень поширення сучасних технологій, частка співробітників, що займаються 

інноваційною діяльністю, коефіцієнт інтенсивності капіталовкладень, рівень 

окупності інноваційних витрат, рівень доходності фінансових інвестицій, 

рентабельність реальних інвестицій, внутрішня норма окупності інвестицій – для 

ідентифікації інноваційно-інвестиційної активності. 

Комплексну оцінку рівня економічної активності торговельного 

підприємства рекомендуємо здійснювати на підставі запропонованого 

інтегрального показника (ІЕА), який враховує динаміку змін окремих складових 

потенціалу формування економічної активності (фінансового (ІФП), виробничого 

(ІЕП), кадрового (ІКП), управлінського (ІУП), ринкового (ІРП), інноваційно-

інвестиційного (ІІП)), обчислених із застосуванням середньої геометричної, і 

визначається за формулою: 
 

ІЕА = √ІФП × ІВП × ІКП × ІУП × ІРП × ІІП
6

.    (1) 
 

Запропонований методичний інструментарій оцінки рівня економічної 

активності підприємств торгівлі дозволить посилити ступінь обґрунтованості 

управлінських рішень з його підвищення та формування відповідних стратегій 

подальшого розвитку. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

В Україні, в середньому і малому бізнесі, переважна маса керівників і 

власників бізнесу не завжди звертають належної уваги на забезпеченні безпеки 

бізнесу у своїх організаціях. В таких умовах важливо здійснювати оцінювання 

економічної безпеки організацій. 

Зазвичай поняття економічної безпеки бізнесу зводиться до протистоянь та 

захисту від економічних злочинів, зокрема насильства, шахрайства, пограбувань, 

фальсифікації, підробки, знищення, нездорової конкуренції, бізнес-шпигунства, 

інформаційного знищення тощо, хоча всі ці загрози й спричиняють значні 

економічні втрати та належать до найголовніших, які потрібно групувати, 

досліджувати й попереджати, економічна безпека підприємства визначається як 

значно ширше поняття, що потребує значних досліджень у майбутньому. 

Головна мета економічної безпеки – найбільш ефективне функціонування в 

цілому та, зокрема, повноцінна робота системи швидкого реагування операційної 

системи, економічне використання наявних ресурсів, високий рівень трудового 

потенціалу, рівень господарської діяльності підприємства, постійне 

стимулювання реального потенціалу й перспективність його розвитку. 

З показників, що характеризують здатність організації до постійного 

розвитку, слід відзначити: забезпеченість інтелектуальною власністю, витрати на 

обчислювальну техніку і оплату послуг сторонніх підприємств у загальному обсязі 

витрат на інформатизацію, інвестиції в будівництво і придбання нових основних 

засобів; кадри, які підготовлені до нових професій та підвищили кваліфікацію та 

інше [1]. 

Крім того, систему економічної безпеки можна визначити як взаємозв’язану 

сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які забезпечують 

безпеку бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз. У цьому контексті систему 

можна охарактеризувати комплексом управлінських, страхових, правових, 

економічних, охоронних, режимних, судово-правових та інших заходів із захисту 

бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або уникнення матеріальних та інших 

утрат. 

Враховуючи вищезазначене, оцінка економічної безпеки встановлюється за 

результатами порівняння (абсолютного або відносного) фактичних показників 

діяльності організації з індикаторами. Згідно даного підходу оцінювання стану 

економічної безпеки організації, в тому числі і бізнесу, необхідно проводити за 

певною системою основних показників. Вони повинні відображати специфіку і 

умови діяльності організації. Визначення оцінки економічної безпеки 
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підприємництва ґрунтується, насамперед, на принципі комплексності, що 

передбачає:  

- виявлення критеріїв оцінки;  

- розробку показників і виділення їх у групи;  

- виявлення взаємозв’язків між групами показників різних критеріїв оцінки 

економічної безпеки;  

- встановлення порогових значень показників [2]. 

Застосування індикаторного методу при оцінці економічної безпеки бізнесу в 

організації має включати: 

1) визначення переліку кількісних і якісних показників економічної безпеки; 

2) уточнення необхідних (нормативних) значень техніко-економічних 

показників економічної безпеки та їх допустимі відхилення; 

3) вибір індикаторів (виробництва, фінансових і соціальних індикаторів); 

4) визначення бар’єрних (граничних) значень індикаторів економічної 

безпеки; 

5) розрахунок досягнутих (фактичних) значень індикаторів економічної 

безпеки; 

6) визначення рівнів та оцінка економічної безпеки бізнесу в організації за 

індикаторами; 

7) аналіз стану економічної безпеки бізнесу в організації [3]. 

Відповідно до специфіки організації і відповідно досягнутих (фактичних) і 

необхідних (нормативних) значень його техніко-економічних показників, а також 

величини їх відхилення від бар’єрних (граничних) значень індикаторів 

економічної безпеки стан досліджуваної організації можна характеризувати як: 

а) нормальний, коли індикатори економічної безпеки знаходяться в межах 

граничних значень, а ступінь використання наявного потенціалу близька до 

технічно обґрунтованих нормативів завантаження устаткування і площ; 

б) передкризовий, коли перевищується бар’єрне значення хоча б одного з 

індикаторів економічної безпеки, а інші наблизилися до деякої межі своїх 

бар’єрних значень і при цьому не були втрачені технічні і технологічні можливості 

поліпшення умов і результатів виробництва ( шляхом вжиття заходів 

попереджувального характеру до загроз, які виникають на підприємстві); 

в) кризовий, коли перевищуються бар’єрні значення більшості основних (на 

думку експертів) індикаторів економічної безпеки і з’являються ознаки 

необоротності спаду виробництва і часткової втрати потенціалу (внаслідок 

вичерпання технічного ресурсу обладнання і площ, скорочення персоналу; 

г) критичний, коли порушуються всі (або майже всі) бар’єри, що відділяють 

нормальний і кризовий стан розвитку виробництва, а часткова втрата потенціалу 

стає неминучою і невідворотною [4]. 

Систему показників можна сформувати на основі проведення факторного 

аналізу, використовуючи звітні документи та результати роботи аналітичних груп 

організації (економічні обґрунтування і оцінки експертів). Значення індикаторів, 

як правило, переводять у відносні одиниці (ймовірності). Для визначення 

економічної безпеки бізнесу в організації за індикаторами пропонується 

використовувати графічний спосіб, який сприяє кращому візуальному 



554 

 

сприйняттю і прискоренню отримання не тільки кількісних, але і якісних значень 

показників. 

Графік не тільки характеризує поточний стан організації, але і той стан його 

безпеки, до якого необхідно прагнути. Про низький рівень економічної безпеки 

організації служить невідповідність одного з показників пороговим значенням. 

Маючи аналогічні дані по конкуруючим або суміжним підприємствам, з’являється 

можливість порівнювати досліджуване підприємство з іншими підприємствами і 

оцінювати свої відносні переваги і недоліки, порівнювати і поєднувати свої 

можливості та можливості підприємств-конкурентів або порівнювати стан 

підприємства в динаміці різних років і достовірно аналізувати, прогресує чи 

деградує підприємство, виявляти небезпечні відхилення від нормального стану. 

В даний час в економічній науці методи оцінки економічної безпеки 

достатньо розроблені. Разом з тим спірними залишаються питання їх переваг і 

недоліків, і, особливо – який з методів (підходів) найбільш ефективний стосовно 

до сфери бізнесу. Серед використовуваних підходів до оцінки економічної 

безпеки організації широко відомий індикаторний підхід, який визначає рівень 

економічної безпеки з допомогою спеціальних показників – індикаторів [5]. 

Саме індикаторний підхід дозволяє представити економічні показники для 

проведення оцінки та аналізу безпеки організації у вигляді системи. Кожен 

показник системи дає кількісну чи якісну характеристику певної сторони 

господарської діяльності організації і пов’язаний з іншими показниками. В частині 

структуризації системи показників формуються для оцінки передумов досягнення 

певного, необхідного рівня та поточного, досягнутого рівня економічної безпеки 

організації.  

При побудові системи кількісних і якісних показників економічної безпеки 

на рівні організації пропонується зупинятися на основних індикаторах: 

виробництва, фінансових і соціальних індикаторах. З допомогою індикаторів 

економічної безпеки можна характеризувати стан досліджуваної організації як 

нормальний, передкризовий, кризовий та критичний. 
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БІЗНЕС-АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сталий розвиток підприємства неможливий без формування багаторівневої 

системи управління, спрямованої на побудову економічно обґрунтованих 

взаємозв’язків між структурними підрозділами, забезпечення інтенсивного та 

збалансованого використання ресурсів й досягнення з урахуванням цього 

позитивної динаміки змін прибутковості діяльності та пріоритетних цілей 

суб'єкта господарювання. Важливу роль у формуванні такої системи та 

забезпеченні її раціонального функціонування відіграє бізнес-аналіз, як 

складова, що забезпечує процес розробки та реалізації ефективних рішень на 

різних етапах розвитку підприємства. 

Виступаючи одним з ключових інструментів управління сталим розвитком 

підприємства, бізнес-аналіз сприяє отриманню достовірної інформації про стан 

суб'єкта господарювання як загалом, так і за напрямами його діяльності та 

функціональними одиницями. У процесі проведення бізнес-аналізу виявляють 

закономірності розвитку підприємства, досліджують причинно-наслідкові 

взаємозв’язки, успіхи та невдачі на поточному етапі розвитку, а також 

перспективні можливості. Використання інструментів бізнес-аналізу дозволяє 

розробляти прогнози щодо оцінки впливу на розвиток підприємства 

різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Сфера використання бізнес-аналізу є досить широкою й залежить від 

поточних та стратегічних завдань управління, регламентації бізнес-операцій та 

процесів, загального рівня розвитку підприємства. Вона може охоплювати й 

більш конкретизовані аспекти управління бізнесом, зокрема, такі важливі сфери, 

як виробництво, сферу збуту продукції (робіт, послуг), логістику, фінанси, 

маркетинг тощо. 

У процесі проведення бізнес-аналізу вирішуються такі основні завдання: 

 визначення поточного рівня ефективності бізнес-процесів на основі 

використання достовірної інформації у необхідному розрізі для прийняття 

рішень; 

 дослідження потреб бізнесу, формування вимог для забезпечення 

позитивної динаміки розвитку бізнес-процесів; 

 оцінка необхідності змін у процесі діяльності, а також ризиків розвитку, 

забезпечення координованого функціонування всіх структурних підрозділів 

підприємства; 

 формування стратегії розвитку підприємства загалом та окремих напрямів 

його діяльності, розробка шляхів досягнення поставлених цілей. 
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При вирішенні поставлених завдань необхідно дотримуватися наступних 

методичних складових: 

 забезпечувати діалектичний підхід до вивчення процесів, явищ, об’єктів 

аналізу; 

 використовувати систему економічних показників у процесі вивчення 

причинно-наслідкових взаємозв’язків;  

 застосовувати арсенал методів досліджень різних галузей знань 

(економічного аналізу, математики, статистики, менеджменту, психології). 

При дослідженні економічних систем різних рівнів має забезпечуватися 

діалектичний підхід, передусім, на основі вивчення динаміки розвитку 

економічних процесів та явищ, які відбуваються у бізнес-середовищі. У процесі 

вирішення багатоваріантних завдань слід застосовувати оптимізаційні 

економіко-математичні методи. Це дозволить знайти оптимальний варіант серед 

можливих варіантів вирішення завдань управління сталим розвитком 

підприємства. 

Доцільно систематизувати найважливіші вимоги до управлінських рішень 

та виокремити принципи діалектичної логіки методології аналітичного 

забезпечення розробки рішень. Так, Ковальчук Т.М. та Вергун А.І. 

найважливішими вимогами до управлінських рішень справедливо вважають: 

необхідність розробки рішень на випередження, цільову запрограмованість, 

комплексність, своєчасність, логічність змісту рішень, ясність, гнучкість 

(адаптивність), обґрунтованість та ефективність рішень. У відповідності з цими 

вимогами науковці систематизували принципи діалектичної логіки методології 

аналітичного забезпечення розробки рішень: постійне поглиблене пізнання, 

теоретична розробка, постійний рух і розвиток, всебічність дослідження, 

цілісність об’єкта дослідження, об’єктивність явищ та процесів, єдність та 

боротьба протилежностей, практична перевірка результатів [1, с. 87]. 

Система економічних показників, сформована для вивчення причинно-

наслідкових взаємозв’язків, повинна, з одного боку, забезпечувати можливість 

вивчення результатів господарювання, динаміки розвитку підприємства, 

ефективності діяльності, а з іншого боку – характеризувати забезпеченість 

підприємства ресурсами та їх використання.  

Доцільною є побудова детермінованих та стохастичних факторних систем, 

спрямованих на вивчення бізнес-процесів, а також явищ, що відбуваються у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі. Завдяки цьому забезпечується 

встановлення типу та характеру причинно-наслідкових взаємозв’язків, 

здійснюється моделювання факторних систем, визначається вплив факторів на 

динаміку змін результативних показників. 

Вимір впливу чинників на динаміку змін результативних показників, оцінку 

тісноти кореляційного взаємозв’язку факторних та результативних показників 

слід здійснювати із застосуванням способів детермінованого та стохастичного 

факторного аналізу. При цьому, для отримання точних та правильних висновків 

та оцінок, важливо не порушити послідовність визначення факторних впливів.  

Адекватність визначення факторних впливів, розробка алгоритму 

взаємозв’язку факторних та результативних показників залежить від знань та 
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вмінь бізнес-аналітика, системне й комплексне використання яких дозволить 

застосовувати арсенал методів досліджень різних галузей знань на різних етапах 

вирішення управлінських завдань. 

Мірилом ефективності проведеного бізнес-аналізу можуть слугувати: 

 оптимізація бізнес-процесів, удосконалення організаційної структури та 

системи управління підприємством; 

 скорочення витрат на здійснення бізнес-операцій, забезпечення 

конкурентних переваг; 

 підвищення ефективності використання ресурсів, нарощування 

прибутковості й покращення фінансової стійкості підприємства. 

Від якості проведення бізнес-аналізу залежить достовірність та економічна 

обґрунтованість прийнятих рішень, вибір стратегії розвитку підприємства та 

окремих напрямів його діяльності.  

Водночас, стабільну та ефективну діяльність окремого підприємства 

доцільно розглядати у контексті системного підходу до вирішення проблемних 

аспектів розвитку. Як стверджують Селюченко Н.Є. та Данилович Т.Б., 

«забезпечення сталого розвитку підприємства потребує об’єднання його зусиль 

не тільки з іншими суб’єктами економіки, а й із місцевими органами влади, 

закладами освіти та науки, представниками громадських організацій» [2, с. 303].  

Отже, діяльність конкретного підприємства не можна розглядати 

відокремлено від функціонування інших суб’єктів бізнесу, економіки України та 

світової економіки загалом. Не кожне підприємство має достатньо коштів на 

належну організацію обліково-аналітичних робіт, зокрема, й на утримання 

бізнес-аналітика. Суб’єктами малого бізнесу, у переважній більшості випадків, 

не проводиться поглиблений аналіз господарських ситуацій, причин та наслідків 

діяльності. Водночас, управління сталим розвитком підприємства в сучасних 

умовах не можливе без проведення бізнес-аналізу. Завдяки його належній 

організації та якісному проведенню підприємство має змогу забезпечити сталу 

позитивну динаміку результативних показників та у перспективі вийти на 

принципово новий рівень розвитку.  
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БІЗНЕС-АНАЛІЗ: ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ  

 

Бізнес-аналіз дозволяє створити систему, яка буде з одного боку єдиною для 

всіх країн в цілому, а з іншого враховує особливості кожного учасника проекту. 

Він дозволяє ліквідувати існуючі проблеми та підняти бізнес на новий рівень, 

отримувати більш точні значення фінансових метрик та приймати оптимальні 

інвестиційні рішення, розширяти коло клієнтів та збільшити прибуток. 

Бізнес-аналіз – це діяльність, що робить можливим проведення змін в 

організації, та приносить користь зацікавленим сторонам шляхом виявлення 

потреб та обґрунтування рішень, що описують можливі шляхи реалізації цих 

змін. Застосування бізнес-аналізу доцільне як комерційному, некомерційному, 

державному або приватному бізнесу, де можуть виникнути проблеми.  

Дослідження процесу бізнес-аналізу дозволяє виділити задачі бізнес-

аналізу, бізнес-аналітика та керівника підприємства/організації, що застосовує 

бізнес-аналіз.  

Задача бізнес-аналізу здійснюється через розробку заходів та створення 

певних умов для проведення змін на підприємстві/організації,  шляхом реалізації 

обраного рішення яке розроблюється з метою усунення виявлених в процесі 

бізнес-аналізу бізнес-проблем. 

Задачею бізнес-аналітика є виявлення реальних проблем, що спричинили 

негативний розвиток ситуації, визначення причин та винуватців їх виникнення, 

розробка пропозицій для усунення існуючих недоліків. 

Задача керівника  полягає у використанні кожної можливість просування та 

розвитку компанії із врахуванням всіх ризиків та загроз, які можуть негативно 

вплинути на подальший розвиток бізнесу [1]. 

Проведення бізнес-аналізу передбачає проведення наступних етапів: 

- визначення та детальне вивчення ключових бізнес-процесів організації з 

метою виявлення ризиків; 

- виявлення внутрішніх та зовнішніх ризиків організації та джерел їх 

виникнення; 

- виявлення ризиків, що пов’язані із  управлінською інформацією; 

- оцінка вірогідності виникнення  та відносної важливості кожного ризику; 

- оцінка управління та контролю основних бізнес-процесів організації; 

- визначення рівня ефективності організації та функціонування системи 

внутрішнього контролю; 

- розробка конкретних пропозицій та рекомендацій по удосконаленню 

кожного із існуючих ризиків; 

- надання послуг по впровадженню рекомендацій [2]. 
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При проведенні бізнес-аналізу велика увага приділяється виявленню, 

вивченню та мінімізації бізнес-ризиків при реалізації проектів  

Ризиком називається потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. 

Ризик проекту – це ступінь небезпеки для успішного здійснення проекту. 

Поняття ризику характеризується непевністю, що пов'язана з можливістю 

виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків. При 

цьому виділяються випадки об'єктивних і суб'єктивних можливостей. 

При оцінці та аналізі ризиків необхідно передбачати не лише вірогідність 

появи певних небезпек, але і їх вірогідні наслідки та розробити можливі шляхи 

рішення проблеми.  

Такими шляхами є розробка нових або зміну існуючих бізнес-процесів або 

бізнес-правил, оптимізація організаційної структури та розробка нових 

стратегічних планів організації тощо.  

Дослідження бізнес-процесів передбачає застосування якісного (якісний 

аналіз процесу на основі суб’єктивних оцінок, візуальний якісний аналіз 

графічних схем процесу та аналіз стану процесу по відношенню до вимог) та 

кількісного (вимірювання та аналіз показників) аналізу процесу. Якісний аналіз 

представляє собою чітко структуровану характеристику бізнес-процесу, яка є 

дуже важливим підґрунтям для подальшого проведення кількісного аналізу. 

Кількісний аналіз дає можливість виміряти ступінь ефективності бізнес-процесу, 

розрахувати рентабельність, визначити часові характеристики бізнес-процесу 

[3]. Методики кількісного аналізу, на відміну від якісного, оперують фактами, 

числовими величинами, дозволяють уникнути суб’єктивних оцінок та 

помилкових інтерпретацій, отриманих через недостатню формалізованість 

висновків. 

Застосування бізнес-аналізу дозволяє удосконалювати методи управління та 

збереження активів, через усунення зловживань, підвищення ефективності 

використання ресурсів організації, забезпечення цілісності та безпечності 

інформаційної системи та забезпечення адекватності  системи управлінської 

звітності, що дозволяє приймати найбільш ефективні стратегічні рішення та 

забезпечення умов для підготовки достовірної фінансової діяльності організації 

для її власників.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві значною мірою 

залежить від якості його інформаційного забезпечення. Вичерпна, достовірна, 

своєчасна і зрозуміла інформація є основою для ухвалення оптимальних 

фінансових рішень, спрямованих на зменшення витрат фінансових ресурсів, 

зростання прибутку і ринкової вартості підприємства.  

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 

характеризує сукупність інформаційних ресурсів, що відображають внутрішнє 

та зовнішнє середовище підприємства і є необхідною умовою для прийняття 

ефективних фінансово-господарських рішень на кожному етапі управління 

фінансовою діяльністю підприємства. Це питання є особливо актуальним і 

сьогодні, так як всі керівники підприємств, фінансові менеджери повинні 

міркувати аналітично, сприймати та оцінювати інформацію та виходячи з цього, 

приймати нові управлінські рішення. 

Управління підприємством в умовах конкуренції та перерозподілу власності 

ставить високі вимоги до інформації, яка формує систему інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту: 

- суттєвість – визначає, наскільки інформація впливає на результати 

фінансових рішень; 

- повнота – характеризує завершеність обсягу інформаційних даних, 

потрібних для прийняття рішень; 

- своєчасність – характеризується актуальністю для оцінювання минулих, 

теперішніх і майбутніх подій; 

- достовірність – досягається за відсутності помилок та необ’єктивних 

суджень; 

- зрозумілість – можливість її однозначного тлумачення за умови, що 

користувачі мають знання та зацікавлені сприймати цю інформацію; 

- порівнянність – можливість використати її для порівняння даних за різні 

періоди, різних підприємств; 

- релевантність – характеризує рівень використання інформації під час 

прийняття рішень; 

- ефективність – передбачає, що витрати на одержання окремих 

інформативних показників не повинні перевищувати ефект, отриманий у 

результаті їх використання під час підготовки і реалізації відповідних 

управлінських рішень [1]. 
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Основною вимогою до фінансової інформації є її корисність для 

користувачів, яку можна вимірювати в таких самих одиницях (чи близьких до 

них), що й цільову функцію управління. 

Усі показники інформаційної бази необхідно отримувати з надійних та 

достовірних джерел інформації. Саме такі принципи закладено в національній 

системі бухгалтерського обліку згідно із Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», що гарантує систематичний та повний 

облік активів, зобов’язань та капіталу підприємства й істотно розширює 

функціональні можливості фінансових менеджерів. 

Усіх користувачів інформації про діяльність підприємства поділяють на дві 

категорії: зовнішні та внутрішні [2]. 

До внутрішніх користувачів належить управлінський персонал 

підприємства, власники (акціонери) підприємства, службовці тощо. Внутрішні 

користувачі використовують як інформацію, що характеризує результати 

фінансової діяльності підприємства та його фінансовий стан, доступну для всіх 

користувачів, так і значний обсяг інформації про фінансову діяльність, яка є 

комерційною таємницею. Крім того, внутрішні користувачі послуговуються 

низкою фінансових показників, які формуються зі зовнішніх джерел. 

Зовнішніх користувачів фінансової звітності поділяють на дві групи: 

1. користувачі, які безпосередньо зацікавлені в діяльності підприємства 

(потенційні інвестори підприємства, потенційні кредитори, постачальники та 

покупці, держава); 

2. користувачі, які опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства 

(аудиторські служби, консультанти з фінансових питань, органи реєстрації та 

інші державні органи контролю, законодавчі органи, юристи, преса та 

інформаційні агентства, торговельно-виробничі асоціації). 

Усі користувачі фінансової інформації, незалежно від групи, до якої вони 

належать, зацікавлені в її повноті, правдивості, неупередженості та своєчасності. 

У наш час інформація відіграє вирішальну роль у діяльності фінансового 

менеджера з будь-яких питань. Від неї залежить існування підприємства. Досвід 

процвітаючих компаній переконує, що їхній успіх завдячується наявністю добре 

функціонуючої інформаційної системи. Неможливо переоцінити значення 

повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності 

підприємства для вирішення поточних та перспективних фінансово-

господарських проблем. Для прийняття правильних фінансових управлінських 

рішень на рівні підприємства треба використовувати дані, які відповідають 

певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілими та прийнятними для 

користувачів [3]. 

З цією метою кожне підприємство повинно розробити свою фінансову 

облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. 

Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не 

обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з 

відповідними показниками подібних підприємств, підприємств-конкурентів чи 

партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до 

фінансової інформації в рамках галузі, регіону, усієї економічної системи країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сільське господарство являє собою особливу галузь економіки, специфіка 

виробничих процесів у якій накладає відбиток на розвиток економічних відносин 

і побудову обліково-аналітичної системи підприємств цієї галузі.  

Ринкова економіка з її динамізмом та високим рівнем впливу на управління 

оборотними засобами суб`єктів господарювання ставить принципово нові 

завдання до методики аналізу активів сільськогосподарських підприємств, 

вагому питому вагу в структурі яких займають запаси [2, с. 651]. 

Запаси як складник оборотних активів будь-яких суб’єктів підприємництва, 

у тому числі й сільськогосподарських, є одним із невід`ємних складників 

ресурсного потенціалу, а їх наявність та ефективне використання є запорукою 

безперебійного та нормального протікання операційного циклу.  

В умовах ринкових відносин актуальним є процес інтеграції фінансового та 

управлінського обліку й управлінського аналізу, які утворюють взаємодію двох 

концепцій [3, с. 283]:  

- управлінського аналізу як способу коригування та прийняття 

управлінського рішення;  

- управлінського обліку як концепції інформаційної бази управління.  

Тобто, до функцій управлінського обліку крім облікової, планової та 

контрольної функції входить ще й аналітична. Її реалізація покладена на 

управлінський аналіз, який є складовою частиною економічного аналізу, що 

генерує інформацію для менеджменту. 

Ефективність проведення управлінського аналізу багато в чому залежить від 

того, наскільки управлінський облік адаптований до реальних потреб 

підприємства. Завдання постановки управлінського обліку, а отже, і 
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впровадження управлінського аналізу вирішується лише тоді, коли чітко 

сформульовані управлінські потреби підприємства [4].  

Однією з провідних галузей сільськогосподарських підприємств є 

рослинництво. Управлінський аналіз запасів у рослинництві має свої 

особливості, оскільки рослинництво має суттєві риси, що впливають на 

організацію обліку та аналізу запасів і витрат: витрати здійснюють нерівномірно 

впродовж значного проміжку часу (року), продукцію одержують мірою 

достигання культур, як правило, раз на рік, виникає потреба розмежування 

витрат поточного року під урожай поточного й майбутніх років, в окремих 

виробництвах витрати здійснюють одночасно для вирощування багатьох 

культур, окремі витрати (насіння, добрива тощо) є продуктами власного 

виробництва [1, с. 5].  

Щоб правильно організувати управлінський облік та аналіз, запаси саме в 

аграрних підприємствах слід поділяти на певні класифікаційні групи. Інформація 

про рух тих чи інших складових запасів та її аналітична обробка дає змогу 

виявляти найбільш суттєві відхилення від запланованих показників, давати їм 

оцінку, здійснювати ретроспективний і перспективний аналізи за різними 

об'єктами обліку в різних часових інтервалах і готувати корисну інформацію для 

прийняття рішень, спрямованих у майбутнє. 

Таким чином пропонуємо здійснювати управлінський аналіз в рослинництві 

у таких напрямках: 

1) визначення динаміки та питомої структури запасів: виробничі запаси, 

поточні біологічні активи, незавершене виробництво, продукція 

сільськогосподарського виробництва, товари; 

2) аналіз динаміки та структури надходження запасів для виробничих 

потреб за групами та їх складовими: насіння, комбікорми, нафтопродукти; 

кам’яне вугілля, газ, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, запчастини до 

сільськогосподарської техніки, будівельні матеріали тощо; 

3) оцінка динаміки й структури складових виробничої собівартості 

продукції рослинництва за видами й підгрупами культур: зернові та зерно-

бобові, соя, ріпак, соняшник, цукрові буряки, плоди (зерняткові, кісточкові); 

4) аналіз виробництва та реалізації продукції рослинництва у фізичній масі 

за видами й підгрупами культур: зернові та зерно-бобові, соя, ріпак, соняшник, 

цукрові буряки, плоди (зерняткові, кісточкові); 

5) встановлення динаміки структури запасів за центрами відповідальності 

(підрозділами, центрами прибутку) та за групами культур підрозділу; 

6) оцінка рівня ефективності використання запасів за центрами 

відповідальності (підрозділами, центрами прибутку) та за групами культур. 

Результатами запропонованих напрямків аналізу є виявлення 

внутрішньовиробничих резервів надходження й використання запасів і розробка 

конкретних заходів щодо їх впровадження у практичну діяльність 

сільськогосподарського підприємства. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Україна давно розпочала шлях впровадження стандартів корпоративного 

управління, де найуспішнішими слід визнати фінансовий сектор, зокрема 

банківські установи, акціонерні товариства та сектор управління державними 

підприємствами.  Втім ця успішність поки що обмежується лише формуванням 

нормативно-правової бази та формалізацією функцій таких органів управління 

як Наглядова Рада та уточнюються напрями роботи служби внутрішнього 

аудиту. 

В сучасних умовах розвитку економіки  більшість підприємницьких 

структур не приділяють належної уваги аналізу ефективності корпоративного 

управління, що пояснюється відсутністю теоретичних та практичних розробок з 

цієї проблематики. З одного боку, це пояснюється небажанням з боку 

управлінців корпоративних підприємств впроваджувати стандарти 

корпоративного управління. З іншого боку, сучасні підходи  до ефективного 

контролю за дотримання інтересів всіх учасників корпоративного управління 

(включаючи внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів) вимагають прозорості 

інформаційної бази та удосконалення аналітичного забезпечення в 

методологічному та методичному аспектах. 

Теоретичні та методологічні основи корпоративного управління достатньо 

ґрунтовно висвітлені в  наукових працях таких зарубіжних вчених як А. Берлі, 
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Г. Мінза, П. Дракер, Дж. Кейнс, Ж. Ламбен, А. Маршалл, В. Ойкен, М. Портер, 

П. Самуельсон та ін. У вітчизняній економічній науці проблеми корпоративного 

управління почали привертати увагу вчених в кінці дев’яностих років минулого 

століття. Це пов’язано з процесами трансформації економіки та об’єктивною 

необхідністю становлення нової системи відносин в бізнес-середовищі, де на 

передній план стали висуватися принципи корпоративного менеджменту. У 

вирішенні проблем розвитку принципів корпоративного управління як ключових 

правил функціонування складних підприємницьких структур, спрямованих на 

узгодження інтересів власників та менеджерів компаній, вагомий внесок зробили 

такі вітчизняні вчені як О. Апостолюк, Я. Абрамов, В. Боковець, О. Денисюк, 

Л. Довгань, І. Ігнатьєва, О. Гарафонова, М. Кудінова, М. Мальська, О. Мозгова, 

Т. Мостенська, Н. Новак, Л. Савчук, В. Пуртов, І. Сазонець, Г. Штерн. Проте 

більшість вітчизняних досліджень здебільшого акцентують увагу на адаптації 

зарубіжної практики корпоративного управління до сучасних умов економічного 

розвитку складних підприємницьких структур в Україні. Незважаючи на високу 

цінність наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців відносно 

удосконалення корпоративного управління, низка проблемних питань у частині 

удосконалення методологічних та методичних засад аналізу його якості та 

ефективності залишається поза зоною уваги науковців.  

Важливим напрямом досліджень є аналітична оцінка ефективності 

корпоративного управління з позиції повноти дотримання інтересів різних 

учасників цього процесу. Оцінку якості корпоративного управління пропонуємо 

здійснювати за такими групами показників: показники, що відображають ступінь 

дотримання принципів корпоративного управління; показники, що 

характеризують результати фінансово-господарської діяльності; показники, що 

відображають ризики корпоративного управління. 

До основних показників, що характеризують ступінь дотримання принципів 

корпоративного управління пропонуємо віднести якісні показники, індикативне 

значення яких може визначатись на основі бальної оцінки, зокрема: наявність і 

дотримання принципів корпоративного управління; рівень та якість проведення 

аудиту та формування бухгалтерської звітності; ступінь розкриття інформації; 

ступінь захищеності прав акціонерів; рівень участі зацікавлених осіб в 

управлінні; рівень  професіоналізму та кваліфікації керівництва компанії. 

Важливим напрямом аналітичної оцінки ефективності корпоративного 

управління є діагностика результатів фінансово-господарської діяльності, яку 

пропонуємо здійснювати за динамічними показниками, зокрема такими як: 

динаміка обсягів реалізованої продукції; динаміка статутного капіталу; динаміка 

прибутку (фінансових результатів) до оподаткування; динаміка рівня 

рентабельності акціонерного капіталу; динаміка показника дивідендної 

прибутковості акцій; динаміка дивідендного виходу; динаміка ринкової 

капіталізації компанії. 

Невід’ємною частиною аналітичної оцінки ефективності корпоративного 

управління є дослідження ризиків корпоративного управління, яку пропонується 

здійснювати з використанням таких показників: рівень ризику «розмивання» 

частки акціонерів у статутному капіталі; ступінь обґрунтованості введення 
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трансфертного ціноутворення; ступінь ймовірності банкрутства;  ступінь ризику 

від реорганізації компанії; рівень ризику від відсутності представників 

міноритарних акціонерів у складі ради директорів; рівень ризику від зміни 

корпоративної структури компанії; рівень ризику від участі в акціонерних 

товариствах держави як акціонера. 

Отже, підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що основними 

напрямами подальших досліджень є розроблення методики узагальнюючої 

оцінки ефективності корпоративного управління через опрацювання механізму 

зведення одиничних показників за кожною групою в інтегральний показник та 

обґрунтування їх критеріальних значень з урахуванням галузевих особливостей 

та зацікавленості різних учасників. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Природні ресурси та процеси, які беруть участь у формуванні цінності на 

підприємстві та сприяють отриманню доходу і прибутку, формують окрему 

складову його капіталу – природний капітал. На сьогодні цей вид капіталу стає 

для бізнес-структур таким же важливим, як перед цим, зокрема у ХХ столітті, 

був фінансовий капітал. З огляду на це, виникає проблема оцінювання вартості 

природного капіталу суб’єктів господарювання, а також ефективності його 

використання. Особливо актуальною ця проблема є для підприємств, які 

належать до ресурсоорієнтованих видів економічної діяльності, зокрема для 

сільськогосподарських підприємств, лісових господарств, нафтогазових 

компаній, підприємств видобувної промисловості тощо. Вартість 

найважливіших активів цих суб’єктів господарювання – землі, лісів, пасовищ, 

запасів корисних копалин – не відображають у їхній фінансовій звітності, що 

зумовлює зниження показників їхнього ресурсного потенціалу та інвестиційної 

привабливості. 

Природний капітал підприємства можна визначити, як обсяг природних 

ресурсів, які беруть участь у процесі створення вартості та є джерелом 

формування економічних вигід у формі отримання підприємством грошових 

надходжень (доходів) та прибутку впродовж періоду їхнього корисного 

використання. 
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Природні ресурси, які формують природній капітал суб’єкта 

господарювання можна класифікувати за такими ознаками: 

 за суттю: об’єкти та системи живої і неживої природи (корисні 

копалини, земля, вода, фауна, флора тощо); природні процеси (асиміляційна 

спроможність екосистем, процеси щодо регулювання клімату, очистки повітря 

та інші процеси); 

 за спроможністю відтворення: невідтворювальні ресурси (корисні 

копалини); відтворювальні ресурси (родючість ґрунтів, відновлення екосистем); 

 за формою прояву у процесі створення вартості: матеріальні ресурси 

(корисні копалин, земля, ліси); нематеріальні ресурси (клімат, унікальність 

ландшафту, чистота повітря тощо); 

 за належністю (неналежністю) суб’єкту господарювання: 

загальнодоступні ресурси (сонячна чи вітрова енергія, географічний простір, 

кліматичні умови, океани, моря тощо); власні ресурси – ресурси, які належать 

підприємству на правах власності; позикові ресурси – ресурси, які підприємство 

використовує на правах оренди чи концесії; 

 за характером участі у процесі формування вартості: активна частина 

ресурсів – приймає безпосередню участь у створені вартості (забезпечує 

поглинання вуглецю, здійснює фільтрацію води, змушує обертатися лопасті 

вітрильних електростанцій); пасивна частина – створює умови для забезпечення 

процесів формування вартості – корисні копалини, сировина тощо; 

 за роллю у процесі створення вартості: базові ресурси – беруть участь 

в основних процесах створення вартості; допоміжні ресурси – відіграють 

допоміжну роль у створенні вартості. 

Необхідно зазначити, що в економічній літературі величину капіталу 

підприємства визначають загальною сумою коштів у грошовій, матеріальній і 

нематеріальній формах, інвестованих у його активи (майно), які приносять дохід 

і прибуток. Природні ресурси, які використовує підприємство у бізнес-процесах, 

також забезпечують отримання доходів і прибутку, однак вони не є наслідком 

його попередньої господарської діяльності і не пов’язані з інвестуванням коштів 

(окрім витрачання коштів на розробку родовищ та на отримання спеціальних 

дозволів та ліцензій). Тому природний капітал підприємства неможливо оцінити 

як суму коштів, інвестованих у їхнє формування. Ускладненим є також 

оцінювання природного капіталу підприємства на основі використання ринкових 

цін на природні ресурси через відсутність таких цін на окремі види ресурсів. 

Відтак, оцінювання природного капіталу підприємства доцільно здійснювати на 

основі ідентифікації і визначення обсягу вигід і витрат підприємства від 

використання природних ресурсів у процесі формування вартості. 

Вважаємо, що оцінювання вартості природного капіталу суб’єкта 

господарювання має передбачати такі етапи: 

1. Створення реєстру природних ресурсів, які підприємство використовує в 

своїй діяльності, а саме: ідентифікація складу та визначення обсягу та якості 

ресурсів, можливостей і шляхів їх відновлення чи нарощення; 
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2. Ідентифікація складу наявних і потенційних вигід, які можуть генерувати 

окремі види природних ресурсів у процесі створення вартості; 

3. Оцінювання обсягу вигід, що їх генерують природні ресурси за певний 

період часу (наприклад, рік) в натуральних та грошових одиницях виміру; 

4. Визначення обсягу та фінансове оцінювання витрат підприємства на 

технічне обслуговування, підтримування та відновлення природних ресурсів, що 

їх використовують в процесі формування вартості; 

5. Оцінювання вартості окремих складових та загального обсягу природного 

капіталу підприємства за формулою чистої дисконтованої вартості вигід, 

отримуваних підприємством від використовуваних природніх ресурсів, за 

мінусом очікуваної суми витрат, завданих довкіллю за певний період. 

 

 

 

УДК 67/68:658.56+65.018  

Пастернак Андрій Любомирович,  

к. е. н., доцент кафедри обліку в кредитних і 

 бюджетних установах  та економічного аналізу, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 

м. Київ, Україна 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

За останні роки простори бізнесу набувають все більшої популярності. 

Сьогодні в Україні формується національна модель корпоративного управління 

суб’єктами господарювання. Гармонізації відносин між бізнесом, суспільством 

та державою потребують економічна система. Так у бізнеса виникають потреби 

у чітких правилах господарювання, прозорості ведення фінансової діяльності. 

Стратегія розвитку компанії включає процес вивчення зовнішнього та 

внутрішнього середовища, на основі якого розробляється стратегічний план 

розвитку компанії. В процесі стратегічного аналізу визначаються основні етапи: 

вибір стратегії; планування стратегії; аналіз існуючих цілей; аналіз зовнішнього 

середовища; аналіз внутрішнього середовища та стратегічного потенціалу; 

реалізації стратегії; стратегічний моніторинг.  

Стратегічний аналіз як важливий етап (складова) процесу планування, що 

передує розробці цілей, стратегій та політики організації, посідає значуще місце 

у вітчизняному менеджменті, який у багатьох підприємствах України, на жаль, 

має низьку результативність, вимагає проведення суттєвих змін та вдосконалень.  

Дослідженню проблематики стратегічного аналізу бізнес середовища 

організацій присвячена значна кількість наукових робіт як вітчизняних, так і 

іноземних вчених. Зокрема, варто виділити праці Г.В. Даценко, 

О.А. Добровенко, І.А. Касатонової, В.М. Корженевської, О.В. Разіної, 

О.О. Романова, Г.В. Теплінського, Я. Ткачука. Аналіз праць і публікацій з 
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вказаного питання показав, що сьогодні існує необхідність здійснення 

оновленого  етапу дослідження в даному напрямі.  

Одним із важливих напрямів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз, що дає 

змогу визначимо сильні та слабкі сторони, а також потенційні можливості та 

загрози компанії. Сильні сторони є перевагами компанії, а слабкі сторони є 

недоліками компанії. Можливості фактори зовнішнього середовища, 

використовування яких створить переваги організації на ринку. Загрози фактори, 

які можуть потенційно погіршити положення компанії на ринку.  

Суть SWОТ-аналіз полягає у встановленні зв’язків між найхарактернішими 

для компанії можливостями, загрозами, сильними та слабкими сторонами. 

Результати SWОТ-аналіз можна використати для формулювання та вибору 

стратегій. SWОТ-аналіз спрямований на визначення загальної стратегії розвитку 

компанії і галузі в цілому. SWOT-аналіз є швидким інструментом оцінки 

зовнішнього та внутрішнього середовища, який дає змогу оцінити поточний стан 

компанії та вчасно зорієнтуватися у ринковій ситуації. Переваги SWOT-аналізу: 

швидкий інструмент для оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища; 

систематизація знань про зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на 

процес формування стратегії розвитку; визначення конкурентних переваг та 

формування стратегічних пріоритетів [1, c. 198].  

Недоліки SWOT-аналізу: періодична діагностика ринку та ресурсів 

компанії; проблеми з первинною інформацією; надмірне захоплення кількісним 

аналізом за рахунок якісному; акцентування уваги на загальних оцінках, 

недостатня увага до розгляду окремих параметрів; суб’єктивність вибору та 

ранжування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; існує ризик 

недооцінки так і переоцінки факторів, що ускладнює розроблення чіткого 

стратегічного плану розвитку компанії [3, с. 117]. 

Не зважаючи на широке поширення, SWOT-аналіз має три суттєвих 

обмеження:  

- не включає певних критеріїв перевірки відповідності розробленої стратегії 

виявленим можливостям і загрозам. У SWOT-аналізі є лише загальна 

рекомендація, що нова стратегія повинна посилювати сильні сторони 

підприємства та фокусувати їх на використанні можливостей; 

- результати SWOT-аналізу відображають ситуацію у статиці, а сценарії 

розвитку ситуації необхідно проробляти окремо, що знижує цінність результатів; 

- розроблений для визначення факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства на даний момент часу, то він не пристосований до 

моніторингу змін. 

У світовій економічній науці аналіз основних факторів зовнішнього 

макросередовища називається PEST-аналізом. PEST-аналіз (іноді позначають як 

STEP) – це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення політичних 

(P - political), економічних (E - economic), соціальних (S - social) і технологічних 

(T - technological) аспектів зовнішнього середовища, які впливають на діяльність 

підприємства. Цей аналіз ставить за мету виявити ті фактори зовнішнього 

середовища, які найбільше впливають на організацію, а також передбачити 

динаміку впливу цих факторів (сприятливу чи несприятливу) [2, c. 142].  
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При проведенні PEST-аналізу потрібно враховувати такі дві позиції: аналіз 

стратегічних факторів кожного з компонентів повинен бути достатньо 

системним, тому що в житті всі компоненти між собою взаємопов’язані; PEST-

аналіз – це інструмент, що історично склався з чотирьохелементного 

стратегічного аналізу, але потрібно пам’ятати, що реальне життя складніше. 

Діяльність кожного підприємства в зовнішньому середовищі також залежить від 

власного набору ключових факторів, який найбільш впливає на його бізнес. 

Однак, середовище постійно змінюється. Тому для діагностики стану 

підприємству потрібно мати інформацію про характер змін, що можуть 

відбуватися в зовнішньому середовищі. Така діагностика проводиться 

переважно за допомогою матричного методу. Для визначення становища 

підприємства в зовнішньому середовищі, тобто отримання профілю середовища, 

підприємству необхідно провести структуризацію і відбір факторів, які на думку 

експертів, можуть мати певний вплив. 

Підсумовуючи, доцільно зазначити, що аналіз впливу чинників зовнішнього 

середовища є процесом, за допомогою якого розробники стратегічного плану 

контролюють зовнішні відносно підприємства чинники, аби визначити 

можливості і загрози та передбачити чимало того, що залишається прихованим, 

що може стати раптовим несподіваним ударом по інтересах підприємства, 

виявити складності видимих умов, створених зовнішнім оточенням. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз фінансового стану підприємства характеризує взаємодію фінансової 

та виробничої діяльності суб’єкта господарювання. В широкому розумінні – це 

оцінка якості господарської діяльності. При аналізі фінансового стану 

підприємства необхідно оцінювати не лише результати його виробничо-



571 

 

господарської та фінансової діяльності, що формується під впливом зовнішніх і 

внутрішніх чинників, а й порівнювати їх із середньогалузевими показниками. 

Об’єктивне і комплексне оцінювання фінансового стану підприємства дозволить 

виявити реальні можливості підвищення ефективності формування та 

використання фінансових та інших видів ресурсів.  

Можна виділити два блоки аналізу фінансового стану підприємства, зі 

сторони економічного аналізу – це оцінка: ефективності використання майна та 

джерел формування капіталу підприємства, здатність забезпечувати виробничий 

процес власними оборотними коштами; фінансової стійкості, ліквідності та 

платоспроможності підприємства; фінансових результатів та ефективності 

використання власного і запозиченого капіталу; ділової активності та 

інвестиційної привабливості підприємства, здатності суб’єкта господарювання 

розраховуватися за власними зобов’язаннями та інше. 

Наступний блок – це оцінка фінансового стану за допомогою економіко-

математичних методів, які розширюють можливості аналітика і дають 

можливість оцінити становища за допомогою статичних і динамічних 

інформаційних джерел, а саме: аналіз підприємства в ринковому середовищі, 

визначення місця серед потенційних конкурентів за допомогою кластерного 

аналізу; застосування оптимізаційного моделювання або регресійного аналізу 

для визначення резервів підвищення ефективності виробничо-господарської та 

фінансової діяльності; прогнозування фінансового оздоровлення підприємства 

за допомогою аналізу часових рядів. 

Інструментами сучасного аналізу виступають сучасні прикладні програми 

для обробки великих масивів даних, які допомагають ефективно отримувати 

результати дослідження.  

Джерелами інформації аналізу фінансового стану підприємства виступають: 

 дані системи бухгалтерського обліку підприємства (первинні 

облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, внутрішня та фінансова 

звітність); 

 несистемні дані підприємства, які не уніфіковані жорстко за складом, 

структурою, є необов’язковими і можуть не оновлюватися – це внутрішні 

оперативні дані (обмін інформацією між підрозділами організації);  

 дані системи бухгалтерського обліку конкурентів, а саме їх 

фінансова звітність, яка офіційно висвітлюється на сайті Агентства з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України за 2000-2017 рр [1]. За останні роки 

інформацію можна отримати із офіційних сайтів самих підприємств;  

 макроекономічні показники, як зовнішні чинники впливу на 

фінансовий стан підприємства. Статистичні дані розміщуються на офіційних 

сайтах: Державної служби статистики України [2], Національного банку України 

[5], Міністерства фінансів України [4] та інших.  

Особливу увагу необхідно приділити ІТ-компаніям, які надають професійні 

послуги з економічного аналізу. Однією із таких компаній є «Ю-Контрол» [3]. 

Маючи достовірну інформацію, яку опрацьовують із 50 офіційних джерел, вони 

формують досьє на всіх суб’єктів господарювання, які офіційно зареєстровані в 

Україні, будь то юридична чи фізична особа. Досьє складається за наступними 
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напрямками: аналіз зв’язків, фінанси, державні тендери, власність, історія, 

відомості, перевірки, офіційні повідомлення, суди, ліцензії, податкова, пов’язані 

особи, зовнішньоекономічна діяльність. Розроблений аналітичним відділом 

фінансовий скоринг дає можливість проаналізувати фінансову стійкість 

підприємства за допомогою: Індексу FinScore, ліквідності, платоспроможності, 

прибутковості та ділової активності контрагента. Саме наявна інформація 

спрощує оцінку підприємства в ринковому середовищі України.  Індекс не 

чутливий до загальногалузевих змін, відображає фінансовий стан компанії 

відносно інших у конкретній галузі. Він базується на 10 фінансових індикаторах, 

має високу прогнозу здатність передбачення ймовірності банкрутства компанії.  

Отже, оцінка фінансового стану підприємства дозволяє інвесторам і 

партнерам прийняти обґрунтовані бізнес-рішення, для цього не обов’язково 

володіти методами фінансового аналізу та економіко-математичними методами, 

які дозволяють змоделювати будь-які процеси на основі внутрішніх і зовнішніх 

факторів впливу. За наявності фінансових ресурсів можна замовити аналіз у 

професійних компаніях.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 

На сьогоднішній день питання обліку та аналізу дебіторської заборгованості 

є одним із найбільш складних та пріоритетних, що зумовлено наявною в Україні 

кризою неплатежів. Взагалі дебіторська заборгованість є нормальним явищем у 

діяльності підприємства до тих пір, коли вона контрольована та своєчасно 

погашається. Однак останнім часом спостерігається стрімке зростання сумнівної 

та безнадійної заборгованості, обумовленої низьким рівнем фінансової 

дисципліни дебіторів. Тому, ефективне управління заборгованістю підприємства 

https://smida.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://youcontrol.com.ua/
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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повинно здійснюватися на підставі якісної системи обліково-аналітичного 

забезпечення, основною метою функціонування якої має бути забезпечення 

приведення обсягів заборгованості до економічно обґрунтованих рівнів, 

оптимізація її складу та структур з метою уникнення безнадійних боргів та інших 

фінансових ризиків. 

Обліково-аналітичне забезпечення управління заборгованістю 

підприємства за своєю суттю є системою збору, формування облікової 

інформації та її обробки за допомогою економічного аналізу з подальшим 

передаванням менеджменту підприємства для прийняття управлінських рішень 

з метою уникнення небажаних фінансових ризиків та приведення обсягів 

заборгованості до прийнятних рівнів, які не чинитимуть негативного впливу на 

фінансово-майновий стан та подальший розвиток підприємства [3, с. 259].  

Для вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління дебіторською заборгованістю підприємств, яка є джерелом 

інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень та 

контролю за їхньою реалізацією, можна надати такі рекомендації: 

- розробляти на підприємстві розпорядчий документ про облікову політику 

та керуватися ним при веденні бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості з питань встановлення складу дебіторської заборгованості 

підприємства, оцінки дебіторської заборгованості для відображення в 

бухгалтерській звітності на дату балансу, методу визначення величини резерву 

сумнівних боргів з метою систематизації обліку, усунення можливих помилок в 

системі обліку, полегшення проведення аналізу; 

- класифікувати дебіторську заборгованість за ознаками, що залежать від 

специфіки діяльності підприємства, його розмірів і запитів управлінського 

персоналу. Обрані види дебіторської заборгованості мають бути покладені в 

основу побудови переліку аналітичних рахунків до рахунка 36 «Розрахунки 

покупцями та замовниками»; 

- визначати оптимальний розмір дебіторської заборгованості, яка б не 

створювала перешкод для можливості забезпечення безперебійного процесу 

постачання, виробництва, реалізації та розрахунків підприємства за своїми 

зобов’язаннями;  

- встановити раціональне співвідношення між дебіторською та 

кредиторською заборгованістю для прискорення оборотності цих двох 

показників; 

- систематично проводити інвентаризацію заборгованості шляхом перевірки 

первинних документів, які є основою для виконання розрахунків та 

відображення операцій в обліку, а також шляхом звірки залишків з 

контрагентами; 

- прийняти заходи щодо вдосконалення національної системи обліку 

спираючись на досвід ведення бухгалтерського обліку за МСБО(МСФЗ); 

- створити дієвий механізм управління дебіторською заборгованістю, що 

дозволить реально охарактеризувати фінансове становище підприємства і 

приймати важливі стратегічні рішення зі стабілізації стану на ринку та зниження 

витрат; 
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- створити відділ внутрішнього аудиту, головним завданням якого є 

здійснення контролю за проблемною дебіторською заборгованістю; 

- здійснювати постійний моніторинг фінансового стану дебіторів; 

- застосувати різні форми реструктуризації, що пришвидшило б 

перетворення дебіторської заборгованості у грошові активи; 

- вводити штрафні санкцій за прострочення платежу. 

Таким чином, в сучасних нестабільних економічних умовах, коли у світі 

період глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства, підприємствам 

важливо раціонально та ефективно управляти дебіторською заборгованістю, 

забезпечувати своєчасне погашення боргів і запобігати утворенню безнадійної 

заборгованості. Отже, передумовою для досягнення цілей господарської 

діяльності підприємства, спрямованих на успіх, є ефективне управління 

дебіторською заборгованістю підприємства, яке реалізується саме на підставі 

якісного обліково-аналітичного забезпечення. 
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BALANCED SCORECARD: АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОТГ 

 

Ефективне впровадження низки реформ в Україні сьогодні залежить від 

децентралізації, яка створює умови для сучасної системи місцевого 

самоврядування через наділення територіальних громад повноваженнями та 

ресурсами, надання якісних та доступних послуг громадянам. 

Без урахування системи збалансованих показників як аналітичного 

інструменту, який пов’язує інтереси клієнтів (громадян), із постачальниками 

послуг для їх досягнення, сприяючи їх покращенню, неможливо забезпечити 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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реалізацію стратегії розвитку ОТГ 1, с. 377, як відповідь на виклики сучасного 

бізнес-середовища. 

Переконані, що дієвим аналітичним інструментом реалізації стратегії 

розвитку ОТГ є впровадження системи Balanced ScoreCard (BSC). І хоча її 

розроблено для застосування на підприємствах, вважаємо, що її загальні 

прийоми можна застосовувати і щодо реалізації стратегії розвитку ОТГ [2, 

с. 205]. 

Важливість застосування складових системи збалансованих показників 

пояснюється тим, що їх використовують не тільки для цілей стратегічного 

управління, а й для здійснення оцінки реалізації програми соціальної 

відповідальності та рівня досягнення цілей стратегії розвитку ОТГ з метою 

забезпечення її сталого розвитку. Тому авторами адаптована така система до 

умов функціонування ОТГ із виокремленням в ній окремих блоків, які в 

сукупності формують її структуру [2, с. 205]. 

Традиційно у системі BSC, яка використовується на рівні підприємств, 

виділяють чотири блоки: внутрішньогосподарських процесів, фінансовий, 

навчання та зростання (персонал), клієнти. Однак, структура системи BSC на 

рівні ОТГ буде відрізнятись від вищенаведеної. Це пояснюється тим, що 

центральне місце у концепції соціальної відповідальності займає людина, яка 

виступає у двох ролях (позиціях): 

1) як член громади – споживач послуг (за аналогією на рівні соціальної 

відповідальності бізнесу – як клієнт); 

2) як член (представник) ОТГ – постачальник послуг (за аналогією на рівні 

соціальної відповідальності бізнесу – як працівник). 

Крім цього, виявлено, що функціонування ОТГ як суб’єкта економічної 

діяльності характеризується специфікою, яка відрізняє їх від підприємств, а саме: 

метою функціонування; організаційною структурою; джерелами фінансування; 

відповідальністю тощо [3, с. 134; 4, с. 40]. Врахування виявленої специфіки 

функціонування ОТГ є необхідним при побудові системи BSC як аналітичного 

інструменту успішної реалізації стратегії розвитку ОТГ. 

Тому вважаємо за необхідне, у контексті реалізації стратегії розвитку ОТГ, 

сформувати наступні блоки BSC: внутрішні бізнес-процеси, фінансування, 

постачальники послуг, споживачі послуг, навколишнє середовище [2, с. 210]. 

Одним із важливих блоків є блок таких внутрішніх бізнес-процесів в межах 

ОТГ, як процес управління, основні та забезпечувальні процеси, який повинен 

надавати вичерпну інформацію про їх стан та ефективність. Тому у цьому блоці 

використовуються показники, які дадуть змогу оцінити тенденції щодо 

ефективності реалізації стратегії ОТГ, успішності досягнення цілей сталого 

розвитку, втілення рішень управлінським персоналом ОТГ; якості надання 

послуг постачальниками (закладами освіти, культури, медичними закладами 

тощо) та підприємствами, які функціонують на території ОТГ; забезпеченості 

функціонування ОТГ необхідними ресурсами. 

Наступним не менш важливим блоком є фінансування, який представлений 

показниками, які дадуть змогу оцінити економічне зростання ОТГ та 

ефективність використання її фінансових ресурсів. Такі показники дають 
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можливість оцінити розвиток малого та середнього підприємництва, подолання 

бідності, ефективність використання енергоресурсів; ефективності використання 

бюджетних коштів, інвестицій, грантів, інших видів фінансової підтримки; 

обсяги фінансування заходів на реалізацію програми соціальної відповідальності 

ОТГ та ін.  

Інший блок, яким є блок постачальники послуг, представлений 

показниками, які характеризують організацію праці в межах ОТГ та її людський 

капітал. Інформація отримана в результаті аналізу цих показників дасть змогу 

управлінському персоналу ОТГ володіти ситуацією стосовно умов праці 

постачальників послуг, їх рівня кваліфікації, якості наданих послуг, дотримання 

принципів постійного навчання та професійного зростання у сучасних умовах 

динамічності бізнес-середовища.  

Наступний блок є блок споживачі послуг. Інформація отримана в результаті 

аналізу показників цього блоку дасть змогу управлінському персоналу ОТГ 

володіти ситуацією щодо соціальних умов життя населення ОТГ, якості 

отриманих соціальних послуг, рівня задоволеності споживачів послуг та їх 

добробуту, що уможливлює оцінку рівня соціальної відповідальності ОТГ перед 

громадою у контексті реалізації цілей сталого розвитку. 

З метою отримання інформації про вплив діяльності підприємств на 

території ОТГ на навколишнє середовище, авторами запропоновано 

застосування п’ятого блоку – навколишнє середовище, який даватиме 

можливість оцінити дотримання екологічних вимог діяльності підприємств ОТГ,  

що впливатиме на їх ділову репутацію та конкурентоспроможність. Це 

пояснюється тим, що оцінка дотримання екологічних вимог повинна 

здійснюватися відповідно до світових норм та стандартів якості і має 

відображати інформацію про показники щодо обсягів шкідливих викидів в 

атмосферу; показники щодо переробки твердих відходів; інші показники щодо 

збереження навколишнього природного середовища [2, с. 210]. 

Таким чином, запропоноване авторами застосування Balanced ScoreCard для 

цілей оцінки реалізації стратегії розвитку ОТГ, забезпечує комплексний аналіз 

стану ситуації щодо дотримання стратегічних цілей, забезпеченості 

фінансовими, трудовими і матеріально-технічними ресурсами ОТГ, оцінки 

діяльності та охорони навколишнього середовище, що сприятиме вибору 

обґрунтованого рішення з метою успішного досягнення цілей сталого розвитку 

не тільки ОТГ, але й країни у цілому. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ШВЕЙНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ  

 
На сучасному етапі розвитку в умовах високих економічних ризиків, 

посилення конкуренції, розширення зовнішньоекономічних зв’язків зростає 

відповідальність керівництва підприємств за результати господарської діяльності, 

що зумовлює об’єктивну необхідність визначення тенденцій розвитку та 

перспективних можливостей підвищення ефективності економічної діяльності 

швейних підприємств. 

Вітчизняний досвід аналізу, апробований багаторічною практикою, базується 

на науково-методичному забезпеченні, класичному підході до всебічної оцінки, 

комплексного використання методів економічного аналізу, що забезпечує його 

об’єктивність, спадкоємність у розробленні та оцінці тактичних і стратегічних 

завдань розвитку підприємств. 

Традиційно у вітчизняній теорії науково-методичним розробкам щодо 

аналізу витрат приділяється велика увага. Однак, необхідно враховувати сучасні 

особливості господарювання підприємств в ринкових умовах, адаптувати 

накопичений досвід до вирішення прикладних завдань у сфері управління 

витратами підприємств швейної промисловості [3, с. 23]. Аналіз витрат 

підприємства полягає в інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці 

досягнутих результатів, їх оптимізації й обґрунтуванні управлінських рішень з 

метою подальшої оптимізації [1, с. 8]. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом 

вирішення аналітичних завдань, згрупованих у три блоки дослідження: на 

макрорівні (рівень промисловості країни), мезорівні (аналіз виду економічної 

діяльності – текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів) та на мікрорівні (аналіз діяльності швейних підприємств), 

оскільки зв’язок між зазначеними рівнями є безсумнівним.  

Такий підхід, на нашу думку, надає можливість комплексно підійти до 

визначення основних проблем швейних підприємств та сформулювати 

методологічні положення щодо шляхів їх вирішення. Діяльність швейних 
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підприємств зумовлює показники функціонування як сукупності підприємств 

даного виду економічної діяльності, так і промисловості в цілому. Високі 

результати діяльності підприємства неможливі без управління витратами, 

ефективність якого залежить від якості аналітичної інформації [4, с. 12]. Для 

поліпшення рівня інформаційного забезпечення керівництву підприємства 

необхідно застосувати системний підхід до аналізу витрат. 

Зміст аналізу витрат розглядатимемо як процес інформаційного забезпечення 

та всебічної оцінки витрат підприємства для їх оптимізації й обґрунтування 

управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації витрат підприємства. Він 

полягає в оцінюванні тенденцій зміни витрат, їх динаміки та структури, 

підтриманні оптимального рівня витрат, обґрунтуванні аналітичної інформації 

про майбутні витрати, в аналітичній підтримці стратегічних рішень тощо. 

Основною метою аналізу витрат зазначим отримання необхідної достовірної 

інформації для оптимізації рівня витрат на підприємстві. 

Слід відмітити, що система управління втратами не повинна бути спрямована 

на абсолютне зниження витрат, оскільки це може негативно позначитися на якості 

продукції, отже й фінансових результатах підприємства [2, с. 39]. Необхідно 

досягти такого рівня витрат, який забезпечуватиме оптимальне співвідношення 

«ціна/якість», що й визначено основним завданням аналізу витрат. 

Інформаційними джерелами забезпечення аналізу витрат визначено фінансову, 

статистичну й управлінську звітність підприємства, плани, калькуляції, бюджети, 

узагальнену статистичну інформацію. Об’єктом аналізу є ресурсні та 

функціональні складові, які забезпечують формування витрат підприємства. 

Суб’єктами аналізу витрат, тобто виконавцями цієї функції управління, є 

керівники та провідні фахівці: економісти, бухгалтери, маркетологи, керівники 

центрів відповідальності та інші. Серед принципів аналізу витрат доцільно 

виділити: системність, відповідність, комплексність, раціональність, оцінка, 

порівняння, гнучкість, принцип оптимальності витрат. 

Комплексне обґрунтування методичного інструментарію аналізу витрат 

набуває ключового значення, оскільки його помилкове визначення на стадії 

реалізації спричинятиме появу втрат та упущену економічну вигоду. Отже, 

методичним забезпеченням аналізу витрат підприємства є групування, 

порівняння, коефіцієнтний, індексний, експертний метод, факторний аналіз, 

графоаналітичний методи.  

Узагальнення результатів проведеного аналізу дозволить виявити 

особливості діяльності швейних підприємств і специфіки підприємств 

текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів; визначити основні проблеми на макро-, мезо- та мікрорівнях та 

обґрунтувати шляхи їх розв’язання через процес удосконалення управління 

витратами. 
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СТЕЙКХОЛДЕРИ: РОЗВИТОК ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

 

Висвітленню проблемних питань теорії зацікавлених сторін (стейкхолдерів) 

присвячені роботи таких зарубіжних учених: Е. Фрімана [2;3], Т. Гілба [1], 

Д. Ньюбоулда, Д. Луффмана [4], Р. Мітчелла [5], A. Менделоу [6] ,Т. Доналдсона, 

Л. Престона [7] тощо. Науковцями визначено зміст теорії зацікавлених сторін, її 

місце в системі поглядів на підприємство, сформовано концептуальні підходи до 

класифікації зацікавлених сторін, розкрито питання визначення основних 

стейкхолдерів та кола їх інтересів. Проте актуальним нині залишається питання 

щодо узгодження інтересів стейкхолдерів із стратегіями діяльності 

підприємства. 

Відомий консультант із бізнес-стратегії Том Ґілб зазначає, що 

«..стейкхолдерів завжди на одного більше, ніж ви знаєте, а ті, яких ви знаєте, 

мають мінімум на одну потребу більше, ніж вам зараз відомо» [1]. 

Поняття «стейкхолдери» є основним у теорії зацікавлених сторін. Уперше 

термін «стейкхолдери» (stakeholders) був використаний у працях науковців 

Стенфордського науково-дослідного інституту в 60-х рр., але широкого 

застосування набув лише в 1990-ті рр. 

Теорію стейкхолдер-менеджменту розробив та представив на розгляд 

спільноті Р. Е. Фріман (R. Edward Freeman) у 1984 році. Ця теорія звертає увагу 

бізнесу на існування всередині та ззовні компанії груп впливу, які необхідно 

враховувати при здійсненні діяльності. Стейкхолдерів можна розглядати як 

єдине ціле рівнодіючих інтересів частин, які будуть визначати розвиток 

організації [2].  

У науковій праці «Стратегічне управління: підхід зацікавлених сторін» 

Фріман повернув поняття «стейкхолдерів» у стратегічний менеджмент [3]. Він 

дав надто широке визначення стейкхолдери як (будь-яку) «групу і індивідуума, 

які можуть впливати (або бути під впливом) діяльності фірми» і залишився 
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вірним цим визначенням у наступній праці, присвяченій даній тематиці «Теорія 

зацікавлених сторін: переглянута корпоративна ціль», що була опублікована у 

2004 році [7].  

Таким чином, подальший розвиток робота Р. Е. Фрімана отримала в 

розробці концепції «розширеного підприємства», її автори розглядають 

відносини із стейкхолдерами як найвагоміший керований актив організації, 

частина її капіталу. Стейкхолдерами (зацікавленими сторонами) – є фізичні або 

юридичні особи, зацікавлені в діяльності та успіху організації. До стейкхолдерів 

відносять: споживачів, власників, працівників, роботодавців, партнерів по 

бізнесу, державу та інших учасників господарювання. 

Однак наявність впливу стейкхолдери на фірму, і тим більше наявність 

впливу фірми на стейкхолдери аж ніяк не дає легальних підстав для його участі 

в розробці цілей фірми, до вчинення дій  він може захищати свої інтереси за 

результатами здійснення дій (в судовому порядку, наприклад). Ситуація 

змінюється, якщо ми уявимо, що стейкхолдери не просто «групи і особи, які 

поставлені діяльністю фірми, а «вкладники» певного типу ресурсу. Тоді коло 

даних осіб значно скорочується. Акціонери (засновники) привносять в фірму 

«вкладений» (статутний) капітал. Працівники вносять в фірму «людський 

капітал». Споживачі, добровільно обмінюючи товари і послуги фірми на гроші, 

служать для фірми джерелом оборотного капіталу. Нарешті, в багатьох сферах 

українського бізнесу існування фірми практично неможливо без 

«адміністративного ресурсу». Такі стейкхолдери дійсно можуть претендувати на 

облік своїх інтересів до вчинення дій. Одночасно, їхні інтереси, і, відповідно, 

можливі цілі фірми можна представити як «рівень відсотка по вкладу». Таким 

чином, ми зводимо все коло можливих цілей фірми до специфічних форм 

відшкодування кожного з вкладників (прибуток і фінансова стійкість для 

акціонерів, оплата праці і стабільність робочого місця для працівників, якість для 

споживачів, громадські або інші блага для «власників адміністративного 

ресурсу»). До даного набору «зовні нав’язаних» цілей необхідно додати «цілі, 

нав’язані зсередини», тобто є проєкцією інтересів менеджменту компанії.  

В результаті кожна із запропонованих до вибору цілей є обґрунтованою і 

відображає очікування того чи іншого «замовника» від результатів діяльності 

корпорації що втрачає будь-яку цінність при відсутності цілей взагалі.  На нашу 

думку, необхідно змістити акценти на визначення саме цілей, яких необхідно 

досягнути при взаємодії з кожним із стейкхолдерів, факторів, які впливають на 

досягнення цих цілей та можливих ризиків.  

Зокрема, у публічних виступах, Том Ґілб так висловлюється про відсутність 

стратегічних цілей підприємства «…ми дорого платимо за свою короткозорість, 

але ми, можливо, настільки звикли платити, що не помічаємо витрат. Ми 

настільки звикли обертатися і будувати ще одну нову систему, щоб замінити ту 

стару систему, яку важко розширити та підтримувати, яку ми не хочемо 

помічати» [1]. 

Побудова взаємовигідних відносин підприємства зі стейкхолдерами, які 

мають прямий вплив на його фінансово-господарську діяльність є одним із 

основних завдань ефективного управління підприємством.  
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Саме тому питання необхідності їх обліку та аналізу не викликає сумніву. 

Аналіз стейкхолдерів  це процес, на основі якого можна виявити та оцінити 

основні зацікавлені групи людей або організацій, які впливають на фінансово-

господарську діяльність підприємства. Аналіз стейкхолдерів суб’єктів 

господарювання включає такі основні етапи:  

1) ідентифікація  встановлення кола осіб та організацій, що мають інтерес 

і впливають на діяльність підприємства;  

2) систематизація їх за однорідними ознаками, групами впливу та збір 

інформації про них;  

3) оцінка їх цілей і завдань; 

4) формування стратегії подальшої успішної діяльності та встановлення 

механізмів і способів господарювання, які б задовольняли всіх учасників. 

Отримати необхідну економічну інформацію про всіх зацікавлених осіб, які є 

факторами впливу на величину економічного потенціалу підприємства, 

керівництво та менеджери можуть на основі достовірних та оперативних даних 

бухгалтерського обліку [8]. 

Враховуючи вплив зацікавлених осіб на фінансово-господарську діяльність 

підприємства та його потенціал, можна дійти висновку, що одним із основних 

завдань стратегічного планування є належна організація бухгалтерського обліку 

з метою формування достовірної інформації про існуючих стейкхолдерів та 

прийняття виважених управлінських рішень [9]. Таким чином, аналіз впливу 

зацікавлених осіб на величину і рівень використання структурних компонентів 

економічного потенціалу підприємства дозволить встановити сукупність 

найвагоміших стейкхолдерів, виявити та оцінити їх вплив на компоненти 

потенціалу і сформувати ефективну стратегію діяльності, що забезпечить 

нарощення економічного потенціалу та, одночасно, дозволить досягти 

максимально можливого рівня задоволення інтересів всіх стейкхолдерів 

підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

З розвитком підприємництва та менеджменту, система методів оцінки 

результатів та показників ефективності діяльності постійно удосконалюється, 

з’являються новітні складніші методи, внаслідок чого виникає нагальна потреба 

їх адаптації і застосування в сучасному економічному аналізі і управлінні. 

Науковим дослідженням щодо оцінювання результатів підприємницької 

діяльності присвячені наукові праці зарубіжних вчених В. Паретто, Е. Барон, 

Питер Ф. Друкер, Л. Мейсел, К. Макнейр, П. Робертс, Ю. Вебер, Р. Каплан, 

Д. Нортон та ін., а також багатьох вітчизняних учених-економістів, зокрема 

Шеремета О. Д., Сайфуліна Р. С., Ковальова В. В., Покропивного С. Ф., 

Гейця В. М., Сурміна Ю. П., Савицької Г. С., Отенко В. І., Макарова 

К. Г.,Осипова В. І., Іващенка Н. П., Олексюка О. І. та інших. 

У вітчизняній практиці аналізу господарської діяльності промислових 

підприємств сформувалась методика оцінки роботи підприємства на основі 

системи економічних показників. Більшість цих показників містяться в чинній 

фінансовій та статистичній звітності і відображають досягнуті результати за 

звітний період. Основними з них є наступні: обсяг виробленої продукції (робіт, 

послуг), чистий дохід від реалізації, собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг), матеріальні витрати, вартість основних засобів, чисельність персоналу, 

фінансові результати діяльності, вартість власного капіталу, майна (активів) та 

інші галузеві показники. На їх основі розраховують такі показники ефективності 

як віддача основних засобів, матеріаловіддача, вихід продукції з одиниці 

сировини, виробіток на 1 працівника, показники витрат на 1грн продукції, 

показники прибутковості (рентабельності) капіталу, активів, продаж та ін. [1, с. 238]. 

У зарубіжній практиці широко використовують наступні показники і 

методи: CF (грошовий потік); EVA (економічна додана вартість); модель 

Дюпона, ROI (рентабельність інвестицій); EPS (чистий прибуток на одну акцію); 

ROE (дохідність акціонерного капіталу); ROA (дохідність чистих активів); 
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EBITDA (операційний прибуток); MVA (ринкова додана вартість); CVA (грошова 

додана вартість); TSR (показник сукупної акціонерної дохідності) [2, с. 232]. 

Поряд з фінансовими показниками в економічно розвинених країнах 

використовують нефінансові системи та технології , в основі яких  методологія 

збалансованої системи показників – Balanced Scorecard (BSC), технологія 

управління результативністю BPM (Business Performance), система оцінки 

результативності АМВІТЕ, ENAPS [3, с. 173]. 

Нинішній етап розвитку економіки України посилює інтерес до вивчення 

питання оцінки результатів діяльності та результативності функціонування 

суб’єктів підприємництва, що викликано сучасними підходами до формування 

нових механізмів господарювання. 

В умовах ринку одним із головних показників щодо оцінки діяльності як 

окремого підприємства чи галузі, так і рівня розвитку економіки в цілому є 

економічна додана вартість. Дана вартісна величина показує, скільки у процесі 

виробництва готового продукту до сировини та матеріалів додано нової вартості, 

яка може бути придбана кінцевим споживачем. Тобто в ринковій економіці 

можливо додавати до предметів праці стільки вартості, скільки дозволить 

кінцевому продукту бути конкурентоспроможним. Економічна додана вартість 

(EVA) є різницею між виручкою від реалізації та вартістю витрат на сировину і 

матеріали, напівфабрикати, паливо, електроенергію, обладнання, послуги, 

придбані у зовнішніх організацій.  

В офіційній статистиці України розраховують два показники доданої 

вартості за двома методиками. Перший показник «Додана вартість за витратами 

виробництва» є основним структурним показником діяльності підприємств та 

відображається у щорічних звітах про «Додану вартість за витратами 

виробництва підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності» . 

Він оцінюється за кожним підприємством окремо за даними його звітності 

(Форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»). 

Згідно з другою методикою показник називається «валова додана вартість» і 

відображається у Квартальних національних рахунках за інституційними 

секторами. 

В умовах нестабільного розвитку економіки, при обмеженості ресурсів, 

сильній конкуренції важливе удосконалення методик оцінки результатів 

підприємницької діяльності на основі сучасних аналітичних показників та 

технологій, що апробовані світовим бізнесом, як на рівні підприємства, так і в 

галузевому та національному масштабі.  
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SWOT-АНАЛІЗ СУБ’ЄКТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Глобальні виклики COVID-19 утворили світовий простір невизначеності, 

що наразі є невід’ємною рисою бізнес-середовища. Основне завдання SWOT-

аналізу полягає у виявленні загроз, що спонукає до пошуку інструментів 

якнайшвидшого їхнього виявлення та нейтралізації за рахунок потенціалу 

можливостей і переваг. Питання практики SWOT-аналізу, комплексної 

інтерпретації його результатів є предметом дослідження значного числа 

науковців: Л. Балабанової, І. Вагнер, С. Гайденко, М. Глазова, Л. Дітковської, 

Г. Завгородньої, Г. Кіндрацької, О. Короп, Н. Куденко, М. Саєнко, інших. Однак, 

дія поля невизначеності настільки потужна, що класичні підходи до оцінювання 

параметрів SWOT-аналізу виявляються непереконливими. Тому дослідження 

особливостей SWOT-аналізу діяльності суб’єкта бізнесу в умовах глобальної 

невизначеності є актуальним.  

Методика SWOT-аналізу відома і поширена у практиці стратегічного 

управління внаслідок простоти застосування та належної глибини інтерпретації. 

Глибина зрізу результатів SWOT-аналізу визначається завданнями 

менеджменту, що ставляться.   

В умовах глобальної невизначеності через COVID-19 у бізнес-середовищі 

утворився колапс механізмів управління. Глобальні виклики виявили 

негнучкість внутрішньої системи управління, відсутність програми координації 

дій на тлі тотальних кризових явищ, неспроможність до принципового 

оновлення пріоритетів розвитку та перерозподілу сталих функціональних 

внутрісистемних зв’язків. Тому, очевидними рішеннями у менеджменті стало 

вивільнення ресурсів: критичне скорочення персоналу, згортання програм 

фінансування, розпродаж майна тощо. Як наслідок – знижується рівень 

інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності, транспарентності, 

довіри споживача до основного продукту. 

Чуттєвим до зовнішніх загроз глобальної невизначеності виявився великий 

і середній бізнес вузької спеціалізації. Володіючи достатніми фінансовими 

джерелами, виробничими потужностями, унікальними технологіями, 

кваліфікованими кадрами, окремі напрями бізнесу (туризм, ресторанне 

обслуговування, інші) втратили перевагу на ринку у період обмежувальних 

заходів COVID-19 та опинилися на межі банкрутства.   

Для обґрунтування стратегії «виживання» в умовах невизначеності 

математичні моделі втрачають корисність, адже величина вільної складової та 

рівень похибки досягає неприйнятного рівня. Модель SWOT-аналізу може 
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поєднувати як професійні судження (експертну оцінку впливу якісних факторів), 

так і кількісні оцінки. Такий підхід є доцільним, оскільки описове оцінювання 

дозволяє врахувати вплив чинників:  

– яким не властиві кількісні параметри (повністю або частково),  

– які не мають однозначної інтерпретації в умовах невизначеності; 

– що можуть пояснити динаміку кількісних факторів.    

SWOT-аналіз як інструмент стратегії управління суб’єкта бізнесу дозволяє 

ідентифікувати: внутрішні сильні сторони (потенціал) діяльності; можливості – 

як сукупність факторів середовища, що створюють сприятливі умови для 

реалізації стратегічних завдань. Під час вибору стратегії розвитку до фокусу 

менеджмент-контролю потрапляють визначені слабкі сторони та зовнішні 

загрози.  

За різними підходами, у SWOT-аналізі застосовують універсальні та 

абстрактні моделі (наприклад, PEST, модель 5-ти сил Портера, Telescopic 

Observations тощо), що виокремлюють категорії факторів. Сьогодні до таких 

критеріїв, що домінують в умовах невизначеності, в Україні у рівній мірі 

належать соціальні, економічні та політичні чинники.  

Вважаємо, у структурі економічних факторів слід виокремити ті, що 

пов’язані із особливостями розрахункових операцій та веденням 

бухгалтерського обліку, оподаткуванням. Зокрема, ситуацію невизначеності 

щодо розміру витрат діяльності поглиблюють: запровадження обов’язкового 

використання реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами малого бізнесу, 

ймовірність відшкодування малому бізнесу втрат, пов’язаних із вимушеним 

простоєм під час карантинних обмежень, зміни до Податкового кодексу, 

очікування нової редакції Кодексу законів про працю, інші. Крім того, очікуване 

згортання обсягів основної діяльності визначає штат облікового персоналу та 

перерозподіл обов’язків.  

Ранжування факторів у цілому дозволяє виокремити найбільш значимі для 

системи менеджменту, контрольовані / неконтрольовані. В оцінюванні факторів 

поширено: застосування кількісної шкали за одним або кількома параметрами, 

абсолютної шкали взаємного впливу, інші; попарне співставлення взаємного 

впливу факторів (на основі аналізу ієрархії), застосування порядкової (рангової) 

шкали тощо. 

Співставлення бальної експертної оцінки  сильних і слабких сторін дозволяє 

визначити загальний потенціал бізнесу виходу / утримання сегменту ринку на 

перспективу. Кількісна оцінка матриці можливостей і матриці загроз дозволяє 

менеджерам визначити простір посиленої відповідальності та «глухі кути». 

Розробка стратегії відбувається на основі експертного оцінювання 

взаємного впливу пари факторів: впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища: 

– взаємодія компонентів «сильні сторони» – «можливості» (SO) утворюють 

групу стратегічних напрямів Maxi-Maxi, що визначає максимальне використання 

переваг бізнесу для реалізації можливостей, що відкриваються на ринку. В 

умовах запровадження національного карантину, наявні можливості просування 

на ринку продукту суттєво трансформуються. Важливо розуміти, що 
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підприємство все так же має потенціал для розвитку, але внаслідок високого 

соціального напруження система менеджменту (персонал), не завжди спроможні 

ідентифікувати та інтерпретувати напрями, що відкриваються; 

– взаємодія компонентів «слабкі сторони» – «можливості» (WO) формують 

простір менеджменту для використання можливостей нейтралізації слабких 

сторін. Наприклад, перехід продажів в онлайн сприяв зростанню окремого 

сегменту послуг – доставка продукту до споживача. При цьому послуги з 

доставки можуть розглядатися як пріоритетний вид діяльності, так і в форматі 

супутніх послуг.  

Очевидним є той факт, що інформаційна увага споживача масово перейшла 

у соціальні мережі. Це дає змогу бізнесу оновити сегментування рекламних 

кампаній у бік соціальних мереж. При цьому вартісна шкала розміщення реклами 

є широко диференційованою; 

– взаємодія компонентів «сильні сторони» – «загрози» (ST) дають змогу 

застосувати стратегію Maxi-Mini для максимальних зусиль на вплив зовнішніх 

загроз. Однак, невизначеність формує сценарій, за яким фактори, що напередодні 

набули експертну оцінку «сили», є безпорадними перед викликами нових загроз; 

– взаємодія компонентів «слабкі сторони» – «загрози» (WT), викликає 

занепокоєння системи менеджменту та передбачає стратегію мінімізації втрат 

Mini-Mini. Втім в умовах карантинних обмежень підприємству неможна 

залишатися пасивним. Тому роль «спостерігача» на ринку повинна змінюватися 

на активність, а в окремих випадках – на агресивну ринкову поведінку для 

освоєння нових каналів збуту.     

Отже, при застосуванні SWOT-аналізу діяльності суб’єкта бізнесу в умовах 

глобальної невизначеності необхідно обачливо ставитися до таких 

особливостей: 1) кількісні параметри зовнішніх загроз (невизначеність) 

переважають над сильними сторонами та можливостями. Це спонукає експертів 

до вибору зваженої стратегії поведінки на ринку; 2) у групі економічних 

критеріїв важливо ідентифікувати ті, що визначають ведення розрахункових 

операцій, бухгалтерського обліку, оподаткування; 3) тактика зваженої поведінки 

на ринку повинна змінюватися на фази активності на ринку шляхом освоєння 

нових каналів збуту. 
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Серед вчених існують різні погляди стосовно виникнення і розвитку 

управління, обліку і контролю. 

Домінує думка, що управління виникло задовго до появи держави в епоху 

первісного ладу. Ще в ті часи існувала колективна цілеспрямована діяльність, 

якій притаманна відповідна організація та керівництво задля вирішення 

важливих життєвих проблем. 

Питання причин виникнення і джерел розвитку управління в наукових 

публікаціях розглядають в загальних рисах. Виділяють сім основних етапів, які 

називають управлінськими революціями. Відмічають взаємозв’язок 

управлінських революцій з поєднанням релігійної діяльності з комерційною, 

розвитком будівництва, домінуванням моралі над економікою, відокремленням 

менеджменту від власності і капіталу, становленням постіндустріального 

суспільства, тощо. 

Виникнення обліку також пов’язують з первісним суспільством, з початком 

фіксації фактів господарського життя. Стосовно етапів розвитку обліку вчені 

пропонують цілий ряд концепцій. Виділяють мнемонічний або усний, 

натуралістичний, вартісний, діграфічний і науковий етапи. Деякі етапи 

пов’язують з виникненням товарно-грошових відносин, розвитком науки і 

економіки. Пропонують відповідні парадигми бухгалтерського обліку: проста 

натуральна, проста монетарна, подвійна статична, подвійна динамічна, подвійна 

інформаційна динаміка тощо (Малюга Н.М., Жук В.М., Голов С.Ф., Шигун М.М.). 

Становлення контролю господарської діяльності в наукових публікаціях 

пов’язують з виникненням обліку в державах стародавнього світу. При цьому 

звертають увагу, що облік з самого початку свого виникнення покликаний 

виконувати контрольну функцію. Деякі вчені під контролем розуміють певну 

стадію управління або одну із функцій управління. Особливою формою 

фінансового контролю виділяють аудит. 

Стосовно виникнення аудиту і професії аудитора деякі науковці відмічають, 

що орієнтовно в 2600 р. до н.е., в Стародавньому Єгипті існували чиновники, які 

поєднували функції обліку та контролю. Їх вважають першими аудиторами 

(Виноградова М.О., Гончарук Я.А., Рудницький В.С.) [1]. Інші науковці серед 
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стародавніх держав, де виник аудит називають Вавілон, Рим, Грецію 

(Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Корнієнко М.Ю.). 

Деякі автори наполягають на тому, що вперше в історії людської цивілізації 

аудит як самостійний напрямок діяльності виник в Китаї в 700 р. до н.е., а перші 

згадки про аудит вбачають в країнах стародавнього світу (Петренко С.М., 

Пальцун І.М., Пшенична А.Ж). 

Мають місце висновки, що облік і контроль виникли одночасно в процесі 

управління економічними процесами. На їх думку сама необхідність аудиту була 

усвідомлена ще у стародавньому світі, як тільки функція володіння і управління 

були розділені між основними суб’єктами господарювання – державою і 

рабовласницьким маєтком (Янчева Л.М., Макеєва З.О., Баранова А.О.). 

З приводу виникнення управління, обліку і контролю і його такої форми як 

аудит вчені називають досить різні історичні періоди і країни. Відповідного 

поширення набув погляд, що причиною виникнення обліку і контролю став 

розподіл повноважень щодо володіння, користування і розпорядження майном 

між власником і управлінцем. 

Ряд вчених звертають увагу на взаємозв’язок економічних законів з 

управлінням, обліком і контролем. В деяких наукових працях категорії власності 

та її правовим аспектам відводять провідне місце в системі бухгалтерського 

обліку (Сопко В.В.) [2]. Натомість, питання впливу власності і товарного 

виробництва на розвиток управління, обліку і контролю залишають поза увагою. 

Проведене нами дослідження свідчать, що основним джерелом розвитку 

управління, обліку і контролю виступали і продовжують виступати товарне 

виробництво і відносини власності. Вони містять в собі діалектичні протиріччя у 

вигляді вартості і споживчої вартості конкретної і абстрактної праці, привласнення 

і відчуження майна в процесі його обміну між товаровиробниками та розподілу 

повноважень щодо володіння, користування і розпорядження ним [3]. 

Внаслідок дії наведених закономірностей розширювався суспільний поділ 

праці і виникали управлінські революції, що призводило до утворення більш 

ефективних форм управління, обліку і контролю, а також до становлення на 

певному історичному етапі аудиту як незалежної форми фінансового контролю. 

За часів первіснообщинного ладу управління, облік і контроль існували 

нерозривно, а їх виконання поєднувались в одній особі. Вдосконалення знарядь 

праці призвело до переходу від привласнюючого до відтворюючого виробництва 

та великих суспільних поділів праці. Суспільний поділ праці разом з появою 

приватної власності і товарного обміну стали передумовою процесів 

диференціації і спеціалізації у сфері управління, обліку і контролю. Зазначені 

функції перестали зосереджуватися в одній особі. В результаті вертикального та 

горизонтального поділу праці відбулося відокремлення управлінської діяльності 

від виробничої, а також утворення окремих прошарків організаторів виробництва, 

обліковців і контролерів, які певний час суміщали функції в одній особі. 

Якщо розглядати виникнення і розвиток управління, обліку і контролю з 

позиції діалектичної логіки то необхідно вбачати, що джерелом і причиною їх 

розвитку є протиріччя. В первісному суспільстві з одного боку, мала місце 

тотожність у формі однаковості управління, обліку і контролю. З іншого боку, 
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між означеними напрямками діяльності існувала певна відмінність. Відношення 

тотожності і відмінності стало початковим етапом виникнення і подальшого 

розвитку суперечності шляхом роздвоєння єдиного та його самоіндефікації на 

протилежності. 

Зовні діалектично суперечливі товарні властивості і відносини власності 

проявляються у вигляді економічних явищ і процесів, що мають двоїстий 

характер. Він обумовлює їх відображення в бухгалтерському обліку за 

допомогою дебету і кредиту, активу і пасиву, а також подвійного запису. 

Будь-яке майно у вигляді матеріального і нематеріального блага 

відображається в облікових документах не тільки технічно а й на основі 

визначення їх економічного і правового змісту як суспільного відношення. Якщо 

не виникає питань стосовно права власності на майно та зміни володіння, 

користування і розпорядження тоді жодні облікові операції не проводяться. 

Подвійний запис і становлення подвійної бухгалтерії виникли закономірно 

у результаті об’єктивного розвитку господарської діяльності, сутність якої 

становить товарне виробництво і пов’язані з ним відносин власності. Між ними 

існують нерозривні причинно – наслідкові зв’язки.  

Подвійному запису властиві стійкі об’єктивні закономірності у формі 

закону, що знаходить своє відображення в методі ведення бухгалтерського 

обліку, що має назву подвійної бухгалтерії. Зарахування подвійного запису до 

одного з елементів методу бухгалтерського обліку є помилковим. Такий підхід 

бере свої витоки в деформації бухгалтерського обліку за радянських часів. 
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