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У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на Міжнародній науково-практичній конференції "Облік, аналіз і
аудит: виклики інституціональної економіки", що була проведена кафедрою обліку і аудиту факультету обліку та фінансів
Луцького національного технічного університету у жовтні 2016 року. У публікаціях висвітлено інтеграцію бухгалтерського
обліку з суміжними економічними науками; спрощені системи обліку, оподаткування та звітності в сучасних умовах
господарювання; облікове забезпечення господарських процесів; управлінський облік і контроль як підсистеми
сучасного менеджменту підприємства; контроль як функція менеджменту і інститут аудиту: сучасний стан і
перспективи розвитку; економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством; комунікативні процеси у
педагогічній та управлінській діяльності; результати науково-технічного прогресу (інновації) як об’єкти обліку,
аналізу і контролю; методика економічного аналізу в умовах реформування національної економіки: зарубіжний
досвід і вітчизняна практика. Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними
проблемами і перспективами розвитку обліку, аналізу і аудиту.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат,
економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.

© Луцький НТУ, 2017
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УДК 658
Волот Олена
Томилець Катерина
Чернігівський національний технологічний університет
(м. Чернігів, Україна)
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПІДВИЩЕННІ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ефективне управління підприємством в сучасному ринковому
середовищі насамперед залежить від ефективної організації управління
інформаційними ресурсами, від здатності менеджменту організувати
випуск конкурентоспроможної продукції на основі розвитку і
забезпечення найефективнішого використання його виробничого
потенціалу.
Управління сучасним підприємством потребує різнопланової
достовірної інформації, як внутрішньої — про наявні процеси, їх
динаміку, взаємовплив і взаємозв’язки всередині підприємства, так і про
зовнішнє середовище його функціонування.
Вперше поняття «інформаційні ресурси» в наукове та практичне
життя увійшло в 70-і рокі, а з 90-х років виникла концепція «управління
інформаційними ресурсами». І саме з цього часу почали з’являтися різні
підходи стосовно поняття «інформаційний ресурс».
Так, М.П. Денисенко, Т.С. Голубєва, І.В. Колос вважають , що
«інформаційний ресурс» - це упорядкована сукупність документованих
даних і знань, відомостей, інформації, що призначені для задоволення
інформаційних потреб користувачів та можуть бути використані для
прийняття рішення [1,с.43].
В. М. Гужва виділяє таке визначення «інформаційний ресурс» - це
весь обсяг інформації із внутрішнього та зовнішнього середовища, що є в
інформаційній системі [2].
О. В. Шульга розглядає поняття «інформаційний ресурс», як
масиви даних, архіви, методики, інструкції, машинні програми і
документи; складова інформаційної системи на підприємстві [3,с.12].
Проаналізувавши вище наведені поняття «інформаційний ресурс»,
можна зазначити, що інформаційні ресурси це як сукупність даних, що
надходять із зовнішніх та внутрішніх джерел підприємства, становлять
основу інформаційної інфраструктури підприємства, зібрані та
систематизовані за допомогою сучасних інформаційних технологій,
використовуються на підприємстві для розробки та прийняття
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оперативних управлінських рішень, що забезпечить підвищення
ефективності управління підприємством.
На сьогодні функціонування будь-якого підприємства не можливо
уявити без належної системи інформаційних ресурсів. Це в свою чергу
підвищує вимоги щодо них та їх функцій, а саме планування, облік,
контроль, аналіз та оптимізацію витрат на задоволення інформаційних
потреб усіх суб'єктів виробничо-господарської діяльності.
В сучасних умовах
управління підприємством значно
ускладнюється
збільшенням конкурентів та конкурентоспроможної
продукції на ринку, а також, ще й у зв’язку з розв’язанням багатьох інших
проблем, які можуть бути зумовлені політичними, економічними,
юридичними факторами, фінансовою нестабільністю в країні. Зараз
господарська діяльність підприємства й успіх у конкурентній боротьбі з
іншими підприємствами стають уже не так функцією виробництва, як
функцією управління, і залежать від ефективності організації керівних
осіб, які ведуть управління інформаційними ресурсами. Тому є
необхідність у більш ефективніших
підходах до управління
інформаційними ресурсами, його досконаліші методи, які значно
підвищать
ефективність
виробничо-господарської
діяльності
підприємства.
Наприклад, методика планування інформаційних ресурсів та
інформаційних систем повинна містити розподіл коштів на
інформатизацію й очікувані значення показників, які є індикаторами змін,
викликаних процесами автоматизації обробки інформації. Управління
інформаційними ресурсами, засноване на збалансованій системі
показників, котра враховує особливості функціональних галузей їх
формування, значно підвищує ефективність виробничо-господарської
діяльності підприємства [4].
Ефективне і конкурентоспроможне функціонування підприємства
можливе тоді, коли інформаційні ресурси виконують такі завдання на
підприємстві: управління інвестиціями у сфері інформаційних
технологій, оптимізація витрат на придбання інформаційних продуктів у
сторонніх організацій, скорочення часу, витраченого на пошук та обробку
інформації, підвищення ефективності управління завдяки поліпшенню
якості інформаційного забезпечення.
Сучасні новітні високоефективні інформаційні технології
формуються на базі новітньої комп’ютерної і телекомунікаційної техніки.
Їх застосування, як зазначено в низці публікацій, передбачає радикальні
зміни в процесах управління, його змісті, кадровому потенціалі,
документуванні, фіксуванні, передаванні інформації, створює підґрунтя
для інноваційного розвитку економіки і підвищення рівня її
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конкурентоспроможності, забезпечує інтеграцію ринку економічної
інформації у глобальний ринок виробничих ресурсів [5]. Від цього
залежать можливості вітчизняних підприємств щодо виходу на нові
економічні ринки, доступ до нових технологій, фінансових, матеріальнотехнічних,
інтелектуальних
ресурсів,
а
також
рівень
конкурентоспроможності економіки країни загалом.
Таким чином, роль інформаційних ресурсів в обліку та управлінні
підприємством має на меті не тільки автоматизацію рутинних методів
опрацювання інформації, й організацію інформаційно-комунікативного
процесу на якісно новому рівні. Інформаційні ресурси є інструментом, що
забезпечують якісний аналіз, планування, контроль, що дає можливість
для прийняття своєчасних та ефективних управлінських рішень.
Література
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діяльності підприємства / М. П. Денисенко, Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [зб. наук. пр.] / відпов.
ред. О. Є. Кузьмін. – Л.: Видавництво національного університету «Львівська
політехніка», 2009. - №647. - .С. 43-49.
2. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. –
К.: КНЕУ, 2001. – 400с.
3. Шульга О. В. Впровадження інформаційних систем управління виробництвом
як фактор ефективного функціонування підприємства / О. В. Шульга // Вісник
національного технічного університету «ХПІ». – 2010. – Вип. 61. – С. 12-15.
4. Яровий Л.В. Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних
умовах:Матеріали ХНІ Міжнар. Наук, -практ. Конф; Київ; 26-27 квітня 2017р:тези дон, К.:НУХТ, -196с. С119-121.
5. Варналій З. С. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційнокомунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.
С. Варналій, Л. Л. Клевчік // Формування ринкових відносин в Україні. — 2015. — № 8.
—С. 66–69.

УДК 657:658.5]004.42
Волот Олена
Труба Анна
Чернігівський національний технологічний університет
м.Чернігів
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ОЗНАКИ ТА РІЗНОВИДИ
Сучасні інформаційні системи здійснюють вплив на процес
діяльності підприємства на всіх його етапах: від планування напрямків
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майбутньої діяльності до підбиття підсумків та аналізу ефективності
функціонування підприємства за обраний період.
До якісно нових інформаційних систем ефективного управління
підприємством належать корпоративні інформаційні системи (КІС). У
широкому розумінні КІС — це управлінська ідеологія, що об’єднує
бізнес-стратегію підприємства й передові інформаційні технології. Вона
підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (у
корпорації) і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень
[1].
До характерних ознак КІС великих підприємств відносять [2]:
– тривалий життєвий цикл;
– різноманітність апаратного забезпечення, що використовується,
життєвий цикл якого менший, ніж у системи, що створюється;
– різноманітне програмне забезпечення;
– масштабність і складність задач, що вирішуються;
– перетин великої кількості різних предметних сфер і технологій;
– територіальний розподіл і відповідно до цього орієнтацію на
використання локальних і глобальних мереж для обміну і обробки
інформації.
Сучасні концепції КІС, які використовуються на великих
підприємствах згруповані та представлені у таблиці.
Таблиця
Концепції КІС, які застосовуються на підприємствах
Назва

Характеристика та призначення

1

2
MRP (Material Requirements Planning - планування матеріальних
потреб) - планування придбання або виробництва всіх
компонентів
кінцевого
продукту,
проведення
оцінки
матеріальних запасів з урахуванням незавершеного виробництва і
прогнозів щодо реалізації і можливості нового замовлення [3].

MRPII (Manufacturing Resource Planning - планування ресурсів
виробництва) - поряд із функцією планування потреб у
Система управління матеріалах системи MRP П включають ряд інших функцій
ресурсами
(автоматизоване проектування, управління технологічними
підприємства
процесами, імітаційне моделювання тощо) [3].
ERP (Enterprise Resource Planning планування ресурсів
підприємства) - забезпечують виконання функцій обліку і
контролю, причому не лише для однорідних і локально
розміщених виробництв, а й для багатопрофільних підприємств і
корпорацій, які мають філії та підрозділи в різних містах і країнах [3].
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Продовження таблиці
1

2
SCM (Supply Chain Management - управління ланцюжками
постачання) – системи, призначені для автоматизації та
управління всіма етапами постачання підприємства та для
Система управління
контролю всього товароруху на підприємстві. SCM включає
логістикою
управління переміщенням сировини в організацію, визначеними
аспектами внутрішньої переробки матеріалів у готову продукцію
[4].
Система
(CAD/САМ - Computer-Aided Design/ Manufacturing автоматизованого
автоматизоване проектування і виробництво) - система обробки
проектування та
інформації, що призначена для автоматизованого проектування,
технологічної
розроблення і виготовлення кінцевого продукту, а також
підготовки
оформлення конструкторської і/або технологічної документації.
виробництва
Система
надання MIS - Management Information Systems - системи інформування
даних для аналізу керівників для прийняття оперативних рішень [2]
керівництву
Система управління PDM - (Product Development Management — управління
даними про вироби на складанням виробів) - системи ефективного управління даними
промислових
про розробку продукту та координацію процесів, пов'язаних з
підприємствах
виробництвом [4].
MES - Manufacturing Execution System - системи, призначені для
вирішення завдань синхронізації, координації, аналізу та
Система управління
оптимізації випуску продукції в рамках якого-небудь
виробництвом
виробництва. MES-системи відносяться до класу систем
(технологічним
управління рівня цеху, але можуть використовуватися і для
процесом)
інтегрованого управління виробництвом на підприємстві в
цілому.
Інформаційна
AIS - Accounting Information System - інформаційна система
автоматизована
бухгалтерського обліку представляє собою систему збору,
система
зберігання і обробки різноманітних фінансових і бухгалтерських
бухгалтерського
даних, які надаються для потреб внутрішніх та зовнішніх
обліку
користувачів.
CRM - Customer Relationship Management - система для
автоматизації взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для
Системи взаємодії з підвищення рівня продаж, оптимізації маркетингу і поліпшення
покупцем
обслуговування клієнтів, шляхом збереження інформації про
клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення
бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
DSS - Decision Support System - системи, які шляхом збору та
Системи
аналізу великої кількості інформації можуть впливати на процес
забезпечення
прийняття управлінських рішень в бізнесі та підприємництві,
прийняття рішення дозволяючи проводити моделювання наслідків управлінських
рішень
Стратегічне
SEM - Strategic Enterprise Management - системи для допомоги
управління
прийняття рішень вищим керівникам та підтримки ефективного
підприємством
управлінння стратегічним розвитком компанії.
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Для українських підприємств найбільш актуальними є дві концепції
КІС: MRPII і ERP.
Вплив КІС на діяльність підприємства дійсно величезний. Їх
використання сприяє оперативному та ефективному прийнятті будь-яких
управлінських рішень, вибору оптимальної номенклатури та технології
виготовлення товарів та послуг, прискоренню обліку всіх наявних
господарських засобів, їх джерел та господарських процесів, зручному та
ефективному внутрішньому контролю за діяльністю підприємства,
зменшенню числа непотрібних операцій, скороченню помилок,
поліпшенню можливостей прогнозу і планування.
Список використаних джерел
1. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. — К.:
КНЕУ, 2005. — 291 с.
2. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку
:монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.
3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку:
історія, теорія, перспективи. Наукове видання. – Житомир: АСА, 2001. – 416 с.
4. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного
суспільства: монографія / С.М. Шкарлет, М.П. Бутко, О.І. Волот. – Чернігів: ЧНТУ, 2017.
- 288

УДК 657
Гаврилюк Ольга, Балашук Наталія
Луцький національний технічний університет
ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЙОГО ФОРМУВАННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
Бухгалтерський баланс підприємства, який для всіх зацікавлених
осіб виступає головним джерелом інформації про фінансово-майновий
стан підприємства, являється основним документом фінансової звітності
в усіх країнах.
Баланс – це двостороння таблиця, права сторона якої називається
пасивом і призначена для відображення джерел формування
господарських засобів, а ліва сторона, що називається активом,
призначена для відображення господарських засобів за розміщенням і
складом. Ця форма побудови бухгалтерського балансу називається
горизонтальною. Вона заснована на основному балансовому рівнянні:
Активи = Зобов’язання + Власний капітал. Вона застосовується в Україні,
Бельгії, Італії, Німеччині, Португалії, Росії, США, Франції.
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Вертикальна форма складання балансу – це форма, за якою немає
поділу балансу на актив і пасив, а всі статті розташовані у вертикальному
порядку. Вона ґрунтується на таких балансових рівняннях:
1)Активи = Зобов’язання + Власний капітал;
2)Активи - Зобов’язання = Власний капітал.
Цю форму використовують англомовні країни. Потрібно зазначити, що в
основі побудови горизонтальної і вертикальної форм бухгалтерського
балансу знаходиться одне й те саме рівняння, яке в бухгалтерському
обліку прийнято називати балансовим рівнянням. Воно має такий вигляд:
Активи = Власний капітал + Зобов’язання.
Це рівняння свідчить про те, що активи підприємства формуються як за
рахунок власних коштів, так і залучених.
У Швейцарії обов’язкова форма балансу взагалі не встановлена, він
може бути представлений в горизонтальній або вертикальній формах. Так
само і в Нідерландах можна використовувати або вертикальну, або
горизонтальну форму. У Великобританії була прийнята вертикальна
форма балансу.
Література:
1. Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник для студентів напряму
підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» [Електронний ресурс] / [Н. С. Акімова, А.
П. Грінько, О. В. Топоркова та ін.] – Режим доступу до ресурсу:
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/282/1/%D1%8D%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%
D0%BA..pdf.
2. Руда І. О. Міжнародна практика складання та подання балансу [Електронний
ресурс] / І. О. Руда, Л. В. Мельянкова – Режим доступу до ресурсу:
file:///C:/Users/User/Downloads/ecnof_2013_10(4)__33%20(3).pdf.
3. Воронко Р. М. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Р. М.
Воронко – Режим доступу до ресурсу: http://westudents.com.ua/glavy/7368-22-pobudovazmst-buhgalterskogo-balansu.html.

УДК 657
Гаврилюк Ольга, Герасимук Анастасія
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРА
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Діяльність у сфері торгівлі, послуг та громадського харчування
тісно пов’язані з використання реєстраторів розрахункових операцій,
основною функцією яких є облік готівкових та безготівкових коштів.
Суб’єкти господарювання, які виконують розрахункові операції,
згідно ст. 3 Закону про РРО, зобов’язані:
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- проводити розрахункові операції на повну суму покупки, з
роздрукуванням відповідних розрахункових документів;
- видавати особі в обов’язковому порядку розрахунковий документ
встановленої форми на повну суму проведеної операції;
- застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені
до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операції, з
додержанням встановленого порядку їх застосування;
- забезпечувати
зберігання
використаних
книг
обліку
розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років
після їх закінчення;
- подавати до фіскальної служби звітність, пов’язану із
застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових
книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.
Отож, протягом робочого дня всі розрахункові операції
проводяться через РРО з роздрукуванням необхідних розрахункових
документів. Наприкінці робочого дня підбивається підсумок шляхом
виконання
z-звіту.
Наступними
заповнюється
книга
обліку
розрахункових операцій та вилучається готівка. Якщо після виконання zзвіту, на місці проведення розрахунків залишається готівка, або
наступного робочого дня необхідно внести готівку, то така операція
реєструється з використанням функції «службове внесення» наступного
робочого дня до проведення першої розрахункової операції.
Література
1. Кому потрібен РРО. Податки та бухгалтерський облік // 2017/№ 24
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/march/issue-24/article-2613
2. Застосування РРО та касова дисципліна [Електронний ресурс] – Режим
доступу
до
ресурсу:
https://www.golovbukh.ua/article/6674-qqq-17-m4-24-04-2017zastosuvannya-rro-ta-kasova-distsiplna

УДК 657
Гаврилюк Ольга, Губиш Яна
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ НА ВИРОБНИЦТВІ
У процесі кругообороту капіталу важливим є процес виробництва,
що являє собою сукупність операцій по виготовленню продукції.
Субрахунки передбаченні планом рахунків, а аналітичні рахунки
підприємство визначає самостійно для більш точної і конкретизованої
інформації про окремі види та процеси виробництва. Кожне підприємство
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залежно від потреби відкриває рахунки для полегшення управління.
Аналітичний облік ведеться за різними видами виробництв, за групами
або видами продукції, що виробляється.
Суть аналітичного бухгалтерського обліку полягає в тому, що на
кожний вид продукції відкривається аналітичний рахунок, який
характеризує її за кількістю, місцем зберігання, особами, що
відповідають. В аналітичному обліку використовують такі методи:
партіонний, сортовий, оперативно-бухгалтерський (сальдовий).
На великих підприємствах аналітичний облік може вестися за
підрозділами, основними з яких є цехи або самостійні ділянки.
Відповідно до технологічних процесів цехи розрізняють за різними
ознаками, наприклад, основні, де виготовляють власне продукцію, цех, де
пакують товар за певними вимогами і склад, де зберігається продукція до
її розповсюдження.
Ведеться аналітичний облік на складах за допомогою карток
складського обліку. Реєстрами аналітичного обліку є роздруковані
відомості, журнали-ордери, картки, книги залежно від застосовуваної
форми бухгалтерського обліку. Аналітичний облік необхідний на
підприємстві, бо він дає деталізовані показники у вартісному, а в окремих
випадках і в натуральному вираженні. Деталізація показників
встановлюється залежно від конкретних умов для контролю за
виконанням поставлених завдань, збереження власності тощо. Дані
аналітичного обліку дають змогу постійно контролювати стан запасів
усіх видів товарно-матеріальних цінностей, використання основних
засобів, процеси виробництва і формування витрат на виробництво
продукції тощо.
Література
1. [Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://pidruchniki.com/1489090153249/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/analitichniy_sintetichniy_
oblik_zapasiv.
2. [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: ua.textreferat.com.
3. [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: library.if.ua
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УДК 371.3
Гаврилюк Ольга, Калита Дарія
Луцький національний технічний університет
ОБ’ЄКТИ ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності майна
підприємства і співставлення даних інвентаризації з бухгалтерським
обліком. Пунктом 1 ст. 10 Закону про бухоблік встановлено, що
підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань
для перевірки їх наявності, стану і оцінки.
Об’єкти проведення інвентаризації визначаються власником
(керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є
обов’язковим згідно із законодавством. Під об’єктами розуміють види
активів і зобов’язань. Фактично інвентаризують активи і зобов’язання з
систематизацією в розрізі рахунків бухгалтерського обліку підприємства,
наприклад грошові кошти (рахунки 30, 31), незавершене виробництво
(рахунок 23), основні засоби (рахунок 10) тощо. Все це-окремі види
зобов’язань і активів, які і є об’єктами інвентаризації.
Основними завданнями інвентаризації є:
 виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних
цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на
бюджетних, валютних та поточних рахунках;
 встановлення нестачі або лишку цінностей і їх регулювання та
відображення в обліку;
 виявлення товарно-матеріальних цінностей, які втратили свою
первісну якість, застаріли і не використовуються;
 дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових
коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних
цінностей;
 перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних
фондів, сум грошей у касах, товарно-матеріальних цінностей, цінних
паперів і фінансових вкладень, на розрахунковому, валютному та інших
рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і
кредиторської заборгованості.
У разі проведення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні
цінності
підготовляються
до
інвентаризації
у
присутності
інвентаризаційної комісії, в інших випадках - завчасно. Вони повинні
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бути згруповані, розсортировані та розкладені за назвами, сортами,
розмірами, у порядку, зручному для підрахунку.
Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах,
розпорядчим документом їх керівника створюються постійно діючі
інвентаризаційні комісії у складі керівника структурних підрозділів,
головного бухгалтера, які очолюються керівником підприємства або його
заступником.
Література
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999
№
996-ХІV
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0202-99
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків N 69 від 11.08.94 (із
змінами
та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94.
3. Корінько М. Д. Інвентаризація на підприємстві: основні організаційні моменти /
М.Д. Корінько // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – № 101. – С. 3-8.

УДК 657
Гаврилюк Ольга, Карпова Світлана
Луцький національний технічний університет
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КАСОВОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків,
а також приймання, видача, зберігання готівки та касових документів. Усі
касові операції на підприємстві повинні оформлятися касовими
документами. Несвоєчасне оформлення документів або неправильне
зберігання готівки в касі несе за собою відповідальність.
Розміри санкцій за порушення касової дисципліни встановлено
Указом Президента України від 12 червня 1995 року N 436/95 «Про
застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу
готівки». За порушення касової дисципліни настає фінансова та
адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність
застосовується на підставі відповідних статей КпАПУ.
Ліміт каси – це максимальна сума коштів яка може залишатися в
касі в неробочий час. Перевищення ліміту каси несе за собою фінансову
відповідальність у двократному розмірі від суми понадліміту [1].
Вся готівка яка надходить в касу має бути оприбуткована проведена в первинних касових документах, книзі обліку доходів та
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витрат. За несвоєчасне оприбуткування готівки в касі настає
відповідальність у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми [1].
Строки використання готівки під звіт є загальноприйнятими і
обов’язковими до виконання. Для закупівлі сільськогосподарської
продукції не більше 10 робочих днів від видачі готівки під звіт. Для всіх
інших господарських потреб не більше 2 робочих днів. За видані кошти
на відрядження особа має відзвітуватися не пізніше 3 днів після
повернення з відрядження. За перевищення терміну використання готівки
під звіт штраф 25% від виданих під звіт коштів.[1]
За проведення розрахунків без надання платіжного документу
накладається штраф у розмірі сплачених коштів. За незастосування
реєстратора розрахункових операцій штраф у сумі 100% від вартості
неправильно проданих товарів.
Отже, каса це дуже важливий об’єкт на підприємстві, який
потребує контролю та порядку. Порушення касової дисципліни, несе за
собою вагому відповідальність як фінансову так і адміністративну.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОДВІЙНОГО
ЗАПИСУ У БУХГАЛТЕРІЇ
У XIII столітті вагоме слово в розвитку обліку сказала пряма
спадкоємиця Стародавнього Риму – Італія. Саме там, на півночі країни
зародилася система подвійного запису або подвійної бухгалтерії. Її суть
полягає у запровадженні в просту бухгалтерію рахунків власних коштів,
внаслідок чого всі факти господарського життя стали відбиватися двічі.
Подвійний запис більш зручно і повно відображав господарські процеси,
система рахунків простої бухгалтерії доповнилася рахунками власних
коштів, а матеріальні рахунки отримали грошову оцінку. Вирішальним
моментом успіху подвійної бухгалтерії був вихід у 1494 р. книги
великого італійського математика Луки Пачолі (1445-1517 рр.) «Сума
арифметики, геометрії, пропорцій і пропорційності». Один з розділів,
який називається «Трактат про рахунки та записи», містить
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формулювання основних принципів сучасного бухгалтерського обліку
(подвійний запис, дебет, кредит, баланс тощо). Книга мала величезний
вплив на весь подальший розвиток облікової думки. З XVI і до середини
XIX сторіччя подвійна бухгалтерія поступово охопила всі сфери
економічного життя, переможно крокуючи по країнах і континентах.
Подвійну бухгалтерію В. Гете назвав «найбільшим винаходом людського
розуму» [1].
На певних етапах історичного розвитку теорії походження
подвійного запису постійно змінювались, що визначалось об’єктивними
передумовами: еволюцією розвитку концепцій обліку, підвищенням
оперативності обліку, забезпеченням максимальної адекватності даних
обліку реальним господарським змінам. Кожна із теорій ґрунтувалась на
окремій методиці послідовності та техніки реєстрації облікових даних
відповідно до адаптованості даних обліку до історичних змін у процесах
господарської діяльності. Якщо ж будь-яку форму ведення обліку
розглядати як послідовність та техніку облікової реєстрації
господарських операцій, то можна констатувати, що у процесі
історичного розвитку відзначалась різноманітність теорій подвійного
запису. На сучасному етапі можна вважати, що застосовується лише одна,
за якої подвійний запис – один з елементів методу бухгалтерського
обліку, за яким кожна господарська операція відображається на дебеті
одного рахунку та кредиті іншого в однаковій сумі [2].
Виникнення і розвиток подвійної бухгалтерії призвело до деяких
наслідків:
1) бухгалтери, бажаючи створити умови для автоматичного
контролю записів, ввели рахунок власника; потім додали йому економікоюридичну інтерпретацію і назвали його рахунком «Капітал»;
2) подвійний запис покращив умови визначення прибутку;
3) введення єдиного грошового вимірника було найбільшою
революцією, бо зведення безлічі предметів і не меншої безлічі валют до
єдиного вимірника призвело до значно більших умовностей в
економічній інформації, ніж це було раніше [3].
Таким чином, як би не трактували, що таке подвійна бухгалтерія,
вона за всіх обставин формує три неодмінних елемента методу: баланс,
рахунки та подвійний запис. І вони створюють ілюзію гармонії, адже
дебет завжди повинен сходитися з кредитом, актив завжди дорівнювати
пасиву. Ідея подвійної бухгалтерії – це засіб пізнання, що володіє
творчою силою, вона створювала та продовжує створювати умови для
управління господарськими процесами і одночасно для свого
самовдосконалення.
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ОБЧИСЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Фінансовий результат – це прибуток або збиток, який внаслідок
своєї діяльності отримує господарюючий суб’єкт. Для того щоб
обчислити фінансовий результат підприємства за звітний період
необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати понесені для
одержання цих доходів.
Дохід можна визначити як виручку від продажу певної кількості
продукції. Прибуток – це сума, на яку зріс власний капітал підприємства
за певний період у результаті діяльності підприємства. Збитки
відображають суму втрачених активів.
Обчислення фінансового результату передбачає такі етапи:
1) розрахунок чистого доходу від реалізації продукції;
2) розрахунок валового прибутку (збитку);
3) обчислення прибутку (збитку) від операційної діяльності;
4) розрахунок прибутку(збитку) від звичайної діяльності.
Чистий дохід реалізації продукції визначається шляхом
вирахування з доходу податку на додану вартість, акцизного податку,
інших зборів. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між
чистими доходами від реалізації продукції та собівартістю реалізованої
продукції. Прибуток (збиток) від операційної діяльності обчислюють як
різницю валового прибутку і адміністративних, реалізаційних витрат,
інших операційних витрат. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
можна обчислити як прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
мінус податок на прибуток.
Об’єктивне визначення фінансових результатів підприємства є
передумовою для здійснення аналізу його господарської діяльності.
Розмір прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є
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найважливішим підсумком його роботи. Аналіз фінансових результатів
дає змогу оцінити стан підприємства, порівняти його показники по
нормах і в часі. Таким чином буде здійснено повну характеристику
об’єкта дослідження, а також його фінансові можливості на ринку.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ЛІМІТУ КАСИ
На кожному підприємстві велика увага приділяється такому об’єкту
обліку, як касові операції. Згідно чинного законодавства сума готівки в
касі має обмеження. Ліміт залишу готівки – це граничний розмір суми
готівки, що може залишитися в касі в неробочий час. Підприємство
самостійно може розрахувати ліміт каси. Установлений ліміт
затверджується внутрішніми наказами, які підписуються головним
бухгалтером та керівником підприємства.
Для розрахунку ліміту беруться показники (суми надходжень, або
видачі готівки) будь-яких трьох місяців підряд з останніх дванадцяти
місяців, загальну суму за три місяці ділять на кількість робочих днів тих
самих трьох місяців і одержують середньоденну суму надходжень
(видачі) готівки до каси. Підприємство може встановити будь-який ліміт,
що не перевищує середньоденну суму. Рекомендуємо розраховувати
даний показник так, щоб він отримав максимальну величину. Найкраще
брати ті місяці, де було найбільше доходів чи видатків.
При розрахунку ліміту каси не будуть враховуватися надходження
із розрахункового рахунку, стипендія, пенсії та зарплата працівникам.
Якщо на підприємствах не встановлено ліміту то він вважається
нульовим, внаслідок підприємство змушене буде заплатити штраф.
Також це стосується перевищення встановленого ліміту каси.
22

ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Луцьк, 07 жовтня 2017 р.)

Для того, щоб уникнути штрафів потрібно вчасно здавати готівку в
банк для цього є певні строки:
1) щодня – підприємство розташоване в місці неподалік банку; 2) у
наступний день за днем надходження готівки –закінчення робочого дня
підприємства відбувається пізніше ніж в банку; 3) не рідше одного разу
на п’ять робочих днів – для підприємств, що не мають банків в населених
пунктах.
Отже, ліміт каси є одним із основних аспектів касових операцій,
якому приділяють велику увагу, адже не дотримання правил несе за
собою штрафні санкції контролюючих органів.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОШТІВ НА
РАХУНКУ В БАНКУ
Автоматизація обліку дозволяє значно полегшити роботу
бухгалтерії в цілому та кожного бухгалтера. Важливою ланкою
комп’ютеризації підприємства є впровадження технологій дистанційного
управління банківськими рахунками. Згідно з принципами безготівкових
розрахунків, при купівлі-продажу товарів платіж підлягає терміновому
здійсненню. Момент здійснення платежу має
бути максимально
наближеним до часу відвантаження товарів, виконання робіт, надання
послуг.
Підприємства в процесі ведення господарської діяльності
використовують електронну мережу, перевага якої полягає у наданні
банківських послуг для автоматизації проведення безготівкових рахунків
через систему-комплекс «Клієнт-банк» [3].
Одним з основних документів, що узаконив використання системи
«Клієнт-банк» є Постанова Національного банку України «Про
затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті» №135 від 29.03.2001 р., яка
передбачає
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використання електронного платіжного доручення на рівні паперового із
застосуванням електронного підпису на основі криптографії даних [2].
Від того часу
електронний платіжний документ та електронний
цифровий підпис на цьому документі мають однакову юридичну силу з
паперовим документом та підписом, зробленим від руки. Електронний
цифровий підпис є обов’язковим реквізитом електронного документу,
безвідривно пов’язаний з його змістом, дає можливість підтвердити його
цілісність та ідентифікувати особу. Відповідальність за достовірність
інформації, що присутня в електронному документі, несе особа, що
підписала даний документ [1].
«Клієнт-Банк» – це програмний комплекс, який дозволяє
користувачу максимально швидко здійснювати створення, шифрування
та відправку в банк платіжних документів, а також оперативний прийом
банківських виписок по рахункам та іншу довідну інформацію у вигляді
телеграм НБУ, курсів валют, процентних ставок по кредитам та
депозитам банка та інше.
Важливим аспектом комп’ютеризації бухгалтерського обліку є
інтеграція систем дистанційного управління зі спеціалізованим
бухгалтерським програмним забезпеченням. Інтеграція систем «КлієнтБанк» реалізована в декількох програмних продуктах. Використання
спеціального модуля дозволяє автоматизувати передачу банківських
документів, що вводяться, у систему електронних платежів, де вони
можуть бути підписані, зашифровані і відіслані в банк, а також
отримання банківських документів з програми «Клієнт-Банк». У системі
бухгалтерських програм формується «Банківська виписка». Бухгалтеру
не потрібно заповнювати його вручну, документ формується при
натисканні кнопки «Ввести БВ» з одночасним автоматичним
заповненням «Банківської виписки» на конкретну дату. У банківську
виписку при обміні автоматично вводяться бухгалтерські рахунки,
об’єкти аналітики, вид ПДВ та інші дані. У результаті бухгалтер уникає
подвійного введення інформації й отримує точні дані прямо з програми
«Клієнт-Банк». Як результат – значно зменшується імовірність введення
помилкової інформації, а також забезпечується
повне введення
інформації, причому вона може бути введена в бухгалтерську програму
відразу після здійснення операції.
Аналогічною дистанційною системою проведення безготівкових
розрахунків є система віддаленого доступу «Інтернет-Банк».
Використання даної системи поширене у світовій практиці країн заходу.
Основною ідеєю проекту є проведення електронного документообігу
через всесвітню мережу Інтернет.
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Таким чином, використання електронно-обчислювальної техніки не
тільки значно спрощує обліковий процес, а й підвищує культуру
управління, підвищує ступінь надійності і достовірності інформації, її
оперативність, покращує умови її зберігання і багаторазового
використання при ефективному захисті як від руйнування, так і від
несанкціонованого доступу. Важливим етапом комп’ютеризації
бухгалтерського обліку безготівкових
розрахунків є використання
дистанційних систем керування банківськими рахунками, вибір яких
зумовлює специфіку бухгалтерського обліку, зокрема документального
оформлення розрахункових операцій, безготівкових
розрахунків
підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МШП
Облік МШП (малоцінних та швидкозношуваних предметів)
здійснюється на рахунку 22. До них належать предмети, які підприємство
очікує використовувати менше одного року. На цьому субрахунку
обліковують: інструменти для серійного і масового виробництва;
спецодяг; господарський інвентар; знаряддя лову, тощо.
Малоцінні предмети поділяють на дві групи: одна їх частина
належить до запасів і відображається у другому розділі активу балансу
«оборотні активи», а друга – входить до складу «малоцінних необоротних
матеріальних активів», які, в свою чергу, відображаються в першому
розділі активу балансу «необоротні активи».
Надходження МШП предметів на склад оформлюється накладною,
яка складається в двох примірниках, а у випадках виявлення
розбіжностей між ними, складається акт приймання матеріалів.
У бухгалтерському обліку вартість придбаних малоцінних та
швидкозношуваних предметів відображається за первісною вартістю.
Порядок обліку операцій з малоцінними та швидкозношуваними
25

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

предметами має певні особливості. При цьому суми ПДВ, сплачені при
придбанні малоцінних та швидкозношуваних предметів, підприємство
відносить до складу податкового кредиту тільки в тому випадку, якщо
воно зареєстрована як платник ПДВ. Якщо ж підприємство не є
платником ПДВ, то такі суми відносяться на видатки.
Списання МШП здійснюється при їх повній зношеності на підставі
акту списання.
Для визначення непридатності малоцінних предметів до
подальшого використання здійснюють огляд предметів, що підлягають
списанню. В актах списання зазначаються дані, що характеризують
запаси: найменування, опис (марка, тощо), термін перебування в
експлуатації, кількість, ціна за одиницю і сума.
Література
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ОБГРУНТУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ
АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Функціонування виробничого підприємства без наявності основних
засобів неможливе. У процесі своєї діяльності основні засоби поступово
зношуються, при цьому частину своєї вартості переносять на вартість
готової продукції. Такий процес називають амортизацією.
У бухгалтерському обліку амортизація може нараховуватись одним
із методів, визначеними п.26 П(с)БО №7 «Основні засоби» [1], а саме:
прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного, у якому
об’єкт основних засобів став придатним для використання у
господарській діяльності та проводиться щомісячно. Метод нарахування
амортизації обирається самостійно, з урахуванням очікуваного способу
отримання економічних вигод від його використання.
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Для розрахунку граничної норми рентабельності основних засобів
на підприємстві необхідно мати такі вихідні дані: первісну вартість
основних засобів, середній строк корисного використання, обрати
обґрунтовану ставку на капітал. Інформаційною базою про первісну
вартість
основних засобів
для внутрішніх користувачів є дані
бухгалтерського обліку, а для зовнішніх-форми публічної фінансової
звітності: баланс (форма 2) або Примітки до річної фінансової звітності
(форма 5). Середній строк корисного використання основних засобів є
розрахунковою величиною і визначається діленням первісної вартості
основних засобів на суму нарахованої амортизації за рік.
Вибір
методу
амортизації
визначається
об’єктивністю
результуючих показників і впливає на показники фінансової звітності
підприємства. Ставку капіталізації визначають шляхом застосування
фахового судження бухгалтера.
Література
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ВИДИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
Будь-які трудові відносини на підприємствах починаються з
прийняття працівника на роботу та укладення договору.
Цивільно-правовий договір – угода між юридичними та фізичними
особами з приводу виникнення, зміни або припинення цивільних
правовідносин. Має види:
– підряду;
– надання послуг;
– перевезення;
– найму.
За цивільно-правовим договором працівнику оплачується не
процес, а результат; результати роботи оформляються актами здачіприймання виконаних робіт; на підставі актів здійснюється оплата праці;
підприємство яке працює за цивільно-правовим договором не зобов’язане
дотримуватись трудового договору.
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Трудовим договором є документально підтверджена згода
працівника, який погоджуються виконувати свої робочі зобов’язання та
роботодавця, який зобов’язується створити гідні умови праці та
виплачувати заробітну плату.
Законодавство України в процесі роботи підприємств передбачає
такі види трудових договорів:
– контракт; термін дії зазначається в самому контракті;
– догові, укладений на період виконання роботи; строк дії до
завершення виконання роботи;
– договір, укладений на визначений термін; строк дії зазначається
в самому договорі;
– безстроковий трудовий договір, строк дії має невизначений
термін.
Керівник немає права вимагати від працівника виконання роботи,
яка не зазначена в договорі. З погляду оподаткування як підприємствам,
так і працівникам цивільно-правовий договір є вигіднішим за трудовий,
адже сплачується менша сума утримань та нарахувань.
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ТА
ОБЛІКУ
В сучасних умовах, практично в усіх сферах людської діяльності
використовуються інформаційні системи, що ґрунтуються на
використанні найновіших інформаційних технологій. Технологія
«хмарних обчислень» – це новація інформаційної галузі, яка може стати
у нагоді для створення інформаційної інфраструктури. Хмарні технології
забезпечують користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів
сервера і використання його програмного забезпечення в онлайн режимі.
В умовах стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій та
мережі Інтернет організації відходять від використання власного
обладнання і програмного забезпечення в бік сервісорієнтованих
технологій.
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Хмарні технології (Cloud Computing)"— це парадигма, що
передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Хмара — сервер або
мережа, де зберігаються дані та програми, що з'єднуються з
користувачами через Інтернет. Хмарні технології дозволяють
споживачам використовувати програми без установки і доступу до
особистих файлів з будь-якого комп'ютера, що має доступ в Інтернет.
"Хмара" відкриває новий підхід до обчислень, при якому ані
обладнання, ані програмне забезпечення не належать підприємству.
Замість цього провайдер надає замовнику вже готовий сервіс [1].
Сучасні технології дозволяють не купувати дороге програмне
забезпечення для установки на комп'ютер, можна розгортати хмарну
інфраструктуру і мати доступ до неї з будь-якого місця, з будь-якого
обладнання, підключеного до Інтернету. Слід зазначити, що доступ до
хмари можуть мати одночасно тисячі людей, що мають права доступу.
Використання хмарних технологій дає ряд переваг перед
традиційними технологіями ІТ: організація може більш ефективно
управляти використанням обчислювальних ресурсів; підвищується
керованість ІТ – інфраструктурою; спрощується управління
безперебійністю роботи організації, завдяки закладеним в концепцію
системам резервного копіювання і міграції віртуальних машин; не
потрібні потужні комп'ютери; менше витрат на закупівлю програмного
забезпечення і його систематичне оновлення; необмежений обсяг
збереження даних; доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до
робочого місця; забезпечення захисту даних від втрат та виконання
багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування
он-лайн, відкритості освітнього середовища; економія коштів на
утримання технічних фахівців.
Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є
те, що отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука,
але також з нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою
для доступу є наявність Інтернету, а для роботи програмного
забезпечення «хмари» використовуються потужності віддаленого
серверу.
За оцінками експертів, використання хмарних технологій в
багатьох випадках дозволяє скоротити витрати в два-три рази в
порівнянні з утриманням власної розвиненої IT-структури. Також,
головною перевагою використання даних технологій є можливість
швидко пристосовуватись до змін у середовищі будь-якої установи, що
зараз, в умовах стрімкого розвитку всіх галузей науки і техніки, є дуже
актуальним [2]. Завдяки зростанню популярності хмарних технологій для
навчальних закладів з’являються нові можливості управління
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навчальним процесом. Очевидним є те, що сьогодні для переведення
комп'ютерної інфраструктури в навчальних закладах в хмару є важливі
аргументи.
Наприклад,
стандартні
програми,
що
широко
використовуються в освіті (текстовий процесор, редактор електронних
таблиць, графічний редактор, електронна пошта тощо) завжди будуть
актуальними, тим більше при використанні хмар.
Потреба швидкого збору і консолідації бухгалтерської інформації
також виникає на підприємствах (установах/організаціях), на яких
автоматизовані робочі місця, призначені для реєстрації облікової
інформації, різновіддалені від централізованої бухгалтерії або ж місця
групування, узагальнення і систематичної обробки бухгалтерських
даних. Відсутність інформації чи її несвоєчасне надходження хоча б з
одного такого місця (чи структурного підрозділу) приводитиме до
викривлення даних, на підставі яких прийматимуться управлінські
рішення. Якщо ж прийняття управлінських рішень не ґрунтуватиметься
на об’єктивній, своєчасній, повній і достовірній інформації, то,
відповідно, і ефективність господарювання таких суб’єктів буде
невисокою.
Отже, віртуалізація обліку та використання в ньому хмарних
технологій – це один із напрямів розвитку автоматизації бухгалтерського
обліку. Підтвердження ефективності використання хмар є значна
кількість інтернет-сервісів, які надають послуги дистанційного
вирішення певних облікових задач.
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УДК 657.1:336.76
Гончаренко Олена
ДВНЗ «Університет банківської справи»
ДИНАМІКА ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ
УСТАНОВ
Ефективне управління небанківськими фінансово-кредитними
установами досягається шляхом реалізації основних своїх функцій
(планування, організація, мотивація та контроль), взаємозв’язок між
якими забезпечується системою бухгалтерського обліку. Виконуючи
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сервісну функцію, бухгалтерський облік зазнає постійних змін як на
теоретичному, так і емпіричному рівнях пізнання.
Завдання та функції бухгалтерського обліку, залежно від таких
факторів як сфера діяльності підприємства, ринкові умови
господарювання, система оподаткування, загальна економічна ситуація
можуть модифікуватись, тобто може відбуватись зміщення акцентів щодо
актуальності того чи іншого завдання чи функції, посилення або
послаблення їх значення, деталізація з врахуванням особливостей
функціонування галузі.
Механізм впливу зазначених факторів на мету, завдання та функції
бухгалтерського обліку можна представити шляхом екстраполяції теорії
науково-дослідних програм І. Лакатоса: найбільш стійким до змін
компонентом бухгалтерського обліку, тобто «жорстким ядром», - є мета;
завдання та функції, деталізуючи та пояснюючи мету, а також
забезпечуючи її реалізацію - виступають – «захисним поясом». Під
впливом різноманітних факторів, які були зазначені вище, «захисний
пояс» деформується, тобто пристосовується до умов середовища. В
залежності від сили впливу факторів, може деформуватися як зовнішнє
коло «захисного поясу» (функції бухгалтерського обліку), так і внутрішнє
(завдання бухгалтерського обліку). «Жорстке ядро» не передбачає
деформації внаслідок впливу факторів змін. Однак, у випадку докорінної
зміни економіки існуюче ядро руйнується, внаслідок чого утворюється
нове, тобто змінюється мета бухгалтерського обліку.
Модифікація складових «захисного поясу» бухгалтерського обліку
проявляється в ступені та векторі зміни (послаблення, посилення).
Модифіковані завдання бухгалтерського обліку небанківських фінансовокредитних
установ
характеризуються
наступною
змістовною
наповненістю:
 надання інформації користувачам є головним завданням
бухгалтерського обліку у небанківських фінансово-кредитних установах,
оскільки від рівня задоволення інформаційних потреб користувачів
залежить попит на фінансові послуги цих установ;
 перерозподіл ресурсів набуває нової актуальності, оскільки
фінансові послуги, що надаються фінансово-кредитними установами є
формою такого перерозподілу;
 збереження майна власників, як завдання бухгалтерського
обліку, дещо втратило свою актуальність, оскільки небанківські
фінансово-кредитні установи, як правило, є незначними за розмірами, що
мінімізує можливість нецільового використання чи розкрадання майна;
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 найбільшою
втратою
актуальності
характеризується
квантифікація фінансових результатів, що пояснюється розвитком
обчислювальної та комп’ютерної техніки, і поступовим перетворенням
цього завдання у технічний процес.
Що ж до функцій бухгалтерського обліку небанківських фінансовокредитних установ, то «класичний» їх склад (контроль, аналітична,
інформаційна) доповнено соціальною функцію, яка найяскравіше
проявляється в кредитних спілках (комплементарне поєднання теорій
кооперації і фінансового посередництва). Інформаційна та аналітична
функції небанківських фінансово-кредитних установ, залишаючи свою
сутність, набувають значної актуальності в умовах обов’язкового
застосування зазначеними установами міжнародних стандартів
фінансової звітності та розвитку ринку фінансових послуг при
послабленні контрольної функції.
Розуміння трансформаційних змін трикомпонентної основи (мета,
завдання, функції) бухгалтерського обліку забезпечує підвищення
ефективного використання потенціалу бухгалтерського обліку для
забезпечення ефективного управління небанківськими фінансовокредитними
установами
і
реалізації
соціального
значення
бухгалтерського обліку.
2.

УДК 657
Жураковська Ірина, Гаврилюк Богдан
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ЕТАПИ
Головною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання
прибутку. На його величину впливає багатьох факторів, одним з яких є
встановлена ціна на товари, роботи і послуги. Важливу роль відіграє
розроблена цінова політика, яка дозволяє змінювати ціни в залежності від
ситуації таким чином, щоб отримати вигоду від своєї діяльності. Одним з
методів визначення впливу ціни на прибуток є аналіз факторів, які мають
прямий і непрямий вплив (ним можуть бути як витрати самого
підприємства на виготовлення продукції так і політична ситуація в країні,
ціни конкурентів, попит на продукцію і т.д.).
Проте вплив факторів – це лише один з етапів аналізу, правильному
проведенню якого має передувати дослідження діяльності підприємства
на правильність формування цінової політики.
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Щодо сутності поняття «цінова політика», думки науковців
різняться. Нами виділено наступні три основні підходи:
 це діяльність керівництва підприємства зі встановлення,
підтримки і зміни цін на товари, діяльність, що здійснюється в руслі
загальної стратегії фірми і спрямована на досягнення цілей і завдань
останньої [1];
 найважливіша складова частина маркетингової політики, що
полягає у встановленні (визначенні) цін, що забезпечують виживання
фірми в ринкових умовах, і включає вибір методу ціноутворення,
розробку цінової системи підприємства, вибір цінових ринкових
стратегій та інші аспекти [2];
 комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і
тактики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку,
стратегічних і тактичних цілей фірми [3].
З наведеного можна побачити, що основні відмінності у визначенні
стосуються включення цінової політики до різних стратегій: загальної,
цінової, ринкової.
Аналіз цінової політики можна розділити на декілька етапів [4]:
1. Аналіз впливу типів ринку на цінову політику.
2. Аналіз цілей ціноутворення. Політика цін залежить від того,
чого саме підприємство хоче ними досягнути. Це може бути як і
отримання прибутку, витіснення конкурентів з ринку та володіння ним. В
умовах високої конкуренції підприємство, яке має більший запас міцності
може встановити нижчі ціни ніж у конкурентів, тим самим витіснити їх з
ринку хоча такі ціни призведуть до збитку.
3. Аналіз факторів, що визначають цінову політику підприємства –
витрат на виробництво, попит, пропозиція, зміна курсів валют,
конкуренція. Якщо підприємство веде політику ціноутворення базовану
на витратах, воно установлює ціни виходячи з своїх витрат.
Ціноутворення, в основу якого покладаються витрати, використовують
для товарів виробничого призначення, котрі не мають якихось
індивідуальних характеристик. Вплив фактора попиту видно, якщо взяти
за основу товар з однаковою собівартістю, так як ціна при низькому
попиті буде значно нижча ніж ціна на товар, який користується значним
попитом. Ціноутворення, яке базується на факторі конкуренції можна
розглянути на прикладі біржових цін де виступає велика кількість
продавців та покупців, за цінами яких ми маємо слідкувати. Встановивши
нижчу ціну ми отримаємо невиправдані збитки, зависивши ціну
зменшиться кількість замовлень.

33

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

4. Формування початкової ціни на товар включає аналіз та оцінку
наступних чинників: оцінка витрат, аналіз методу ціноутворення
конкурентів, оцінка попиту.
5. Вивчення методів ціноутворення, що передбачає аналіз:
ціноутворення на новий товар; ціноутворення за регіоном; ціноутворення
в межах товарної групи; встановлення цін для покращення рівня збуту.
6. Аналіз змін цін конкурентами. Для того, щоб з’ясувати, які дії
підприємство прийме при зміні цін конкурентами, необхідно
проаналізувати: життєвий цикл товару, який ми виробляємо; зміну своєї
частки ринку; роль даного товару в утворенні прибутку; динаміку витрат
залежно від обсягів виробництва.
Встановлення ціни є дуже делікатною справою, яка потребує як
аналізу так і креативного підходу. Наприклад, низька ціна може
відштовхувати покупців, адже сформувалась думка, що дешеве не
дорівнює якісне, зависока ціна в кінцевому результаті може не
виправдати надії користувачів. тому при встановленні ціни необхідно
знайти «золоту середину», що можна досягти завдяки проведенню
глибокого аналізу цінової політики за всіма етапами.
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Жураковська Ірина, Павлюк Юлія
Луцький національний технічний університет
ВАРІАЦІЯ СКЛАДОВИХ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Кредитна політика підприємства є об’єктом аналізу та дослідження
науковцями тривалий час, проте актуальність цієї тематики не
зменшується. В першу чергу це зумовлено потребами практики, ростом
обсягів торгівлі, конкуренцією між різними продавцями, які окрім якості
товару пропонують зручні умови оплати і т.д.
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Аналіз кредитної політики підприємства за попередній рік
Визначення допустимої суми фінансів, що направляються у
товарний кредит
Визначення принципів кредитної політики по відношенню
до дебіторів
Формування типу кредитної політики
Розробка стандартів кредитоспроможності
Вибір форми розрахунку за товарний кредит
Маркетинговий аналіз
Умови надання комерційного кредиту,
Формування стандартів оцінки покупців і диференціація
умов надання кредиту
Визначення максимального терміну надання кредиту
Мінімізація ризиків
Кредитний аналіз
Прийняття рішення про кредит
Розробка стандартів інкасації
Контроль за виконанням платіжної дисципліни,
організація системи документообігу
Забезпечення використання на підприємстві своєчасних
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Етапи кредитної політики

Ю. М. Атаманчук
[3]

№
з/п

Соляник Л. Г. [1]

Більшість вітчизняних підприємств приймають рішення щодо
продажів в кредит на інтуїтивній основі, не вкладаючи коштів в розробку
кредитної політики. З часом це призводить до додаткових втрат з оплати
овердрафту, штрафів за прострочення оплати постачальникам і т.д. Для
ефективної кредитної політики слід володіти щоденною інформацією про
обсяг дебіторської заборгованості і її динаміку, щоб не допустити зайвого
відтоку оборотних коштів.
Сам термін «кредитна політика» Соляник Л. Г. розуміє як
принципи,
стандарти
і
механізми
управління
дебіторською
заборгованістю [1]. Атаманчук Ю. М. вважає, що кредитна політика є
складовою системи управління дебіторською заборгованістю, яка є
ширшою за неї, оскільки включає в себе як кредитну політику, так і
політику інкасації дебіторської заборгованості [2]. Самі визначення
вказують на різні підходи до складових кредитної політики, які
систематизовано нами у таблиці 1.
Таблиця 1
Складові кредитної політики

1
2
1
3
4
5

1
1.1
1.2

2
3
6

1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

4
7
5
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18.

форм рефінансування дебіторської заборгованості
Визначення
механізму
повернення
простроченої
дебіторської заборгованості

8

Як видно з таблиці, кожен науковець пропонує власні складові і
етапи кредитної політики. Основою їх суджень є практичний досвід
досліджуваних підприємств. Якщо проаналізувати суть всіх складових, то
в основному кредитна політика передбачає аналіз дебіторської
заборгованості. Оптимальна кредитная політика передбачає розширення
товарного (комерційного) або споживчого кредиту до тих пір, поки
додаткова сума чистої прибутку від збільшення обсягу реалізації товарів
не зрівняється зі сумою втрат від відволікання коштів у дебіторську
заборгованість, її обслуговування.
Для впровадження якісної кредитної політики всі наведені в
таблиці 1 кроки маютьбути затверджені наказом по підприємству. Ми
пропонуємо передбачити три розділи в цьому реглмент:
1) Оцінка кредитного рейтингу покупця. Оцінка кредитного
рейтингу проводиться начальником служби безпки підприємства до дати
підписання договору про співпрацю. Дозвіл служби безпеки є обовзковим
для начальника відділу продажу при заключенні нової угоди. Кожному
покупцю присвоюєтся кредитний рейтинг, яий визначає умови
відтермінування і суму товарного кредиту.
2) Правила оплати, періодичність, знижки, суми і терміни
відстрочки. Правила оплати, періодичність, знижки і суми відстрочки
залежать від рейтингу покупця. Начальник відділу продажу на підставі
оцінюваного рейтингу укладає договір з визначенням умов товарного
кредиту, які представлено в таблиці. За поданням начальника відділу
продажу кредитний рейтинг може переглядатись кожного кварталу.
Умови договору прописуються керівником відділу продажу у карточці
покупця в 1С. При цьому необхідно визначитись із способом кнтролю
заборгованості: по сумі або терміну прострочення.
3) Політика аналізу дебіторської заборгованості з метою оцінки
кредитної політики і її коригування. Щомісяця начальник відділу
продажу проводить аналіз дебіторської заборгованості згідно Положення
про аналіз дебіторської заборгованості. За результатами аналізу можуть
вноситись зміни в кредитний рейтинг покупця Для впровадження
окремих звітів, а саме звіту про прострочену дебіторську заборгованість у
розрізі відповідальних осіб; звіту про структуру заборгованості за
термінами її погашення; звіту про моніторинг дебіторської
заборгованості підприємства потребує доопрацювання стандартна
конфігурація програми 1С: 8 Підприємство.
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Використання на практиці цих звітів дозволить запровадити на
підприємстві
ефективну
систему
моніторингу
дебіторської
заборгованості. Посилення контролю завдяки організації аналітичної
роботи, запровадження системи управління дебіторською заборгованістю
забезпечить покращення обіговості коштів за рахунок повернення в обіг
поточної дебіторської заборгованості.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДГОТОВКУ
ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ
Сучасна система освіти в Україні покращується, реагуючи на
виклики суспільства і одночасно враховуючи потреби людини знайти
своє місце і можливості самореалізації в професійній сфері. Це пов’язано
також з тим, що процес світової інтеграції на сьогоднішній день все
помітніше впливає на всі сфери життя нашої держави, не оминаючи і
професійної підготовки майбутніх фахівців в економічній галузі.
Багато вітчизняних учених досліджували особливості організації та
методики обліку й аналізу із застосуванням інформаційних технологій: В.
І. Бачинський, М. Т. Білуха, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк,
В. В. Євдокимов, В. П. Завгородній, З. В. Задорожний, С. В. Івахненков,
Л. М. Кіндрацька, Я. Д. Крупка, Ю. А. Кузьмінський, М. В. Кужельний,
П. О. Куцик, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, В. О. Озеран, М. С. Пушкар,
В. С. Рудницький, В. В. Сопко, С. І. Шкарабан, І. Д. Фаріон, І. Й. Яремко
та ін.
Однак, незважаючи на різноплановість та глибину проведених
досліджень даними вченими, проблема інформаційного забезпечення
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бухгалтерського обліку залишається недостатньо вивченою.
Саме це формує актуальність теми дослідження щодо впливу
інноваційних технологій на підготовку професійних навичок студентів в
університетах України. [1]
Із розвитком ринкової економіки підготовка фахівців з обліку
потребує
інтелектуального
наповнення,
зміни
професійнокваліфікаційних функцій праці, розробки теоретичних умов і практичних
механізмів фахової підготовки студентів економічного спрямування,
адекватним умовам сучасного суспільства. Проблеми впровадження
інноваційних технологій в Україні вимагають взаємозв’язку всіх
теоретичних досліджень з практичними компонентами підготовки,
звернути увагу на оцінку тієї професійної підготовки, що досягли реальні
фахівці, тому що саме від них буде залежати успішність проведення
реформ, а в остаточному підсумку – економічний та соціальний розвиток
суспільства. Щоб розв’язати ці проблеми необхідно більш широко й
науково обґрунтувати впровадження компетентнісного підходу у
вивченні ефективної професійної діяльності майбутнього бухгалтера.
Аналізуючи сучасні дослідження ми дійшли висновку, що розвиток
комп’ютерних технологій перебуває на стадії, коли більш успішно
реалізуються різні функції, що виконують бухгалтери. Етап, на якому
зараз перебуває Україна в галузі впровадження комп’ютерних та
інноваційних технологій в обліково-економічну роботу, найбільш
пов’язаний з використанням програмних продуктів: «1С:Бухгалтерія»,
«БЕСТ», «Електронна бухгалтерія» тощо [2].
Однією з глобальних цілей інформатизації освіти є професійна
підготовка фахівців, які в подальшому будуть володіти високою
комп’ютерною
компетентністю,
вмітимуть
застосовувати
нові
інформаційні технології в процесі навчання та у своїй професійній
діяльності.
У сучасному комп’ютеризованому, глобалізованому бізнессередовищі, бухгалтер повинен вирішувати багато складних питань,
таких що не були притаманні носіям цієї професії в минулому,
наприклад, як відображати, оцінювати і класифікувати нові ділові
операції, процеси та події, розвивати процеси з доданою вартістю бізнесу
та інформацією, створювати нові можливості для ланцюжків доданої
вартості і ланцюжків поставок, поширювати корисні знання для
широкого кола споживачів інформації, надавати послуги забезпечення по
всьому спектру економічної діяльності [3].
Проаналізувавши вище сказане, ми дійшли висновку, що у нових
умовах ми маємо сконцентрувати увагу, перш за все, на нетехнічній
спрямованості підготовки спеціалістів, готових до творчої роботи в
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умовах технолого-інформаційної системи розвитку суспільства. Завдяки
впровадженню ІТ у бухгалтерський облік, буде помітним зростання
продуктивності працівників, прискорення процесу звітності, можливість
створення централізованого бухгалтерського обліку і т.д.
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ОБЛІК СПИСАННЯ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ
ПРЕДМЕТІВ
Малоцінні та швидкозношувані предмети мають особливе місце у
складі майна та домінуючу позицію у структурі витрат підприємства у
сфері діяльності, при визначенні результатів господарської діяльності та
при висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Особлива увага до МШП викликана тим, що вони мають
принципову розбіжність з іншими виробничими запасами. Для МШП
характерна багаторазова участь у виробництві та збереження натуральної
(речової) форми. Однак необхідно пам’ятати, що будь-які предмети, що
купуються для подальшого продажу, до МШП не належать і
обліковуються як товари.
Виникає проблема: коли списувати МШП? Тому що малоцінні та
швидкозношувані предмети можуть списуватись як при вибутті в
експлуатацію, так і при закінченні їх корисного використання.
Вагомий внесок в теоретичну розробку проблем організації і
ведення бухгалтерського обліку і контролю мало-цінних і
швидкозношуваних активів внесли вітчизняні вчені М.Т. Білуха, Ф.Ф.
Бутинець, М.В. Кужельний, В.В. Сопко, А.М. Кузьмішський, М.С.
Пушкар, В.Я. Савченко, М.Г. Чумаченко та інші.
Малоцінні та швидкозношувані предмети
обліковуються на
рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмета" на дебеті якого
відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або
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виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом — за
обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів
в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання
нестач і втрат від псування таких предметів.
Під час видачі МШП працівникам підприємства для їх
застосування за виробничим призначенням їхня вартість списується з
балансу на витрати за первісною вартістю в момент передання в
експлуатацію згідно з П(с)БО 9 «Запаси», але це не означає, що облік
таких предметів більше не ведеться. За місцями експлуатації та
відповідними особами, яким такі предмети передано, відбувається
оперативний кількісний облік упродовж строку їх фактичного
використання і відповідальність за такі предмети несе особа яка одержала
даний предмет.
Коли МШП передають у користування, у витратах їх вартість
відображають залежно від напряму використання (адміністративні
витрати, витрати на збут, собівартість, інші витрати) кореспонденцією Дт 23 «Виробництво» К-т 91 «Загальновиробничі витрати», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати
операційної діяльності», 97 «Інші витрати».
МШП не включаються до матеріалів чи сировини з яких
виготовляється продукція чи будується споруда, вони є допоміжними
засобами праці і доцільно було б бухгалтерам спиратися на окреме
положення, де чітко прописані всі випадки
вибуття МШП у
експлуатацію і за якою вартістю.
Також не потрібно і забувати про те що МШП можуть втрачатися,
ламатися, зношуватися з вини працівників та відповідально-матеріальних
осіб, в таких випадках потрібно вартість МШП списувати з винних осіб.
Методи списання вартості МШП з вини працівників повинні бути чітко
визначенні та прописані в нормативних документах.
В результаті, можна зробити висновок, що методика вибуття МШП
має дискусійний характер та потребує подальшого вдосконалення, про
що свідчить наявність певних розбіжностей списання малоцінних засобів.
Тому, з метою вирішення вище вказаної проблеми було б добре
введення окремого П(с)БО, де зазначалися б всі випадки списання
(вибуття) малоцінних предметів,, їх оцінка, класифікація, критерії
віднесення, в тому числі вартісні, до того чи іншого виду активів.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
Основні засоби є важливим джерелом досягнення ефективної
діяльності і позитивних кінцевих результатів на підприємстві, тому облік
і контроль за їх використанням − одне із ключових завдань забезпечення
ефективного управління виробничо-фінансовою діяльністю будь-якого
підприємства.
Основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються
підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та
наданні послуг, для здачі в оренду іншим особам або для
адміністративних цілей [1]. На сьогоднішній день процедура проведення
обліку основних засобів на підприємстві має ряд неточностей і проблем,
які у свою чергу негативно впливають на процес управління
виробництвом, а також знижують ефективність використання основних
засобів.
Перш за все, до кола проблем щодо обліку основних засобів варто
віднести проблему оцінки основних засобів. Суть проблеми
безпосередньо полягає у виборі вартості основного засобу, за якою його
слід вимірювати. Можна використовувати такі види оцінки вартості
основних засобів, як первісна і справедлива вартість [2]. При
використанні первісної вартості в умовах інфляційних процесів,
підприємства можуть зазнати значних витрат. Навіть в умовах незмінних
цін, основні засоби, що мають однакові властивості і характеристики,
однак придбані в різний час, все ж можуть мати різну вартість. Щодо
справедливої вартості можна також виділити ряд недоліків, основним з
яких є те, що справедливі ринкові цінові не можуть бути одночасно
справедливими як для продавця, так і для покупця [3]. Тому потрібно
враховувати, що не існує єдиної оцінки яка б задовольнила вимоги усіх
користувачів фінансової звітності.
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Наступна проблема, яку слід назвати – це проблема інформаційного
забезпечення первинними документами з обліку основних засобів. Вона
полягає в тому, що первинна облікова інформація про наявність, стан,
рух, капітальний ремонт та інші операції з основними засобами
відображається у численних спеціалізованих регістрах, більшість
реквізитів яких тотожні. Це збільшує трудомісткість опрацювання
інформації, створює певні труднощі у забезпеченні необхідними формами
документів та формуванні їх обігу. Тоді як від аналітичності первинних
документів залежить можливість формування облікових регістрів.
Ще одним із проблемних питань є визначення ліквідаційної
вартості основних засобів. Ці процеси пов’язані із складністю оцінки
активів у майбутніх періодах. Так як для різних видів основних засобів
встановлений різний термін корисного використання, то досить складно
визначити вплив багатьох факторів на кінцеву вартість. Внаслідок цього,
часто припускають, що ліквідаційна вартість основних засобів на момент
закінчення їх експлуатації буде дорівнювати нулю. Натомість, в цьому
випадку, сума, яка амортизується дорівнюватиме первісній вартості.
Таким чином, вдосконалення обліку основних засобів на
підприємстві потрібно здійснювати шляхом вибору оптимальної за
складом і обсягом облікової інформації, яка забезпечить реалізацію
поставлених завдань; шляхом розробки та запровадження раціональних
схем
документообігу,
модифікації
документів;
застосування
централізованих норм усереднених відсотків ліквідаційної вартості, що
допоможе надати вартості, яка амортизується більш об'єктивний
характер, що у свою чергу приведе до зниження розбіжностей у сумі
ліквідаційної вартості одних і тих же активів, спрощення порядку її
визначення, а також підвищення якості облікової інформації.
Отже, процедура обліку основних засобів є водночас складною і
суперечливою. Облік і контроль основних засобів потребує
удосконалення в теоретичних і практичних аспектах. Основними
шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є
раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і
методів і способів збирання, обробки і узагальнення облікової інформації,
адаптованих до сучасних умов.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ
Бухгалтерський облік відіграє провідну роль в системі управління
підприємствами. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві є
обов'язковою вимогою, закріпленою в сучасному українському
законодавстві. Система бухгалтерського обліку повинна будуватись на
єдиній методологічній основі, що дозволяє відобразити діяльність
підприємства, сформувати достовірні дані про майновий і фінансовий
стан на мікроекономічному рівні, здійснювати економічний аналіз для
прийняття управлінських рішень та постійний контроль за його
показниками.
Як встановлено ч. 8 ст. 19 ГК, усі суб'єкти господарювання,
відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс,
зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї
роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну
інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян
України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську
діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці)
бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із
законодавством.
Проблемні питання організації бухгалтерського обліку розглядали
у своїх працях Ф.Ф. Бутинець, Н. Т. Білуха, С.В. Івахненков, Л.І.
Лавріненко, Г.Г. Кірейцев та ін. Разом з тим реалізація сучасного підходу
до трактування поняття “організація бухгалтерського обліку” носить
несистемний характер через відсутність детальної, науково-методичної
розробки щодо питань сутності та змісту даної категорії.
Одним з напрямків досягнення ефективної органіізації
бухгалтерського обліку є оптимізація системи управління для здійснення
ефективного взаємозв’язку та інтеграції основних його функцій –
планування, організації, мотивації, контролю, що забезпечить роботу
підприємства як цілісного механізму. Без контролю неможливо
управляти, оскільки будь-який процес завершується перевіркою ступеню
виконання поставлених задач та визначенням ефективності отриманих
результатів, що і є головною метою контролю. Ефективна організація
внутрішнього контролю – запорука успішної діяльності підприємства.
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Основні передумови раціональної організації обліку на
підприємстві такі:
 вивчення структури, особливостей технології й організації
виробництва;
 вивчення структури підприємства, умов роботи його виробничих
підрозділів, постачальницької і збутової діяльності забезпечує правильну
організацію обліку господарських процесів;
 встановлення взаємовідносин окремих підрозділів підприємства
з бухгалтерією;
 визначення порядку документації господарських операцій і
документообігу, реєстрації господарських операцій в системі рахунків
синтетичного й аналітичного обліку, методики калькулювання
собівартості продукції, порядок узагальнення облікової інформації.
При цьому визначають також технічні засоби одержання облікової
інформації, використання обчислювальної техніки, склад і кваліфікацію
облікового персоналу та інші конкретні умови ведення обліку на
підприємстві.
Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу має бути
такою, щоб забезпечити мінімальний шлях збирання й обробки
інформації: мінімальну кількість операцій і документів, максимальну
ефективність праці виконавців.
Важливим завданням організації бухгалтерського обліку, контролю
та аналізу є постійне вдосконалення та розвиток їх з урахуванням
досягнень науки і практики.
Отже, в умовах сучасної економічної ситуації розвиток
бухгалтерського обліку породжує все нові і нові питання, які зводяться до
ефективності бізнесу. Ці питання стосуються всіх сфер діяльності
підприємства з позиції економіки та соціальних відносин. Бухгалтерський
облік як наука на базі сукупності специфічних прийомів і принципів
формує інформацію про майно підприємства, його капітал і господарські
процеси. Підсумкова бухгалтерська інформація є сукупністю окремих
економічних показників, використовуваних в системі прийняття
управлінських рішень з метою здійснення внутрішнього контролю і
управління діяльністю підприємством. Бухгалтерська інформація
забезпечує створення дієвої системи внутрішнього контролю і управління
діяльністю підприємства.
Література
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ТИПИ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Проблематиці списання основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів присвячені наукові праці таких видатних учених як
Т. В. Барановська, Ф. Ф. Бутинець та М. С. Пушкар.
У виробничому процесі основні засоби зношуються, втрачаючи при
цьому первісну вартість. Розрізняють три типи зносу: 1) моральний знос;
2) фізичний знос; 3) амортизація.
Моральний знос – це знецінення діючих засобів праці до настання
повного фізичного зносу під впливом науково-технічного прогресу [3,
110 с.].
Такий знос знос виявляється у двох формах. Перша форма виявляє
собою втрату цінності старих основних засобів засобів у результаті
зменшення вартості їх відтворення. Тому в процесі виробництва основні
засоби переноситимуть меншу частину вартості, що стимулюватиме на
заміну старих основних засобів новими. Суму морального зносу при цій
формі визначають як різницю між первісною і повною (відновною)
вартістю. Під повною вважається вартість у новoму, незнoшеному cтанi.
Друга форма в кінцевому порядку призводить до втрати цінності
старих основних засобів через створення нових, які є більш
продуктивними й економічними. При цьому методі визначають повну
вартість. Також враховують продуктивність основного засобу,
споживання енергії та інші показники. При другій формі моральний знос
поділяється на повний та частковий. При частковому зносі основний засіб
встрачає споживчі вартості. Такий об'єкт доречно застосовувати на інших
операціях, де він буде ефективно використаний. Найшвидше зношуються
активні основні засоби.
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Отже, в результаті морального зносу основні засоби втрачають свої
споживчі якості і потребують заміни. При повному зношенні обладнання
повністю знецінюється і використання його призводить до збитку.
Фізичний знос – втрата основними виробничими фондами первісної
споживчої вартості, через яку вони поступово втрачають свою
дієздатність [4, 244 с.].
Основні
засоби,
які
фізично
зносились
не
можуть
використовуватись у подальшому виробництві, так як їх технічних стан
втратив свої фізичні властивості. Виходячи з цього фізичний знос
поділяють на дві групи: 1) тимчасовий (усувний) – знос основних засобів
можна ліквідувати шляхом проведення ремонту; 2) неусувний – повне
руйнування основних засобів.
Фізичний знос визначається такими розрахунковими методами: 1)
порівнюється нормативна та фактична величини з урахуванням
ліквідаційної вартості; 2) розраховується відношення перенесеної
вартості на вартість готової продукції, до загальної балансової вартості на
кінець року [3, 110 с.].
Амортизація – це розподіл вартості що амортизується протягом
строку їх корисного використання. Сума амортизації нараховується
щомісячно протягом строку корисного використання, строк якого
встановлюється підприємством самостійно. Нарахування амортизації
призупиняється на період реконструкції, добудови, дообладнання,
ремонту тощо.
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
В умовах ринкової економіки виникає необхідність суб’єктам
господарювання обирати найбільш гнучкий тип економічної поведінки
для швидкого адаптування до змін зовнішнього середовища. З поміж усіх
проблем економіки проблеми організації оплати праці вирізняються
особливою значущістю та складністю. Низький рівень заробітної плати,
наявність заборгованості по її виплаті, неефективність організації
стимулювання праці гальмує розвиток економіки країни в цілому. Для
сучасного розуміння та правильного визначення поняття заробітної плати
необхідно дослідити досвід високорозвинутих країн.
Згідно Закону України «Про оплату праці», заробітна плата є
винагородою, обчисленою, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану
ним роботу [1]. На жаль, в Україні заробітна плата стала різновидом
соціальної допомоги, не пов’язаної з результатами виконаної роботи.
Враховуючи зарубіжний досвід потрібно використовувати такий принцип
оплати праці, який би задовольняв як працівника, так і роботодавця. Є
зрозумілим, що ефективність праці значною мірою залежить від
особистого ставлення працівника до праці, проте мотивація зі сторони
працедавця відіграє чи не найбільшу роль. Мотивація праці є досить
поширеною темою для обговорення серед найвидатніших вчених
протягом багатьох століть. Необхідно розуміти, що будь яка мотивація не
може бути ефективною, якщо не виконуються мінімальні соціальні
гарантії, під якими розуміється, що працівник може повністю
задовольнити свої потреби, відновити сили та виключає необхідність
пошуку додаткового заробітку. В таких умовах працівник докладатиме
максимум зусиль для досягнення результату, вдосконалюватиме свої
навички та знання, які в майбутньому приведуть до загального розвитку
організації.
Генрі Форд на початку ХХ ст. стверджував: «Підприємство, яке
погано платить, завжди нестійке» [2]. Зі зростанням ролі людського
капіталу справедливість цих слів суттєво посилюється.
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На нашу думку, система преміювання повинна бути запроваджена
на кожному підприємстві, враховуючи галузь та сферу діяльності.
Особливу увагу необхідно звернути на заохочення нововведень, розробку
нових видів продукції, послуг. Доцільно було б встановити такі премії не
в залежності від заробітної плати, а як відсоток від економічного ефекту,
отриманого в результаті впровадження нововведень.
У відомій компанії «Fiat» є досвід застосування системи так званих
«відкладених премій». Суть її полягає в тому, що за створення нової
продукції встановлюється премії для персоналу, який брав у цьому
участь, але виплата їх відкладається на фіксований термін, наприклад, на
рік чи на два. Після закінчення цього терміну премія корегується на
коефіцієнт від 0 до 1,4 залежно від «поведінки» нової продукції на ринку.
Така система використовується і в інших країнах Європи та є досить
ефективним способом мотивації праці [3].
Отже, можна спостерігати, що системи оплати праці України та
певних зарубіжних країн сходяться, проте з подальшим розвитком такі
системи не повинні залишатись таким ж, а мають розвиватись та
вдосконалюватись. Удосконалення системи преміювання та оплати праці
на вітчизняних підприємствах має спиратися на накопичений зарубіжний
досвід. Основними елементами системи преміювання має бути:
використання тарифної системи, застосування прогресивних форм оплати
праці, стимулювання нововведень та істотна індивідуалізація заробітної
плати.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЛОМБАРДІВ
Фінансовий ринок є одним з найперспективніших сегментів
економіки країни. З організаційної точки зору, фінансовий ринок можна
розглядати як сукупність фінансових інститутів, суб’єктів економічних
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відносин.
Кожний
фінансовий
інститут
наділений
певними
повноваженнями, з ведення тих чи інших операцій, з конкретним
набором фінансових інструментів.
Одним з суб’єктів фінансового ринку, що за останні роки зміцнив
свою позицію та показав позитивну динаміку розвитку є ломбард. Це
зумовлено, перш за все, специфікою діяльності даної установи –
наданням короткострокових кредитів під заставу. Дебіторська
заборгованість, що виникає в процесі надання кредитів, є фінансовим
інструментом, яким оперує ломбард на ринку.
Поняття фінансових інструментів є досить новим для України, а
складність розуміння МСФЗ і МСБО, відсутність методичних
рекомендацій державного регулятора, актуалізує питання правильності
оцінки фінансових інструментів, а отже і відображення інформації по ним
в бухгалтерському обліку.
Головним об’єктом обліку для ломбарду є дебіторська
заборгованість, що виникає внаслідок надання кредитів. Відповідно до
МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання», дана
заборгованість є фінансовим активом. Оцінювати фінансовий актив
ломбард зобов’язаний на дату визнання, що є датою виникнення
зобов’язань позичальника перед установою згідно договору та на дату
балансу.
Згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», при первісному
визнанні фінансового активу ломбард оцінює його за справедливою
вартістю. Справедлива вартість – це сума, за якою можна обміняти актив
або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами. Найкращим підтвердженням справедливої
вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.
Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку,
якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі
чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові
операції, що здійснюються на загальних підставах. Фінансові
інструменти ломбарду не є котируваними, тому для визначення
справедливої вартості дані установи можуть використати один з таких
методів як, модель дисконтування грошових потоків, модель, що
базується на даних останніх угод, здійснених між непов’язаними
сторонами.
Справедливою вартістю фінансового інструменту під час
первісного визнання є ціна операції (тобто вартість отриманих коштів за
договором).
При подальшій оцінці на дату балансу, дебіторської заборгованості
за наданими кредитами, ломбард може використати оцінку за
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амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка
або продовжувати оцінювати даний вид активу за справедливою
вартістю.
Відповідно до класифікації фінансових активів, метод оцінки за
амортизованою вартістю є прямо визначеним МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» для даного виду фінансового активу.
Слід зауважити, що, при цьому, в МСБО немає ні точного
механізму, ні методики розрахунку ефективної ставки відсотку, тому
ломбард має сам обрати методику розрахунку. Такими методиками може
бути:
- методика усередненого значення, наведена в додатку 1 до П(С)БО
12 і в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку фінансових
витрат, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.10 р. № 1300;
- за формулою «ЧИСТВНДОХ» з додатка Microsoft Excel.
Відповідно до п. 4.1.5 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», ломбард
може, якщо вважає, що таке призначення усуває або значно зменшує
невідповідність оцінки чи визнання фінансового активу використовувати
оцінку за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки
у прибутку або збитку.
Провівши аналіз двох можливих методів оцінки даного активу
ломбарду, вважаємо за доцільніше використовувати метод оцінки за
амортизованою вартістю, так як фінансові активи ломбарду не мають
активного ринку, а отже є ризик, що оцінка за справедливою вартістю
може призвести до викривлення інформації про даний фінансовий актив в
обліку.
УДК 330.15:630*161
Ліщук Віра
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
Ліщук Михайло
Луцький національний технічний університет
Московчук Алла
Луцький національний технічний університет
ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ ЗА
УМОВ ПОСИЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Дослідження міжнародних комісій та організацій свідчать про
потужний потенціал лісів у забезпеченні сталого розвитку як інструмента
позитивного впливу на покращення здоров’я людини, розвиток
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міжнародних економічних відносин, досягнення екологічної та
економічної безпеки тощо [1].
Реалізований економічний потенціал лісового господарства
України формує лише 1,5% ВВП [2], тому тривалий час йому не
приділяли належної уваги. Це негативно позначилось на безпеці та
розвитку лісового сектора.
Лісова галузь України має специфіку у формуванні лісового фонду,
є багатофункціональною, тому її підприємства виконують різні за змістом
види діяльності Усе це вимагає комплексного підходу до виявлення
факторів, що формують економічну безпеку.
Основними зовнішніми загрозами економічної безпеки лісової
галузі можна вважати складну економіко-політичну ситуацію в країні,
врахування вимог міжнародних організацій щодо експортних позицій
країни, корумпованість багатьох сфер економіки, бюджетний дефіцит та
скорочення бюджетного фінансування, недосконалість нормативноправової бази, відсутність стратегії розвитку галузі та усвідомлення її
важливості для суспільства.
Забезпечення економічної безпеки потребує виокремлення
факторів, що впливають на її стан. Враховуючи особливості лісової
галузі, їх можна поділити на загальні, фактори відтворення та фактори
використання лісових ресурсів.
1. Основні загальні фактори економічної безпеки: оптимізація
відомчого підпорядкування земель лісового фонду та посилення
відповідальності різних лісокористувачів за стан і продуктивність лісів;
розроблення механізму управління лісами комунальної власності;
запровадження дієвого механізму щодо попередження виникнення
корупційних проявів в ухваленні управлінських рішень; адаптування
правового регулювання лісового господарства до міжнародного
законодавства; удосконалення організаційної моделі фінансування галузі;
прийняття узгодженої стратегії розвитку лісового господарства.
2. Основні фактори економічної безпеки у відтворенні лісових
ресурсів: розроблення першочергових заходів щодо оптимізації вікової
структури лісового фонду і доведення фактичної лісистості до
оптимальної; стабілізація лісових екосистем шляхом збереження
головних, супутніх порід та інших компонентів майбутнього лісового
ценозу; збільшення частки природного лісовідновлення деревостанів
головних
порід;
збільшення
фінансування
лісорозведення,
лісовідновлення, охорони та захисту лісу через удосконалення системи
оподаткування; розроблення оптимального підходу у державному
фінансуванні лісового господарства в малолісних регіонах.
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3. Основні фактори економічної безпеки у використанні лісових
ресурсів: стимулювання комплексного використання лісових ресурсів і
корисностей лісу; удосконалення системи митного регулювання експорту
необробленої деревини; залучення міжнародних інвестицій у розвиток
лісової галузі та оновлення її технічного потенціалу; удосконалення
системи продажу необробленої деревини з урахуванням пріоритетного
забезпечення сировиною вітчизняних виробників і забезпечення переходу
на європейські стандарти вимірювання, сортиментації та оцінки якості
деревини [3]; запобігання незаконним вирубкам лісу.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІЄРАРХІЇ ЩОДО
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Економічною основою будь-якої держави є рух грошових коштів
між економічними суб'єктами, які, взаємодіючи між собою, є учасниками
економічних відносин, що утворюють ринок, який вимагає створення
багатьох суспільних інститутів. Одним з таких інститутів є фінансовий
ринок, фундаментальна роль якого в сучасній ринковій економіці полягає
в акумуляції заощаджень економічних агентів і використання цих коштів
для створення нового капіталу. Висока динамічність процесів, що
відбуваються на фінансовому ринку, зумовлює необхідність
комплексного вивчення ринку фінансових інструментів. Потреби
користувачів фінансової звітності в інформації щодо вагомості,
доцільності та ефективності використання фінансових інструментів
суб’єктами господарювання спричинюють актуальність досліджень
питань економічної та правової сутності «фінансових інструментів», а
також ідентифікації їх як об’єктів бухгалтерського обліку.
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Трактування поняття «фінансовий інструмент» можливе у
широкому і вузькому значенні. В широкому розумінні фінансовими
інструментами слід називати сукупність юридично встановлених форм
відносин і методів їх використання на фінансових ринках, з
використанням яких здійснюються розподільчі та перерозподільчі
відносини: між фондами грошових коштів; між фондом грошових коштів
і власністю на нематеріальні активи; конвертаційні відносини між
фондом грошових коштів і власністю на матеріальні активи. Тобто, до
фінансових інструментів в широкому розумінні належать інструменти, за
допомогою яких перерозподіл коштів між суб’єктами економіки здійснює
держава: дотації, трансферт, субвенції, пільги, державний кредит,
гарантії, податки. У вузькому розумінні під фінансовими інструментами
розглядаються різні форми короткострокового і довгострокового
інвестування, торгівля якими здійснюється на фінансових ринках
(грошові кошти, цінні папери, опціони, форвардні контракти, ф’ючерси і
свопи).
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій
звітності визначають як національні стандарти: П(С)БО 13 «Фінансові
інструменти», НП(С)БО в державному секторі 134 «Фінансові
інструменти», так і міжнародні: МСБО 32 «Фінансові інструменти:
подання»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; МСФЗ 9
«Фінансові інструменти».
Визначення поняття «фінансових інструментів» як об’єкта
бухгалтерського обліку дає МСБО 32, згідно якого фінансовий
інструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення
фінансового активу в одного суб’єкта господарювання та фінансового
зобов’язання або інструмента капіталу у іншого суб’єкта
господарювання.
Виконання завдань бухгалтерського обліку операцій з фінансовими
інструментами залежить від визначення класифікаційних ознак
фінансових інструментів. При цьому важливий поділ цих ознак на
критерії першого, другого і третього порядку для отримання можливості
більш точного визначення економічної природи інструментів для
подальшої інтерпретації, аналізу облікової інформації за операціями з
фінансовими інструментами. Таким чином, до першого порядку облікової
класифікаційної ознаки можна віднести фінансові інструменти залежно
від: порядку включення в бухгалтерський баланс (балансові,
позабалансові); схильності зміни вартісного наповнення (монетарні,
немонетарні); управлінських цілей підприємства (ті, що хеджують та
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хеджовані). До другого порядку – залежно від: складності побудови
фінансового інструмента (комплексні, прості); можливості зміни умов
обігу компонентів фінансового інструмента (змінні, постійні). До
третього – залежно від: наявності процентної ставки (процентні,
безпроцентні); настання певного факту господарської діяльності (умовні,
безумовні).
Розглянуті ознаки класифікації можуть бути використані при
формуванні аналітичних рахунків обліку операцій з фінансовими
інструментами за таким алгоритмом: ідентифікація фінансового
інструменту відповідно до наведених ознак; побудова аналітичного коду
фінансового інструменту на основі класифікаційних ознак; застосування
аналітичного коду при побудові аналітичних рахунків робочого плану
рахунків за операціями з фінансовими інструментами.
УДК 657.471.7

Московчук Алла
Луцький національний технічний університет
Ліщук Віра
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
УПРАВЛІННЯ

З метою ефективного управління витратами необхідна їх науковообґрунтована класифікація. Суть класифікації витрат з точки зору
управління - це виділення тієї їх частини, на яку може здійснити вплив
суб’єкт управління. Тому з позицій управління класифікація витрат має
здійснюватись по різному, залежно від того, хто є суб’єктом управління і
якими витратами він реально може управляти.
Мета класифікації витрат для цілей управління – виділити ті
витрати, на які можливо впливати, приймаючи обґрунтовані управлінські
рішення. Систематизований розподіл витрат на визначені види за
допомогою класифікації є необхідним для побудови будь-якої системи
управління ними. Головна вимога до класифікації – це мінімальна
достатність за кількістю ознак, що забезпечують інформацію про витрати
у необхідних аспектах та необхідних обсягах.
Досліджуючи класифікацію витрат, яка використовується
зарубіжними вченими, необхідно
зазначити наступні особливості:
класифікація витрат – це сфера управлінського обліку, а він не
регламентований з боку держави, тому підприємства самостійно
55

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

розробляють систему класифікації витрат, виходячи з практичних
інтересів; витрати класифікуються за різними ознаками в залежності від
цілей, тобто підходи щодо класифікації залежать від призначення
інформації.
К. Друрі структурує витрати у залежності від цілей класифікації,
виділяючи три основні напрями:
 для калькулювання собівартості виготовленої продукції,
визначення вартості залишків, а також величини прибутку чи збитку;
 для прийняття управлінських рішень з метою контролю рівня
витрат;
 для визначення ефективної роботи менеджерів з управління
витратами.
Така розширена класифікація, на нашу думку, в найбільшій мірі
відповідає сучасним вимогам виробничого та управлінського обліку
витрат.
Ч. Хорнгрен і Дж. Фостер обґрунтовують наступні класифікаційні
ознаки:
 за відношенням до обсягу виробництва;
 за ступенем усереднення;
 за роллю у процесі виробництва;
 за визначенням відношення до собівартості продукції;
 за способом віднесення на собівартість продукці;
 за участю у процесі виробництва.
Р. Манн та Е. Майєр для цілей управління виділяють три
укрупненні групи витрат:
 прямі виробничі витрати, які безпосередньо пов’язані із
виготовленням продукції;
 витрати, які не відносяться до конкретних видів продукції, але їх
можна враховувати за групами витрат, сферами відповідальності без
додаткового розподілу;
 витрати, які неможливо безпосередньо віднести ні на вироби, ні
на місця виникнення витрат, або ж можливо, використовуючи дуже
складні методи розрахунку.
Автори зазначають, що для ефективного управління достатньо
мати інформацію лише про певні витрати, найбільш важливі для
вирішення конкретного завдання. Отриманий результат не буде
абсолютно точним, але дозволить менеджменту підприємства в короткий
термін прийняти обґрунтоване управлінське рішення, що є надзвичайно
важливим в умовах конкурентної боротьби.
Таким чином, для групування витрат на виробництво продукції у
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країнах із розвинутою ринковою економікою використовують такі
підходи:
 групування економічно однорідних витрат за місцями їх
виникнення;
 поділ витрат за функціональними ознаками;
 виділення мінімальної кількості статей з урахуванням їхньої
економічної доцільності.
УДК 657
Нужна Оксана, Бик Олег
Луцький національний технічний університет
ВЕКСЕЛЬ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від виду
векселів, порядку заповнення реквізитів векселя та їх змісту, порядку
видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.
Вексель (нім. – заміна, обмін, розмін) – це письмово оформлене
боргове зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне
грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну
суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Вексель відноситься до цінних паперів, які характеризуються як
документ, що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких
можлива лише при його пред’явленні.
Розрізняють простий та переказний вексель.
Простий вексель (соло) – письмовий документ, який містить просте
і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця (боржника) сплатити
векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений
строк і в обумовленому місці. Простий вексель виписується
позичальником із зобов’язанням сплатити борг кредитору.
Переказний вексель (тратта) – письмовий документ, який містить
простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити
певну суму грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці.
Переказний вексель – це вимога кредитора до позичальника сплатити
кошти третій особі – ремітенту.
Особливим видом є казначейські векселі. Казначейські векселі – це
векселі, які видаються за рахунок фінансування витрат державного
бюджету (за винятком витрат на оплату праці та інших грошових виплат
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населенню) за згодою відповідного отримувача коштів з державного
бюджету.
Казначейські векселі можуть використовуватись з метою:
 погашення кредиторської заборгованості (за згодою відповідних
кредиторів);
 продажу юридичним особам-резидентам;
 застави з метою забезпечення зобов’язань перед резидентами
згідно із законодавством про заставу;
 заліку в оплату податків до державного бюджету за бажанням
власника векселя.
Вексель відноситься до категорії суворо формальних документів.
Це означає, що у випадку недотримання чітко встановленої форми
векселя останній втрачає вексельну силу. Порядок бухгалтерського
обліку операцій, пов’язаних з вексельним обігом, регулюється
нормативними документами.
Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської
заборгованості, обліковуються на рахунку 162 «Довгострокові векселі
одержані».
Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів
векселів, порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку
видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.
Оцінка векселя здійснюється в розмірі вексельної суми, зазначеної
на ньому прописом та цифрами.
Вексельна сума може включати відсоток як додаткову плату за час
обігу векселя.
Облік векселів ведеться паралельно з обліком дебіторської
заборгованості.
Належна оплата векселя у встановлений строк погашає всі
вексельні зобов’язання.
Аналітичний облік вексельних операцій ведеться за кожним
одержаним векселем (за видами векселів):
 векселі, строк сплати по яких ще не настав;
 векселі, дисконтовані банком;
 векселі, не оплачені у встановлений термін.
На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані», 51
«Довгострокові векселі видані», 62 «Короткострокові векселі видані» в
Журналі-ордері №3 Б с.-г. та відомості №3.1 с.-г. ведеться облік
заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену
продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги та одержану
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продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги постачальниками
та підрядниками, які забезпечені векселями.
Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем, для
чого в журналі-ордері та відомості відводиться окремий рядок.
УДК 657
Нужна Оксана, Гаврилюк Марія
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА
Сільське господарство є рушійною силою економічного розвитку
суспільства, найбільш важливою галуззю якої є рослинництво. Адже саме
ця галузь надає сировину для інших галузей промисловості та
задовольняє суспільство продуктами своєї діяльності.
Для виробництва продукції потрібно використовувати багато
різних показників, серед яких є: сировина, людська праця, природні
ресурси, природні чинники, та інші ресурси. Саме вони впливають на
витрати і створюють виробничу собівартість. Тому на сьогоднішній день
підвищувати ефективність обліку витрат виробництва і полегшення
розрахунку собівартості продукції в сільському господарстві є
актуальним.
Вивченням цих питань займалися такі науковці, як Н.Л.Жук,
М.Ф.Огійчук, Ф.Ф.Бутинець та інші.
Для того, щоб вчасно отримати потрібну інформацію про
виготовлену продукцію, її рентабельність та сформувати об’єктивну ціну
на неї, ведуть облік витрат продукції рослинництва. З цього випливає
актуальність запровадження ефективного управління обліком витрат,
результативність його ведення та розрахунок собівартості продукції.
Однією з проблем у сільському господарстві є поділ витрат. Дуже
важко визначити як змінні, так і постійні витрати, адже на обсяги
виробництва впливають переважно природні фактори. При такій ситуації
загальновиробничі витрати варто віднести на виробництво і додати до
собівартості, не враховуючи рівня потужності. Тому доцільно ретельно
вивчити чинники, які складають витрати.
Отже, сьогодні варто переглянути певні аспекти обліку з ведення
витрат рослинництва, які дозволять полегшити перевірку і контроль
використання людської праці й матеріальних ресурсів, відображувати
достовірну інформацію як в аналітичному так і синтетичному обліку, в
усіх видах звітності.
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КРУГООБІГ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Власний капітал показує частку майна підприємства, яка
фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства.
Метою формування капіталу підприємства є придбання необхідних
активів та оптимізація структури капіталу з позицій забезпечення умов
ефективного його використання.
Капітал характеризує загальну вартість засобів у грошовій,
матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування
активів підприємства.
З економічної точки зору, капітал є вартістю, яка має властивість,
приносячи так звану додаткову вартість, само зростати. Вважаємо, що тут
підкреслюється специфічний підприємницький характер використання
майна, що має певну цінність. Таке майно, щоб зростати, повинно
обертатися в сферах виробництва і обміну.
Функціонування капіталу підприємства в процесі його виробничого
використання характеризується процесом постійного круговороту.
Кожен завершений оборот капіталу складається з ряду стадій.
Отже, в процесі кругообігу власний капітал підприємства
проходить три стадії.
На першій стадії власний капітал в грошовій формі інвестується в
певні активи (оборотні і необоротні), перетворюючись тим самим в
виробничу форму.
На другій стадії виробничий капітал в процесі виробництва
продукції перетворюється в товарну форму (включаючи і форму
виробничих послуг).
На третій стадії товарний капітал у міру реалізації вироблених
товарів та послуг знову перетворюється в грошовий капітал.
Оборотність власного капіталу підприємства характеризується
такими показниками:
 коефіцієнт оборотності власного капіталу;
 період одного обороту власного капіталу.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Коб вк) — відношення
чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ВР) до
середньої за період вартості власного капіталу підприємства (ВК):
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К об вк 

ВР
.
ВК

(1)

Тобто, коефіцієнт оборотності власного капіталу показує, скільки
разів протягом періоду власний капітал покривається чистим доходом від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або скільки чистого доходу
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) припадає на кожну
одиницю власного капіталу. Або, інакше, скільки оборотів здійснює
власний капітал підприємства протягом досліджуваного періоду.
Позитивною є динаміка до зростання коефіцієнта оборотності
власного капіталу.
Середня тривалість обороту власного капіталу підприємства
характеризується періодом його обороту в днях (місяцях, роках) і
визначається відношенням кількості днів у періоді до коефіцієнта
оборотності:

Т об вк 

365
.
К об вк

(2)

Період обороту власного капіталу показує час, протягом якого
власний капітал підприємства повністю покривається доходом
(виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Оскільки коефіцієнт оборотності і період обороту мають
протилежну динаміку, позитивною є тенденція щодо зменшення періоду
обороту власного капіталу.
Таким чином, розрахувавши вище подані показники, можна
зробити висновок про швидкість обертання капіталу підприємства в
процесі виробничого використання.
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Сільське господарство завжди було провідною галуззю у світі та
залишається нею по сьогоднішній час. Його розвиток значно впливає на
матеріальне становище, добробут країни та її населення, а також на
зміцнення економічної та продовольчої безпеки.
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Аграрний сектор є одним із найбільш ризикованих в економіці,
адже на нього суттєво впливають різні природні фактори та біологічні
чинники.
В Україні сільське господарство з кожним роком все більше
розвивається, з’являється досить велика кількість сільськогосподарських
підприємств та фермерських господарств.
За даними Державної служби статистики України, експорт
сільськогосподарської продукції склав у 2016 році – 11,8 млрд. дол., що
склало 40,7 % від загального національного експорту. За зведеними
даними урожай зернових та зернобобових культур у 2016 році склав 64,2
млн. тонн, що на 4 млн. тонн більше ніж у 2015 році, при урожайності
44,8 ц/га (більше на 3,7 ц/га ніж у 2015 р.) [1].
Виробнича діяльність сільськогосподарського підприємства
включає в себе виробництво сільськогосподарської продукції, до складу
якої входять продукція рослинництва і тваринництва, вони дозволяють
оцінити і проаналізувати дану галузь більш ґрунтовно.
У таблиці 1 наведено динаміку виробництва продукції сільського
господарства України в цілому та у розрізі рослинництва і тваринництва.
Рисунок 1 демонструє динаміку виробництва сільськогосподарської
продукції більш наочно.
Результати показали, що виробництво продукції сільського
господарства аграрних підприємств та фермерських господарств у 2016
році у порівнянні з 2010 роком зросло на 51030 млн. грн. та на 10135,6
млн. грн.
Таблиця 1
Динаміка виробництва продукції сільського
господарства України за 2010-2016рр. (млн. грн.) [2, 3]
Роки
2010
1

2013

2014

2015

4
5
6
7
Сільськогосподарські підприємства

Продукція сільського
94089,0 136590,9 139058,4 131918,6
господарства
продукція
66812,7 103127,8 105529,5 99584,7
рослинництва
продукція
тваринництва 27276,3 33463,1
33528,9
32333,9
у т.ч. фермерські господарства
Продукція сільського
11965,8 19091,4
19188,8
18909,3
господарства
продукція
10840,9 17695,3
17847,0
17565,4
рослинництва
продукція
тваринництва 1124,9
1396,1
1341,8
1343,9
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8

Відхилення (+/)
2016-2010)
9

145119,0

51030

113392,6

46579,9

31726,4

4450,1

22101,4

10135,6

20705,3

9864,4

1396,1

271,2

2016
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Крім того, статистичні данні за 2010-2016 роки свідчать про такі
факти:
- виробництво продукції рослинництва сільськогосподарських
підприємств та фермерських господарств збільшилось на 46579,9 млн.
грн. і 9864,4 млн. грн.;
- виробництво продукції тваринництва сільськогосподарсь-ких
підприємств та фермерських господарств збільшилось на 4450,1 млн. грн.
і 271,2 млн. грн.
160000
140000
120000
100000

сільськогосподарські
підприємства

80000

фермерські
господарства

60000

40000
20000
0
2010

2013

2014

2015

2016

Рис.1 - Динаміка виробництва продукції
сільського господарства України за 2010-2016рр. (млн. грн.)
Отже, аграрна галузь в Україні займається вирощуванням
сільськогосподарських культур та розведенням тварин для забезпечення
населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною. Ця
галузь напряму залежить від кліматичних та біологічних умов, які
передбачити не можливо. Протягом останніх років спостерігається
позитивна
динаміка
збільшення
обсягів
виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В
СИСТЕМІ КОТРОЛІНГУ
Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних
управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах
системи контролінгу. На перший погляд, поняття «контролінг»
асоціюється зі словом «контроль». Але ці поняття не тотожні. Контролінг
(стратегічний менеджмент) – це підсистема управління, що поєднує в собі
елементи функцій контролю, планування, обліку та аналізу.
Г.М. Колісник зазначає, що система управління витратами – це
сукупність взаємопов’язаних елементів (структури, завдань, технології,
людей, цілей) та системного підходу до об’єктів [5]. На погляд І.М.
Мазур механізм управління витратами підприємств повинен складатися із
сукупності елементів, які виконують наступні функції: нормування,
планування й прогнозування, облік і розподіл, аналіз і поточний
контроль, регулювання [4]. О.Г. Кірдіна та Ю.В. Мирошниченко
вказують, що важлива роль належить економічному аналізу
господарської діяльності, прогнозній оцінці витрат i результатів, науковообґрунтованим методам калькулювання, формування i розподілу витрат
підприємства [1].
Н.І. Костецька зазначає, що для ефективного управління
довгостроковими витратами необхідно дослідити найвищий рівень
причин виникнення витрат [2]. Діагностування цих факторів дозволить
підприємству досягти досконалого розуміння свого відносного
положення за витратами і того, як воно може змінитися в порівнянні з
конкурентами.
Вдосконалення технологій управління виробничими витратами,
безумовно, вимагатиме подальшого розгалуження класифікаційних ознак
розподілу витрат. Зокрема, ознака реального наповнення витрат власними
джерелами фінансування дозволить відобразити в стратегічному аспекті
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можливі проблеми, пов’язані з недооцінкою в системі контролінгу
вартості теперішніх або майбутніх витрат.
Стратегічні
показники
діяльності
підприємства
рідко
розкриваються за допомогою бухгалтерських даних, які роблять акцент
на отриманні прибутку за період. Підвищення конкурентоспроможності
підприємства відбувається за рахунок постійного поточного прибутку та
завдяки витратам на досягнення лідерства в конкурентній боротьбі.
На думку Я.В. Леонова аналіз витрат, як елемент функції контролю
й оперативного коригування рішень, допомагає оцінити ефективність
використання всіх ресурсів підприємства, виявити резерви зниження
витрат на виробництві, зібрати інформацію для підготовки планів і
ухвалення раціональних управлінських рішень у сфері витрат [3]. При
цьому слід пам’ятати, що управляти витратами слід не заради них самих,
а заради збільшення частки ринку, так як вона стає основним показником
зв’язку між прибутком окремого періоду і довгостроковим прибутком.
Однак слід з обережністю ставитись до тлумачення показника частки
ринку, тому що її значення не в повній мірі говорить про розмір,
структуру і тривалості очікуваного попиту. Слід оцінювати найкращі з
наявних прогнозів стратегічних альтернатив, а частку ринку брати в
якості додаткового чинника цих прогнозних відносних показників затрат.
Стратегічні рішення в модельованому середовищі повинні
прийматися на підставі оцінки їх впливів на конкурентну боротьбу,
розширеної до прогнозованих змін частки ринку та прибутковості
протягом тривалого періоду. Це уявлення про оцінювання стратегічних
витрат є протилежним тому, яке пропонується в економічній літературі.
Зокрема, стверджується, що всі стратегічні управлінські рішення повинні
розглядатися як «інвестиції» й оцінюватися на підставі їх чистої
теперішньої вартості, скоригованої на ризик. Такий акцент на прибутках
від інвестицій викличе впевненість у керівництва підприємства у тому,
що прибуток виникає внаслідок лише тільки процесу інвестування,
котрий часто сприймається як створення матеріальних активів. Однак,
стабільний прибуток виникає лише тоді, коли підприємство знаходиться
у вигідній стратегічній позиції. Нові інвестиції в розширення продажів
мають змінювати конкурентоспроможність і оцінюватися через відносні
витрати до прогнозної частки ринку. Будь-які витрати звітного періоду
умовно можна розглядати як інвестиції у власний капітал, оскільки вони
покликані збільшувати прибуток, а отже, і власний капітал.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО
КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

До найважливіших галузей промисловості усіх розвинених країн
належить машинобудування, воно має вплив на ефективність і
продуктивність всіх сфер економіки: машинобудування займається
виробництвом машин та устаткування, які забезпечують виробництво
товарів і послуг підприємствами інших галузей, стимулюючи тим самим
їхній розвиток.
Аналізом проблем даного напрямку займалось багато вітчизняних
науковців, серед яких Чумакова Т.В., Король К.В., Бакута А.В. та інші.
Машинобудівний комплекс України має дуже складну структуру.
Він охоплює понад 20 спеціалізованих галузей, тобто практично всі
галузі машинобудування, є основою важкої індустрії й відіграє
вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства.
На сьогодні машинобудування відіграє винятково важливу роль у
прискоренні науково-технічного прогресу. Випускаючи знаряддя праці
для різних галузей господарства, машинобудування забезпечує
комплексну механізацію та автоматизацію виробництва.
Станом на 2016 рік до комплексу входять 11 267 підприємств, з
яких 146 - великих, 1834 - середніх та 9287 - малих з виробництва
66

ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Луцьк, 07 жовтня 2017 р.)

різноманітних машин і устаткування, приладів і апаратури, різних видів
транспортних засобів тощо; 58 підгалузей; 1,6 млн зайнятих. Частка
машинобудування в загальному обсязі продукції (робіт, послуг)
промисловості становить 13,4 %[2].
Українське машинобудування все ще частково залежить від
постачання матеріалів, сировини, комплектуючих з країн СНД, така
ситуація залишилася ще з часів Союзу. Майже 100 підприємств входять
до списку залежних, а 70 із них перебувають у критичній залежності від
Росії. В умовах браку внутрішнього попиту на продукцію вітчизняного
військово-промислового комплексу (5—7 %) експорт залишається
єдиним джерелом існування та розвитку незначної частки оборонних
підприємств. На сьогодні одним із головних завдань комплексу є
зменшення залежності від інших країн шляхом розвитку власного
виробництва багатьох необхідних компонентів для всіх видів
продукції.………………\
2016 рік є часом подолання кризових явищ, відновлення
виробничих потужностей, нарощування обсягів виробництва та,
відповідно, зростання обсягів реалізованої продукції. На сьогодні значна
увага приділяється освоєнню та підготовці випуску нових видів
продукції, упровадженню нових технологій, технічному переозброєнню
виробництва, адже розвиток науково-технічної діяльності, розробка та
впровадження інновацій є запорукою успішного функціонування та
покращення стану машинобудівної галузі.
Також, слід відмітити, що машинобудівна галузь в Україні є
експорто орієнтованою, на зовнішні ринки реалізується близько
половини виробленої продукції. При цьому експорт недиверсифікований
і припадає переважно на країни СНД (насамперед Росію), які також
сильно постраждали від кризи та економічних заборон. У результаті чого,
різке скорочення інвестиційної активності у 2016 році на основних
ринках збуту призвело до зменшення експорту продукції
машинобудування до 3,94 млрд дол. США.
У
цій
галузі
у
широких
масштабах
продовжують
використовуватися характерні для радянської економіки затратні
технології, що веде до зростання ресурсомісткості її продукції та
перешкоджає скороченню затрат виробництва та випуску інноваційної
продукції в інших галузях економіки
Управління машинобудівним підприємством в умовах кризи має
бути спрямоване на збільшення надходження фінансових ресурсів та
зменшення поточних витрат, на зростання обсягів реалізації продукції.
Увагу слід приділити розвитку наукоємних та високотехнологічних
виробництв. Це призведе до зниження матеріалоємності продукції, до
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покращення якості та виходу виробництва на новий рівень, що дозволить
зайняти нові ніші на світовому ринку. Для успішного розвитку
машинобудування
в
Україні
необхідно
підтримувати
конкурентоспроможність продукції на світовому ринку. Для цього
необхідно забезпечити високу якість продукції, її надійність та
довговічність, що потребує великих інвестиційних вливань у наукове
забезпечення та оновлення технологічного парку виробництва.
Машинобудування України перебуває у складному фінансовому
становищі. Кількість збиткових підприємств зростає з кожним роком.
Відбулося
погіршення
експортно-імпортних
відносин.
Однак
машинобудівний комплекс України має значний інноваційний потенціал,
що дає велику надію на відродження галузі.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І ПЕРЕРОБКИ
ЦУКРОВОЇ СИРОВИНИ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ
Сільськогосподарське
виробництво
характеризується
різноманітними умовами надходження, зберігання і використання
одержаної продукції. Цукровий буряк вирощується колективними
сільськогосподарськими
підприємствами
(КСП)
та
іншими
господарствами і здається цукровим заводам. Взаємовідносини між
виробниками цукрової сировини і цукровими заводами регулюються
договорами, що укладаються відповідно до законодавства.
Бурякоцукровий підкомплекс як об'єкт обліку, інтеграційні
процеси в ньому досліджували в своїх працях П.П. Борщевський, П.І.
Гайдуцький, О.С. Заєць, Є.В. Імас, Ю.С. Коваленко, М.Ю. Коденська,
І.І. Лукінов, М.Й.Малік, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Онищенко, В.І.
Пиркін, П.П. Руснак, В.Г. Поплавський, М.Й. Хорунжий, О. М.
Шпичак, В.В. Юрчишин, інші автори.
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Галузеві особливості економічної ефективності бурякоцукрового
виробництва виражаються такими основними факторами: територіальне
розміщення підприємств, продовження виробничого сезону, сировина,
концентрація виробництва. Об'єктами обліку витрат і калькулювання в
бурякоцукровій галузі є наступні види продукції: насіння цукрових
буряків, маточні цукрові буряки, фабричні цукрові буряки тощо.
На собівартість готової продукції впливають такі фактори, як
економія, яка досягається на цукрових підприємствах з більш високою
потужністю, так і додаткові витрати із заготівлі та транспортування
сировини, які збільшуються в залежності від відстані доставки. Для
ведення бухгалтерського обліку заготівлі цукрових буряків пропонується
запровадити рахунки другого порядку до субрахунку №201«Сировина і
матеріали»:
 201.1 «Заготівля і придбання сировини і матеріалів»
 201.2 «Транспортно-заготівельні витрати», призначені для
бухгалтерського обліку витрат з доставки і зберігання цукрового буряку.
Списання заготівельно-складських витрат і включення їх до
собівартості цукрових буряків у поточному періоді можна здійснювати за
розробленими нормами. У кінці виробничого сезону або в кінці періоду
заготівлі сировини потрібно робити остаточний розрахунок транспортнозаготівельних витрат на 1 тонну цукрового буряку. Після списання
витрат, що складають фактичну собівартість сировини (цукрового
буряку) рахунок другого порядку 201.1«Заготівля і придбання сировини і
матеріалів» закривається. [1. c.44].
Операції з давальницькою сировиною на цукрових заводах
займають вагоме місце в господарській діяльності підприємств, оскільки
переробка сировини на давальницьких умовах є істотним джерелом
надходжень для вітчизняних цукрових заводів, значна частина яких
перебуває на межі банкрутства через недозавантаження виробничих
потужностей (у цілому по галузі 20 %).
Отже, основною особливістю обліку надходження і переробки
цукрової сировини є точність відображення господарських процесів.
Ефективність виробництва залежить від тривалості процесу переробки
цукрового буряка, технологічних якостей сировини, цукристості буряків,
удосконалення планування та економічного стимулювання виробництва
продукції, використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів,
виявлення внутрішніх резервів.
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ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ І ПРИЧИНИ БЛОКУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ НАКЛАДНИХ З ПДВ
Проблема побудови ефективної податкової системи – одна з
найбільш актуальних в Україні. Її вирішення повинно здійснюватися
шляхом вивчення й аналізу як існуючої в Україні законодавчої бази, так і
накопиченого у світі досвіду у сфері оподаткування
Податок на додану вартість – непрямий податок, який виконує
фіскальну функцію та складає значну частку від надходжень до
державного бюджету України. В той же час ПДВ є одним із домінуючих
податків, яким маніпулює тіньовий сектор через недосконалість
економічної системи країни. Це означає, що держава недоотримує значну
частку надходжень. Система електронного адміністрування ПДВ (далі –
СЕА ПДВ) в Україні діє з 2015 року, однак й сьогодні зазнає змін, разом з
якими змінюються й вимоги Податкового Кодексу України та інших
нормативно–правових актів, що регламентують облік й оподаткування
операцій з ПДВ.[1]
Питання теорії та методики обліку, контролю та оподаткування
ПДВ надзвичайно актуальні, а їх дослідженню присвячено багато праць
науковців, серед яких: В.Л. Андрущенко, Ю.В. Бондар, В.В.
Буряковський, О.В. Будько, Ю.А. Верига, О.С. Гусакова, О.О. Дудоров,
Ю.Б. Іванов, П.М. Гарасим, М.М. Коцупатрий, А.О. Нікітішин, Т.О.
Пасько, Н.В. Прохар, Т.М. Семенко, В.М. Сердюк, Н.М. Ткаченко,
П.Я. Хомин Л.М. Чернелевський та інші. Однак й на сьогодні ряд
проблем, пов’язаних з електронним обліком та адмініструванням ПДВ,
залишаються недостатньо дослідженими та вимагають вирішення з
урахуванням положень Податкового кодексу України.
Як відомо, з 1 липня 2017 року запрацювала система моніторингу
та зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування
(далі – ПН/РК). Початок роботи системи пройшов не досить вдало через
відсутність вкрай важливих інструкцій/роз’яснень з боку контролюючих
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органів.[2]
Як і очікувалось, не перевірятимуться податкові накладні,
що відповідають одній із чотирьох ознак, вказаних нижче:
1. ПН, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або
складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
2. Обсяг постачання в зареєстрованих платником ПН/РК у
поточному місяці становить менше ніж 500 тис. грн, а керівник такого
платника займає аналогічну посаду не більше ніж у 3-х платників
податків;
3. ПН/РК, складені платником (та його відокремленими
підрозділами), який сплатив у 2016 році ЄСВ, а також податків і зборів
(крім ПДВ, сплаченого при імпорті товарів) на суму понад 5 млн грн (діє
до 01.01.2018 р.);
4. ПН/РК, складені платником, у якого відношення ∑ сплаченого
ЄСВ, податків та зборів (крім ПДВ при імпорті товарів) протягом
останніх 12 місяців до загальної ∑ постачання товарів/послуг, що
оподатковуються ПДВ за ставкою 7 або 20%, зазначеного в
зареєстрованих ПН/РК за останні 12 місяців становить понад 0,05
(податкове навантаження 5 %) ∑ ПДВ в ПН/РК, зареєстрованих у
поточному місяці (з урахуванням ПН, поданої на реєстрацію), не
перевищує найбільшу місячну ∑ ПДВ в ПН, зареєстрованих протягом
останніх 12 місяців, помножену на 1,3 (контроль за т.зв. «стрибками», що
властиві фіктивним підприємствам).
Таким чином, у випадку відповідності хоча б за одною ознакою,
виходячи із зафіксованого в Наказі Міністерства фінансів України від
13.06.2017 р. № 567, хвилюватись за блокування податкової накладної не
варто.
Якщо ж податкова накладна не відповідає жодній із чотирьох
ознак, така накладна проходить перевірку на наступні критерії:
І. Обсяг постачання товару/послуги в ПН, що реєструється, у 1,5
рази більше залишку різниці обсягу постачання цього товару за ЗарНакл з
01.01.2017 р. та обсягу придбання/ імпорту цього товару з 01.01.2017 р. за
отриманими ЗарНакл та митними деклараціями; у такому залишку понад
75% товарів з кодами згідно УКТЗЕД (які затверджуються ДФС за
погодженням з Міністерством фінансів України) та відсутність такого
товару/ та 02.10.2017 2/2 послуги в інформації, поданій платником
податку ; 3 ∑ ПДВ ЗарНакл (що відповідають цьому критерію) в звітному
періоді (з урахуванням поданої ПН/РК) > середньомісячної за останні 12
місяців ∑ ЄСВ сплаченого та ∑ податків та зборів ( ); та ця додаткова
умова зазначена окремо від критеріїв, але фактично є ще однією
складовою цього критерію.
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II. Відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих
органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання
на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю
підакцизними товарами (продукцією). [3]
Як бачимо, залишилось лише два критерії блокування податкових
накладних. При цьому питань до критеріїв, на жаль, не поменшало.
Література
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі
змінами та
доповненнями.
2. Закон України № 643-ІХ від 16.07.15 р. «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення адміністрування ПДВ».
3. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. № 567 «Про
затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації
податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію
податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних».

УДК 657
Садовська Ірина, Поліщук Ксенія
Луцький національний технічний університет
ПОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ БІЗНЕСОМ
Облікова політика для цілей оподаткування – це обрана платником
податків сукупність способів (методів) визначення доходів або витрат, їх
визнання, оцінка та розподіл, а також облік інших необхідних для цілей
оподаткування показників фінансово-господарської діяльності платника
податків.
Визначення облікової політики Податковим кодексом України є
заходом щодо систематизації понятійного апарату українського
податкового законодавства, а також може розглядатися як передумова до
систематизації вимог облікової політики для цілей оподаткування.
В обліковій політиці для цілей оподаткування агропідприємства
повинні бути вирішені два основних питання:
1. Організаційно-технічне, що включає:
а) організацію ведення обліку розрахунків за податками і
платежами (силами самої бухгалтерії, створення спеціального підрозділу,
аутсорсинг, послуги інших компаній);
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б) розробку системи податкових регістрів для розрахунку податку
на прибуток, фіксованого сільськогосподарського податку та інших
податків та зборів;
в) розробку системи документообігу для заповнення податкових
регістрів;
г) взаємодія між головною організацією і її відособленими
підрозділами відносно обчислення і сплати податку на прибуток,
фіксованого сільськогосподарського податку та інших податків та зборів;
2. Методологічний. Під методологією обліку розрахунків за
податками і платежами розуміється сукупність спеціальних прийомів і
методів, які застосовуються в процесі його ведення.
Отже, облікова податкова політика являє собою сукупність певних
елементів організації обліку розрахунків за податками та платежами, які
визначаються агропідприємством на підставі загальноприйнятих правил,
що встановлюються законодавством України; підтверджуються Наказом
про облікову політику агропідприємства (рис. 1).
Облікова податкова політика
агропідприємства: її елементи

Теорія

Методологія

Технологія

Організація

Визначаються теоретичні основи обліку розрахунків за
податками та платежами; зазначаються положення та
нормативні акти що стосуються цих розрахунків.

Обгрунтовуються правила та методи збирання /
обробки / передачі інформації
Обумовлюється необхідність застосування наступних
елементів: Плану рахунків бухгалтерського обліку;
форми обліку розрахунків за податками та платежами;
внутрішній контроль; складання податкової звітності.

Визначається структура конкретного підрозділу в
бухгалтерії, що відповідає за облік розрахунків за
податками та платежами; його взаємодія з іншими
підрозділами бухгалтерії та інші аспекти його
діяльності.

Рис.1. Елементи облікової податкової політики агропідприємства
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Звідси слідує, що облікова політика агропідприємства для
податкових цілей має включати ключові питання, що стосується
організації та ведення обліку розрахунків за податками та платежами,
належне використання яких забезпечить зменшення кількості помилок
при проведенні такого роду розрахунків, а також посилить
результативність внутрішнього аудиту за його веденням.
УДК 657
Сидоренко Роман, Батієвич Дмитро
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
Дискусії щодо економічної суті амортизації тривають, мабуть,
стільки, скільки існує економіка як наука. Отже, амортизація — це процес
розподілу витрат між періодами, протягом яких актив приноситиме
економічні вигоди. У такому значенні поняття «амортизація»
використовує і бухгалтерське, у тому числі міжнародне, і податкове
законодавство. [1] Ці поняття представленні у табл. 1.
Таблиця 1
Сучасні підходи до визначення амортизації в обліку
Пункт 4
ПБО-7
(витяг)

АМОРТИЗАЦІЯ — систематичний розподіл вартості, яка
амортизується, необоротних активів протягом строку їх
корисного використання (експлуатації). [4]

Параграф 6
МСБО 16
Пп.14.1.3
ст.14 ПKУ

АМОРТИЗАЦІЯ — це систематичний розподіл суми активу, що
амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. [2]
АМОРТИЗАЦІЯ — систематичний розподіл вартості основних
засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що
амортизується, протягом строку їх корисного використання
(експлуатації). [3]

Однак розподіл можна здійснити по-різному і саме від цього
залежать суми амортизації, що впливають не лише на фінансовий
результат, а й на об’єкт оподаткування. Очевидно, саме через це в нашій
країні методи, які можуть застосовувати суб’єкти господарювання з
метою бухгалтерського обліку та оподаткування, визначає держава (через
уповноважені органи). ПБО-7 передбачає п’ять методів нарахування
амортизації (без урахування двох спрощених).[1]
1. Прямолінійний метод (метод прямолінійного списання) полягає
в тому, що вартість об’єкта основних засобів, що амортизується
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рівномірно списується на протязі термінах його використання. Цей метод
найбільш характерний для пасивної часті основних фондів: будівлі,
споруди, їх структурні компоненти, меблі і т. ін.
2. Метод зменшення залишкової вартості полягає в тому, що на
початку експлуатації основних виробничих фондів суми нарахованої
амортизації значно перевершують аналогічні суми, нараховані у кінці
терміна служби об’єкта.
3. Метод прискореного зменшення залишкової вартостіполягає в
тому, що прри цьому методі амортизація нараховується на залишкову
вартість об`єкта. Цей метод економічно більш виправданий по
відношенню до активної частини.
4. Кумулятивний метод. Цей метод називають методомсписання
вартості по сумі кількості років У цьому методі в ролі річної норми
амортизації виступає кумулятивний коефіцієнт, який розраховується для
кожного року окремо.
5. Виробничий
метод. Цей метод базується на тому, що
амортизація є тільки результатом експлуатації об’єкта основних засобів, і
термін часу немає ніякої ролі в процесі начислення. Найбільш доцільно
використовувати цей метод по відношенню до транспортних засобів.
За допомогою амортизації регулюється швидкість обороту вартості
основних засобів, інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується
технічна та виробнича політика на підприємстві. Але ж на сьогодні
відсутні чіткі правила (рекомендації) відносно вибору методу
амортизації, який був би найкращім для підприємств різноманітних
організаційно-правових форм та галузей, об’єктів основних засобів та
способів їх використання.
Доцільно порівняти вітчизняні правила з міжнародними. МСБО 16
[2] рекомендує використовувати наступні методи амортизації:
1. Метод прямолінійного списання полягає в тому, що
характеризується рівномірним розподілом суми, що амортизується, на
весь термін експлуатації об'єкта.
2. Метод зменшення залишкової вартості полягає в тому, що
характеризується постійним, час від часу, зменшенням суми амортизації,
що нараховується.
3. Метод вартості та суми одиниці продукції полягає в тому, що
ґрунтується на можливій кількості продукції, робіт і послуг, що
планується виробити на тому чи іншому об'єкті основних засобів до
повного одержання всіх очікуваних від його експлуатації економічних
вигод.
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Так, в обліку Польщі, як і в колишньому українському обліку,
амортизація нараховується за певною схемою з використанням терміну та
коефіцієнтів для конкретних груп основних засобів. Величина
нарахованого зносу може коливатись залежно від кількості робочих змін;
рівня технологічного та економічного прогресу; виробничих
потужностей; строку експлуатації попередньо встановленої ліквідаційної
вартості; коефіцієнтів зносу відповідно до податкового законодавства.
А наприклад у законодавстві Німеччини не передбачено жодних
конкретних методів амортизації. На практиці найчастіше застосовуються
прямолінійний метод і метод зменшення залишку. Строки служби
активів, як правило, зазвичай встановлюються за спеціальними
галузевими податковими таблицями.
Література
1. [Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.buhgalteria.com.ua/Hit_ua.html?id=5208
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби»
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014
3. Податковий кодекс України від 07.09.2017 р. №2146-VIII [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk/
4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К. :Алерта 2017. – 310 с.

УДК 657
Сидоренко Роман, Капітанець Наталія
Луцький національний технічний університет
СПЕЦИФІЧНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В сучасному суспільстві ігровий бізнес є дуже прибутковим, саме
тому цей вид підприємницької діяльності зростає дуже швидкими
темпами. Складним завданням для держави є визначення оптимальних
рамок регулювання, адже будь-яка діра у законодавстві буде використана
підприємцями для отримання додаткового прибутку, чи якщо при
занадто твердому регулюванні бізнес піде “у тінь”. Звісно суб'єктам
грального бізнесу вигідна неврегульованість ринку, у першу чергу це
можливістю працювати в умовах звільнення від оподаткування
наддоходів, що надає їм сучасний стан нормативно-правового
регулювання галузі.
Певну увагу даному питанню приділяли увагу такі вчені, як Г.В.
Бех, О.А. Дмитрик, М.П. Кучерявенко. Але окремих праць, які
стосувалися б оподаткування грального бізнесу, в Україні не існує.
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Надання послуг у сфері грального бізнесу - це діяльність, пов'язана
з улаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних
автоматів, проведенням лотерей (окрім державних) і розіграшів з
видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.
Порядок звітності суб'єктів грального бізнесу встановлює
центральний орган державної податкової служби України.
Відповідно до ПКУ збір за видачу дозволів на розміщення об’єктів
грального бізнесу належить до місцевих податків і зборів та
обов’язковими для запровадження місцевими радами є збір за видачу
дозволу на розміщення об'єктів грального бізнесу.
Даний нормативний акт визначає, що платник податку, який
здійснює виплату виграшів зобов'язаний вираховувати та сплачувати до
бюджету 20 відсотків суми таких виграшів. Будь-яка особа, що здійснює
виплату при виграші повинна вираховувати та сплачувати до бюджету 30
відсотків від суми прибутку такої особи, який становить різницю між її
доходами, одержаними у вигляді виграшів за відповідний робочий день,
та витратами, що їх зазнала фізична особа протягом такого робочого дня,
пов'язаними з зазначеним виграшем, але не більше суми такого виграшу.
Проте, цікавим є те, що не підлягають оподаткуванню виграші у
державні грошові лотереї.
Законодавством забороняється надання послуг у сфері грального
бізнесу поза межами відведених для цього приміщень або будівель, а
також у приміщеннях, що не відповідають вимогам.
Якщо у суб’єкта є структурні підрозділи, торговий патент
отримується на кожен заклад та гральне місце окремо, при тому, вартість
торгового патенту є фіксованою (за календарний місяць). Наприклад, на
використання грального автомату з грошовим або майновим виграшем,
комп'ютерної техніки для ігор –в межах 120 гривень; на використання
інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для
більярду) - 4000 гривень за кожен стіл тощо. Термін дії патенту – 12
календарних місяців.
Плата за оформлення та видачу дозволу на розміщення об’єктів
грального бізнесу у окремому або орендованому приміщенні або частини
приміщення, погоджується з органом мiсцевого самоврядування.
Вартiсть дозволу сплачують одноразово перед його наданням.
Ставки такого збору встановлюють:
а) для Києва, обласних центрів та міст обласного підпорядкування
- розмiром трьох мінімальних заробітних плат за кожен об’єкт грального
бізнесу;
б) для інших місць - розмiром двох мінімальних заробітних плат за
кожен об’єкт грального бізнесу.
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Щоб отримати дозвіл на розмiщення об’єктів грального бiзнесу
платник звертається із заявою до органу місцевого самоврядування, на
території якого затверджено збори з грального бізнесу.
При виявленні податковими органами або органами внутрішніх
справ під час перевірки особу, яка використовує об’єкти для грального
бізнесу без відповідного дозволу, до такої особи застосовують
адміністративні стягнення у випадках, які передбачає Кодекс України
про адміністративні правопорушення.
Дії обмеження грального бізнесу чи його заборони, не приводять
до його зникнення, а лишу стимулюють розвиток для нелегального
бізнесу. Окрім того, не слід недооцінювати гральний бізнес як джерело
бюджетних коштів. Станом на 2017 р гральний бізнес вже закладено в
бюджет країни на наступний рік. Закон про гральний бізнес в 2017 р дає
дозвіл на розташування казино на території готелів(при не менше 100
номерів та наявності 4-5 зірок) та на борту українських суден.
Тому, як варіант, слід ввести більш жорсткі умови гральної
діяльності, Варто зробити гральний бізнес «прозорим» та посилити
контроль над його подальшим розвитком.
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Харчування працівників підприємства може бути організоване
двома способами: це може бути купівля готових обідів для працівників
або окреме приміщення для приготування їжі.
Підприємства з невеликою кількістю працівників можуть просто
купувати готові обіди з доставкою на робочі місця або до спеціальних
приміщень для приймання їжі. На даний момент є чимало підприємств і
приватних підприємців, які здійснюють приготування обідів та їх
78

ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Луцьк, 07 жовтня 2017 р.)

доставку до клієнтів. Підприємство оплачує обіди та їх доставку на
робочі місця або до спеціальної кімнати для відпочинку і приймання їжі.
При такому харчуванню працівників має бути зроблено
застереження у колективному договорі або в індивідуальних трудових
договорах з окремими працівниками, а за відсутності таких — видано
наказ керівника підприємства з обов'язковим повідомленням працівників
під розписку. Якщо йдеться про продаж харчування у рахунок зарплати
за повною вартістю без знижок, працівники повинні надати добровільну
згоду на утримання вартості обідів із зарплати. Така згода завжди
оформляється заявою працівника на ім'я керівника підприємства про
утримання вартості харчування з його зарплати.
Така ситуація у бухгалтерському обліку відображається у двох
випадках.
Відображається купівля страв у постачальника у звичайному
порядку – як купівля запасів у стороннього постачальника на умовах
попередньої або подальшої оплати. Потім при надання страв
працівникам, відбувається їх списання.
Оскільки згідно з пп. 2.3.4 Інструкції №5 оплата або дотації на
харчування працівників включаються до складу фонду оплати праці, а
саме інших заохочувальних і компенсаційних виплат, то незалежно від
того, чи належить вартість такого харчування до соцпакета, чи продукти
харчування продаються працівникам у рахунок зарплати, продукти
харчування оприбутковуються на рахунок 28 «Товари». Потім, у міру
надання харчування працівникам, їх вартість утримується із заробітної
плати з одночасним визнанням доходу від продажу товарів (субрахунок
702 «Дохід від реалізації товарів») згідно з п. 8 П(С)БО 15. Одночасно
собівартість товарів (продуктів харчування) списується з рахунка 28 на
субрахунок 902 «Собівартість реалізованих товарів» згідно з п. 7 П(С)БО
16.
Наприкінці місяця завжди за підсумками роботи за місяць
працівникам нараховується заробітна плата. При цьому, якщо надання
харчування відбувається в межах соцпакета то працівникам
нараховується і додаткова заробітна плата у розмірі фінансування
спожитих ними обідів, крім основної заробітної плати. Завжди з такої
заробітної плати потрібно утримувати саму вартість обідів, ПДФО і ЄСВ.
Така операція проводиться в обліку на дату оформлення звіту про
надання харчування працівникам. Такий звіт можна оформляти з будьякою періодичність, але не рідне одного разу на місяць.
З метою обкладення податком на прибуток надання працівникам
обідів вважається постачання товарів згідно з пп. 14.1.191 ПКУ. Оскільки
працівники не є платниками податку на прибуток, то дохід визначається з
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урахуванням звичайних цін на готові обіди згідно з пп. 153.2.1 і 153.2.3
ПКУ.
Витрати на придбання обідів визначається у загальному порядку
згідно з нормами ст. 138 ПКУ, а саме пункту 138.6 ПКУ, що регламентує
формування собівартості придбаних і реалізованих товарів.
База оподаткування операції з надання обідів працівникам
визначається згідно з п. 188.1 ПКУ на рівні, не нижчому за звичайні ціни.
Звичайні ціни з метою обкладення ПДВ визначаються так само, як і
метою обкладення податок на прибуток. За цією операцією завжди
нараховують податкові зобов’язання , то її можна вважати
оподаткованою операцією згідно п. 185.1 ПКУ , адже визначення
постачання товарів у пп. 14.1.191 ПКУ включає і безкоштовну передачу
товарів.
Якщо підприємство займається питанням харчування працівників
шляхом організації роботи їдальні, то в цьому випадку було б подбати
про те, як уникнути обкладення вартості обідів ПДФО, оскільки ведення
персоніфікованого обліку в їдальні буд ще більш трудомістким, ніж
ведення такого обліку у разі купівлі готових страв для невеликої кількості
працівників. Можна запропонувати щоб всі страви готуються і подаються
у вигляді стола-фуршету на певну годину. Всі працівники можуть
пообідати саме у цей час і вибрати собі страву у будь-якій кількості. Усі
витрати на утримання такої їдальні і приготування страв для працівників
підприємства у бухгалтерському обліку відносяться до складу інших
операційних витрат – на дебет субрахунка 949 за статтею «витрати на
утримання їдальні», а основні засоби враховуються у складі
невиробничих.
Якщо працівник самостійно оплачує страви, придбані у їдальні, то
у цьому випадку така їдальня буде звичайною установою громадського
харчування, що реалізовує готові страви за плату. То зазвичай всі витрати
на її утримання, включаючи амортизацію основних засобів,
враховуватимуться у загальному порядку, а також буде право на
податковий кредит з ПДВ. А також доход цієї їдальні буде вартість
реалізованих страв за тими цінами, за якими працівники їх придбавають.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в господарській,
економічній і соціальній діяльності підприємств. Це призводить до
об'єктивної необхідності зміни системи організації обліку на
підприємствах.
Фінансовий стан кожного суб’єкта господарювання значною мірою
залежить від наявності та ефективного управління власною дебіторською
заборгованістю. Одним з головних напрямів правильності організації
обліку дебіторської заборгованості є її визнання та оцінка.
Проблеми обліку дебіторської заборгованості вивчають такі
вітчизняні науковці як Л.В. Івченко, Т.І. Єфіменко, Н.В. Потриваєва, Н.І.
Цегельник та інші, однак постійні зміни в ринкових умовах вимагають
проведення нових досліджень та пошуку нових можливостей для
підвищення ефективності управління дебіторської заборгованістю
підприємства.
В сучасних умовах у процесі діяльності підприємство не завжди
здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами
одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо.
У зв’язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
У відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
10 «Дебіторська заборгованість» дебітори – це юридичні та фізичні
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми
грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. А власне сама
дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів на певну
дату.
Розглядаючи підходи до оцінки та визнання дебіторської
заборгованості слід відмітити, що лише в П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» наведено три різних способи її оцінки:
 в п.6 – оцінка за первісною вартістю – дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, яка визнається
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активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів,
робіт і послуг;
 в п.7 – оцінка за чистою реалізаційною вартістю – поточна
дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної
заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу);
 в п. 12 – оцінка за теперішньою вартістю – довгострокова
дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти.
Необхідно відмітити, що при всій важливості показників сумнівної
дебіторської заборгованості для оцінки фінансового стану організацій,
методологія її нарахування, вживана на практиці, спирається більшістю
на професійні судження. Це позбавляє дані бухгалтерської звітності
необхідної достовірності. До того часу, поки не буде розроблена та
нормативно закріплена загальноприйнята методика визначення
сумнівних боргів, заснована на об'єктивному поєднанні методології
отримання облікових і аналітичних показників, створення в
бухгалтерському обліку резервів по сумнівних боргах необґрунтовано
спотворюватиме фінансові результати організації і негативно впливатиме
на ухвалення управлінських рішень зацікавленими користувачами
звітності.
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Неприбуткова організація - це самостійний господарюючий суб'єкт,
який має права юридичної особи та здійснює діяльність, передбачену
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статутними документами, має самостійний баланс, розрахункові
(поточні) рахунки в установах банків, печатку. Це такі установи та
організації , які не є платниками податку на прибуток підприємств згідно
з п. 133.4 Податкового кодексу України.
Неприбуткові установи та організації перед взяттям їх на облік в
органах податкової служби підлягають державній реєстрації. Для того
щоб бути внесеною до реєстру, організація має подати в податкові органи
за місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН, а також
копії установчих документів.
Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є
використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування
видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів
діяльності,
визначених
установчими
документами
(пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України).
Право неприбуткової організації на користування пільгами в
оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої
організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами
державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством
(п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України).
Всі юридичні особи, неприбуткові організації складають фінансову
звітність і ведуть бухгалтерський облік згідно Закону від
16.07.1999р.№996-XIV і стандартами бухгалтерського обліку. Проте ж в
неприбуткових організаціях застосовується як спрощений план рахунків
бухгалтерського обліку, так і звичайний план рахунків.
Згідно з Інструкцією 291 (розділ 1, абзац 8), «.організації, діяльність
яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести
бухгалтерський облік витрат із використанням тільки рахунків класу 8
«Витрати за елементами»...»; неприбуткові організації також обліковують
витрати на рахунку 23 «Виробництво».
Витрати, пов'язані з утриманням фінансових інвестицій, нараховані
відсотки за користування кредитними ресурсами, можна обліковувати за
дебетом рахунку 95 «Фінансові витрати» чи 96 «Втрати від участі в
капіталі».
Порядок визнання і відображення витрат регламентований П(С)БО
16. Ніяких особливостей для неприбуткових організацій цей стандарт не
містить. Усі витрати неприбуткової організації класифікуються залежно
від характеру операцій і виду діяльності.
Порядок визначення і відображення доходів регламентується
П(C)БО 15. Згідно цього стандарту доходи можуть бути отримані у
вигляді виручки від реалізації продукції, інших операційних, фінансових
та інших доходів.
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Вагома соціальна значущість неприбуткових організацій,
недостатня увага науковців до особливостей їх обліку, відсутність
нормативних актів з бухгалтерського обліку, які враховують особливості
їх діяльності зумовлюють необхідність вдосконалення методологічного,
методичного та організаційного забезпечення обліку неприбуткових
організацій.
Таким чином, ведення та організація обліку та складання звітності
неприбуткових організацій в Україні вимагають подальшого дослідження
та розробки теоретичного забезпечення методології бухгалтерського
обліку неприбуткових організацій з урахуванням особливостей їх
діяльності. Відповідно потребують додаткового теоретичного осмислення
організаційні аспекти обліку непри- буткових організацій як на
мікрорівні, так і на макрорівні.
Література
1. Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях Ольга Папинова
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uteka.ua/ua/publication/Buxgalterskij-uchet-vnepribylnyx-organizaciyax
2. Бухгалтерський та податковий облік в неприбуткових організаціях
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доступу:
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Сидоренко Роман, Семенюк Наталія
Луцький національний технічний університет
РРО В ПІДПРИЄМЦІВ
РРО – реєстратор розрахункових операцій – пристрій, або
програмно-технічний комплекс в якому реалізовано фіскальні функції і
який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу
товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з
приймання готівки для подальшого переказу. [1]
РРО реєструється органом контролю за основним місцем обліку
суб’єкта господарювання. Якщо суб’єктом господарювання є платник
податку на прибуток, то він може реєструвати РРО за місцезнаходженням
відокремлених підрозділів, в тому випадку, якщо вони розташовані на
території іншої територіальної громади.
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Для реєстрації суб’єкт господарювання подає до органу контролю
заяву про реєстрацію РРО за формою №1-РРО. Заповнюються всі розділи
реєстраційної заяви та зазначаються всі необхідні дані і підписується
керівником або підприємцем.
РРО зобов’язані використовувати суб’єкти господарювання, які
здійснюють:
 розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при
продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг;
 операції з приймання готівки для подальшого її переказу.
Відповідно до ПКУ також РРО зобов’язані використовувати платники
єдиного податку не залежно від виду діяльності, якщо обсяг річного
доходу протягом календарного року перевищує 1 млн. грн.. В такому
випадку РРО потрібно застосовувати, починаючи з початку кварталу,
наступного за тим, у якому було перевищення. Перевищивши мільйонний
критерій платник єдиного податку зобов’язаний буде застосовувати РРО
в усіх подальших податкових періодах впродовж його реєстрації як
платника ЄП. [2]
До цього переліку також входять платники єдиного податку
першоїтретьої груп, які здійснюють реалізацію технічно складних
побутових товарів (ТСПТ) , що підлягають гарантійному ремонту. Вони
зобов’язані проводити розрахунки за такі товари через зареєстровані
належним чином РРО. Зазначена норма не залежить від обсягу доходу.
[3]
Підприємство має право не використовувати РРО, якщо
виконуються такі умови:
1) підприємство торгує продукцією власного виробництва (це
продукція, яку підприємство само виробляє і реалізує в єдиному
технологічному процесі з використанням власної або найманої робочої
сили);
2) воно не продає ТСПТ, що підлягають гарантійному ремонту;
3) воно не є підприємством торгівлі або громадського харчування;
4) розрахунки здійснюються в касі підприємства з оформленням
прибуткових і видаткових касових ордерів і видачею відповідних
квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку.[1]
Із використанням РРО пов’язані наступні правопорушення і
штрафи, які при цьому виникають:
1) Проведення через РРО операції на неповну суму вартості
проданих товарів;
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2) Не проведення операцій через РРО переведений у фіскальний
режим роботи;
3) Невідповідність суми готівки на місці проведення розрахунків
сумі коштів, зазначеній у денному звіті;
4) Не роздрукування розрахункового документа при проведенні
операції.
Штрафи застосовуються протягом календарного року:
 вчинене вперше  1 гривня;
 вчинене вдруге  100 відсотків вартості товарів;
 кожне наступне порушення  п’ятикратний розмір вартості
товарів. [1]
Отже, РРО встановлюють відповідно до виду діяльності і розміру
річного
доходу.
Але
закон
не
забороняє
встановити
й
використовувати РРО за власним бажанням, коли застосовувати його не
обов'язково.
Література
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УДК 371.3
Сидоренко Роман, Стельмащук Анна
Луцький національний технічний університет
ПІЛЬГИ ПО СПЛАТІ ПДВ
Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості на
кожному етапі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг),
що надходять до бюджету після їх реалізації.
ПДВ має високу ефективність із фіскальної точки зору. Широка
база оподаткування, яка включає не тільки товари, але й роботи і послуги,
забезпечує надійність та стабільність бюджетних надходжень від цього
податку. Універсальні ставки полегшують як обчислення податку для
його платників, так і контроль податкових органів за правильністю та
своєчасністю сплати останнього.
Платниками податку на додану вартість можуть бути фізичні та
юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи, які обрали
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ставку єдиного податку в розмірі 3 відсотки доходу, а також
сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку
четвертої групи. Для цілей оподаткування податком на додану вартість
відповідно до п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI платником податку є будь – яка особа, яка
зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку. Платник ПДВ
має право на отримання податкового кредиту тільки за умови, якщо
придбання будь-якого товару підтверджується податковими чи митними
деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) - актом, прийняття робіт
(послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування
коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).
Звільнення від ПДВ має на меті два основних завдання:
1. Захист інтересів малозабезпечених верств населення;
2. Стимулювання виготовлення окремих видів товарів, робіт та
послуг.
В Україні перелік товарів та послуг, які звільняються від ПДВ, є
досить поширеним.
Від податку на додану вартість звільняються:
- експорт товарів (робіт, послуг), включаючи послуги
транспортування, розвантаження товарів, що експортуються;
- операцій з постачання продуктів дитячого харчування,
найменування яких включено в перелік вітчизняних продуктів дитячого
харчування, операції з продажу яких молочними кухнями,
спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції
роздаточних пунктів, та не залежить від покупця чи кінцевого споживача
товару;
- послуги з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах
охорони здоров’я, відповідно до пп. «г» пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 ПКУ;
- вартість робіт із будівництва, реконструкції та реставрації
культових споруд, що проводяться за рахунок пожертвувань;
- роботи з благоустрою, що виконуються за рахунок бюджету:
озеленення парків, скверів, садів спільного користування та елементів
малих архітектурних форм при них, а також зелених насаджень на
вулицях і дорогах;
- дитячі журнали, газети та підручники та доходи, що одержані від
розміщення реклами в них;
- науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що
проводяться за рахунок державного бюджету.
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Отже, надання пільг з податку на додану вартість має на меті такі
завдання: стимулювання експорту, розширення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, розвиток соціально-культурної сфери.
Література
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
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ПРИБУТКОВИЙ МАЛИЙ БІЗНЕС: СЕКРЕТИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПОЛЬЩІ
Як і в більшості країн світу, більше 90 % зареєстрованих суб’єктів
підприємницької діяльності в Польщі припадає на малий та середній
бізнес, і лише 0,14% становлять великі підприємства. При цьому близько
50 % виробленого ВВП припадає саме на сектор малого та середнього
підприємництва.
В чому ж секрет наших західних сусідів? Адже законодавство
Польщі не передбачає жодних пільгових ставок з податку на прибуток як
юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, на відміну від України.
Одним із чинників успішної діяльності МСБ на території Польщі
виступає
урядова
програма
«PRZEDE
WSZYSTKIM
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ» («підприємництво перш за все»). В рамках даної
програми створено спеціальні економічні зони (СЕЗ), основною метою
функціонування яких є прискорення та зрівняння розвитку регіонів,
шляхом залучення нових інвестицій та створення робочих місць.
Підприємства, що отримали дозвіл на проведення господарської
діяльності в межах СЕЗ, отримують гарантовані бонуси у вигляді
податкових пільг.
Наприклад, новостворені підприємства звільняються від сплати
податків терміном до одного календарного року, за умови, що вони не
займаються виробництвом та реалізацією підакцизних товарів. Також
оподаткуванню не підлягають отримані підприємством дотації та субсидії
на покриття витрат.
В межах СЕЗ також діє регіональна програма допомоги у випадку
здійснення діяльності пов’язаної із залученням нових інвестицій та
створення нових робочих місць. Розмір звільнення від податків для
покриття понесених витрат на такі заходи становить 60 % від понесених
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капітальних вкладень середніми підприємствами та 70 % - малим
підприємствам.
Підприємці, що інвестують на території СЕЗ можуть отримати
державну допомогу у вигляді звільнення від сплати податку на прибуток
до 31.12.2020 р. та звільнення від сплати податку на нерухомість
терміном до 3 років.
Наступним чинником можна виділити надання державної грошової
допомоги при створенні підприємства. Урядом передбачено пріоритетні
сфери субсидування, до яких відносять: капітальне будівництво,
будівництво інфраструктури, альтернативна енергетика. Умови таких
державних інвестицій визначаються для кожного окремого випадку.
Одним з найефективніших чинників, що сприяють швидкому
розвитку МСБ виступає наявність дешевих кредитів. Для українських
малих та середніх підприємств така можливість відсутня.
Кредити, що спрямовані на розвиток бізнесу, зазвичай надаються
під 5 % річних. При цьому використовується індивідуальний підхід:
банки оцінюють галузь, компанію, розмір первинного внеску самого
підприємця в проект і встановлюють відсоткову ставку за кредитом.
Також слід відзначити можливість вільної участі у програмі
державних замовлень для польських підприємств.
Підсумовуючи вищесказане, можна відзначити ставлення Уряду
Польщі до сектору МСБ. На відміну від України, регулювання діяльності
підприємств відбувається в основному за рахунок ринкових процесів, в
той час як державне регулювання здійснюється з метою підтримки.
Слід звернути увагу також і на збалансованість банківської системи
відповідно до державних програм, що зумовлює синергетичний ефект в
плані прибутковості малого та середнього бізнесу.
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МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІДРО- ТА
ОНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Як відомо, основу енергетичного сектору економіки України
складає атомна, теплова та гідроенергетика. Тривалий досвід їх
експлуатації показав суттєвий негативний вплив на стан зовнішнього
середовища: кожної з трьох складових енергетичного сектору. При чому,
цей вплив має суттєво інший характер для кожної з енергетичних галузей.
Так, теплоенергетика характеризується стабільним забрудненням всіх
складових зовнішнього середовища: повітря, ґрунтів, та водойм.
Експлуатацію атомної енергетики спряжено як з ризиками глобальних
катастроф (Чорнобиль, Фукусіма), так і з локальними ризиками
радіоактивних забруднень, що
викликано виникненням аварійних
ситуацій. Що стосується гідроенергетики, то на перший погляд вона
відноситься до оновлюваної енергетики, і тому не є суттєвим фактором
погіршення стану зовнішнього середовища. Однак, це значною мірою
залежить від району розташування, тому побудова сучасних ГЕС
відбувається в гористій місцевості [4], що мінімізує ризик
нераціонального використання площ що піддається затопленню.
На підставі аналізу багатокомпонентного ефекту експлуатації
каскаду Дніпровських водосховищ
(на підставі оцінок
функції
суспільного добробуту) нами поставлене завдання Останні роки в Україні
спостерігаються значні темпи зростання генерації за рахунок
оновлюваних джерел. Представимо тенденції, що спостерігались у гідро
та оновлюваної енергетики у вигляді експоненціальних трендів (табл.1):
На базисному інтервалі спостережень (2002 -2015 роки) виявилась
тенденція до зменшення генерації електроенергії за рахунок ГЕС з
відносною швидкістю  1  0,8%
на рік, та зростання за рахунок
оновлюваної енергетики  2  23,4% на рік.
Обидва коефіцієнти
значимі (рівень значимості менш 5%), тобто нульову гіпотезу про
відсутність стабільних тенденцій можна відхилити.
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(стандар-тна
похибка

(Критерій Фішера)

(Коефіцієнт
детермінації)

(Початок
досліджень)

(темпи зростання)

(початкове
значення)

Таблиця 1
Параметри експоненціальних трендів гідро та оновлюваної
енергетики

Гідро

11,738

-0,008

2002

0,44

12,18

0,502

Оновлювана

0,0377

0,2338

2002

0,56

13,34

0,018

*власні розрахунки
Якщо вважати, що ці тенденції збережуться у подальшому (на
користь цій гіпотезі свідчить розвиток світової енергетики) то
прогнозний проміжок часу можливості зміни гідроенергетики на
оновлювану - 2024-2027 роки (рис.1). представити можливі варіанти
подальшої трансформації каскаду Дніпровських водосховищ.
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ФЛОРИСТИЧНОГО
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Для ефективного функціонування галузі квітникарства, основним її
суб’єктом повинен виступати вітчизняний виробник. Саме можливі
обсяги розвитку вітчизняного виробництва потрібно розглядати, як
основний фактор формування ринкової пропозиції, а обсяги та структуру
імпорту враховувати за залишковим принципом. Тому першочерговою
задачею підприємств галузі є будівництво та реорганізація тепличних
господарств за інноваційними технологіями, що потребує значних
інвестицій [1].
Враховуючи всі досліджені недоліки та загрози, вважаємо, що для
прискореного розвитку регіонального флористичного ринку взагалі і
зокрема ефективного розвитку флористичного підприємства, необхідно
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об’єднання зусиль місцевих органів влади, резервів самого підприємства
та можливостей сільських домогосподарств, які нелегально займаються
вирощуванням квітів задля реалізації загальної мети. Головними
учасниками моделі є провідне флористичне підприємство, районна
державна адміністрація та селянські домогосподарства району, які будуть
формувати пропозицію з однієї сторони та потреби споживачів регіону та
інших областей з другої сторони.
У запропонованій моделі районна державна адміністрація буде
виконувати такі завдання:
 створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та
господарювання в агропромисловому виробництві;
 надання методологічної допомоги сільськогосподарським
підприємствам у процесі їх реформування;
 надання
державної
підтримки
на регіональному та
загальнодержавному рівні;
 реєстрація СПД за місцем діяльності в районі;
 виділення земельної ділянки під будівництво інноваційних
теплиць для вирощування квіткової продукції загальною площею не
менше 10 га. На умовах купівлі-продажу або довгострокової оренди на
строк 49 років;
 контроль за сплатою податків за місцем діяльності
підприємства;
 створення нових робочих місць (більше 200);
 формування у населення культури споживання квітів
(проведення виставок квітів, конкурсів на краще оформлення територій
або букетів, фестивалів).
Основним суб’єктом моделі повинно стати провідне підприємство
приватного флористичного бізнесу, яке працює на ринку. Основною
метою розвитку суб’єкта підприємницької діяльності є організація
інноваційного вирощування і продажу квітів з метою отримання
прибутку. Для реалізації поставленої мети підприємству необхідно
вирішити такі завдання:
 вибір організаційно-правової форми та реєстрація як юридичної
особи в районній державній адміністрації, за місцем виробничої
діяльності;
 будівництво тепличного господарства за інноваційними
технологіями;
 використання сучасних енерго- та термозберігаючих технологій;
 вирощування високоякісної конкурентоспроможної продукції
квітникарства для задоволення регіонального попиту;
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 відповідність міжнародним стандартам якості квітів;
 своєчасна та повна сплата податків у бюджет та інші фонди;
 створення необхідних умов праці, забезпечення соціальних
гарантій;
 забезпечення заробітної плати на рівні не нижче середньої по
АПК;
 екологічна безпека та охорона навколишнього середовища.
Основною метою селянських господарств є власне матеріальне
забезпечення за рахунок легалізації своєї діяльності та отримання
прибутку, а для цього потрібно вирішити такі завдання:
 вирощування сезонної та тепличної продукції на замовлення
флористичного
підприємства
з
урахуванням
можливостей
домогосподарств на договірній основі;
 зріз та постачання продукції до оптового складу флористичного
підприємства на умовах договорів консигнації;
 отримання консультацій та практичної допомоги агрономів;
 допомога головного підприємства в закупівлі посадкового
матеріалу, добрив за привабливою ціною на договірних умовах тощо.
Така модель розвитку підприємств флористичної галузі на основі
виробничої
кооперації
дозволить
максимально
ефективно
використовувати всі можливі виробничі потужності, трудовий потенціал,
підтримку державних та місцевих органів влади з метою прискореного
розвитку і легалізації флористичної галузі та досягнення мети кожного
учасника моделі.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Конкуренція є одним із двигунів розвитку підприємств, адже в
таких умовах кожен прагне зайняти якомога більшу нішу на певному
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ринку та досягнути кращих світових стандартів. Такі умови збільшують
роль інструменту, який направлений на встановлення постійного
приросту конкурентоспроможності компанії  бенчмаркінгу.
В умовах глобалізації України в світову економіку, кожна компанія
має можливість скористатись певним передовим досвідом закордонних
провідних підприємств і втілити ці ідеї у свою діяльність, але наразі в
Україні цей інструмент поширений доволі слабо, якщо порівняти із
закордонними компаніями, такими як Xerox, General Electric, DuPont.
Саме тому, на нашу думку, бенчмаркінг є одним із найбільш цікавих та
ефективних інструментів у аналізі господарської діяльності підприємства.
Квінтесенцією бенчмаркінгу є безупинний систематичний пошук і
впровадження провідних практик, які дадуть можливість вдосконалити
діяльність власної фірми. На практиці, це найчастіше пошук найбільш
ефективного підприємства-конкурента з метою порівняння його із
власним та перейняття певних аспектів у його функціонуванні.
Вважається, що даний інструмент виник у 1972 році в Кембриджі під час
дослідницької діяльності однієї з груп.
Бенчмаркінг – це перш за все метод, який використовується для
інтенсифікації виробничих процесів в середині організації і заснований
на вивченні і використанні найкращого досвіду ведення бізнесу
провідними підприємствами галузі[1]. Він знаходить своє застосування у
різних сферах діяльності – в логістиці, маркетингу, управлінні
персоналом тощо. Тобто, сфера його застосування практично необмежена
і тому можна говорити про максимальну універсальність даного
інструменту [1].
Бенчмаркінг полягає в чотирьох послідовних діях: розуміння
деталей власних бізнес-процесів, аналіз бізнес-процесів інших компаній,
порівняння результатів своїх процесів з результатами аналізованих
компаній та впровадження необхідних змін для скорочення розриву[2].
Контроль за процесом покращення діяльності повинен проходити у
двох напрямках: по-перше, необхідно слідкувати за розвитком
установлених оціночних показників діяльності підприємства, адже
встановлені показники, що ще недавно були найкращим досягненням
досить швидко можуть стати нормою або не найкращими в галузі,і, подруге, повинні бути проконтрольовані проміжні цілі та досягнення
результатів за ресурсами та терміном виконання. Після завершення
процесу здійснення бенчмаркінгу, можна провести бенчмаркінг ще й за
іншими параметрами [1].
Керуючись узагальненням відомих підходів до проведення
бенчмаркінгового аналізу, пропонується така послідовність виконання
бенчмаркінгу на промисловому підприємстві:
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 визначення об’єкта аналізу;
 оцінка власної діяльності підприємства;
 вибір партнерів по бенчмаркінгу;
 збір інформації;
 порівняння власної діяльності з діяльністю підприємствапартнера;
 аналіз інформації;
 розробка плану впровадження отриманого досвіду;
 впровадження в практику маркетингової діяльності отриманих
результатів;
 контроль за процесом бенчмаркінгу.[2].
Крім того, бенчмаркінг вимагає постійного моніторингу як
власного бізнесу, так і головних конкурентів за обраними параметрами,
адже він націлений не лише на відповідність конкуренції, а й на перемогу
в ній.[1].
Саме тому, бенчмаркінг можна вважати особливим інструментом
дослідження еталонних компаній на ринку, що позитивно впливає на
функціонування власного підприємства за умов проведення якісного
аналізу та правильного наступного впровадження виявлених результатів.
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
На даному етапі розвитку української економіки значною
проблемою багатьох підприємств є ефективність їх функціонування та
економічне зростання. Систематично аналізуючи фінансовий стан
підприємства, можна встановити тенденції зміни фінансових результатів
діяльності, контролювати співвідношення рівня фінансових показників
підприємства і його конкурентів як з метою довгострокового планування
розвитку, так і для прийняття рішень у поточному плануванні.
Фінансовий аналіз може використовуватись для визначення загрози
банкрутства, ризику вкладення капіталу у певне підприємство чи вид
діяльності. Інструментом дослідження фінансового стану підприємства є
фінансовий аналіз.
Потребу аналізу можна пояснити, насамперед, тим, що досить
часто підприємства не здатні правильно оцінити свій фінансовий стан, що
в майбутньому створює серйозні перешкоди для здійснення його
ефективної діяльності.
Проблематикою діагностики фінансового стану займаються
вітчизняні та закордонні науковці, зокрема В.А.Борисова, О.Д.Василик,
О.С.Галушко, В.М.Івахненко, В.Г.Козак, Г.Я.Козак, Л.А.Костирко,
П.А.Лайко, Ю.І.Ляшенко, Л.П.Пелипенко, Л.М.Лях, І.Я.Сав`як,
А.Д.Шеремет, В.В.Чепурко, та інші, хоча недостатнє місце в них займає
оцінка фінансової стійкості.
Фінансовий стан підприємства відображає всі аспекти його
виробничо-господарської діяльності. За допомогою аналізу фінансового
стану підприємства зацікавлені особи (інвестори, кредитори, менеджери
тощо) можуть оцінити минулий, поточний та перспективний стан
підприємства в ринковому середовищі і прийняти рішення, які можуть
впливати на його подальшу виробничо-господарську діяльність [1].
Загалом фінансовий стан підприємства характеризується
забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної
виробничої, комерційної та інших видів діяльності, доцільністю та
ефективністю їх розміщення і використання у фінансових
взаємовідносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності,
платоспроможністю і фінансовою стійкістю [2].
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Найчастіше виділяють п'ять груп показників за такими напрямами
фінансового аналізу: аналіз ліквідності, аналіз поточної діяльності, аналіз
фінансової стійкості, аналіз рентабельності, аналіз становища і діяльності
на ринку капіталів.
Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська
фінансова звітність, тобто система показників, які відображають
майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату.
В сучасній практиці для оцінки фінансового стану підприємства
використовується система показників, які характеризують [3]:
 наявність та розміщення капіталу, ефективність та інтенсивність
його використання;
 оптимальність структури пасивів підприємства, його фінансову
незалежність і ступінь фінансового ризику;
 оптимальність структури активів підприємства та ступінь
виробничого ризику;
 оптимальність структури джерел формування оборотних
активів;
 платоспроможність та інвестиційна привабливість підприємства;
 ризик банкрутства суб’єкту господарювання;
 запас фінансової стійкості.
Методологія оцінки фінансового стану підприємства, яка була
розроблена в попередні роки, навіть при повній можливості використання
деяких окремих її елементів, в сучасних умовах не підходить для цілісної
оцінки фінансового стану підприємства. Суттєвим недоліком такої оцінки
є те, що в процесі її здійснення можна лише виявити, виконані чи ні
планові зобов'язання, але неможливо оцінити способи досягнення їх
виконання. А така інформація, на думку багатьох вчених, лише констатує
здійснений факт, а не дає можливості запобігти негативним явищам. З
метою вирішення цієї проблеми в останні роки в літературі опубліковано
ряд методик оцінки фінансового стану підприємства, в яких зроблено
спроби подолання зазначеного недоліку.
З вищесказаного можна зробити висновок, що фінансовий аналіз є
інструментом, який дає можливість оцінити поточний (моментна оцінка)
та перспективний стан (інтервальна оцінка) підприємства, встановити
його короткочасну чи довготривалу платоспроможність. Зазначимо, що в
різних країнах світу експерти пропонують різні нормативні значення
показників, які можуть динамічно змінюватись під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів.
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ШЛЯХИ І РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Одним із найважливіших економічних показників, що багатогранно
характеризує виробничу діяльність будь-якого підприємства є
собівартість продукції. Вона характеризує ефективність всього процесу
виробництва на підприємстві, оскільки у ній відображаються:
 рівень організації виробничого процесу;
 технічний рівень;
 продуктивність праці та інше.
В.М. Пархоменко дає таке визначення собівартості: «Собівартість
продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат, пов'язаних з
використанням у технологічному процесі виробничої продукції
(виконання робіт, надання послуг) природних ресурсів, сировини,
матеріалів, палива, енергії, основних виробничих засобів, нематеріальних
активів, спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і
фінансових ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової
продукції, включаючи встановлені державою обов'язкові відрахування,
податки й платежі» [3].
Згідно П(С)БО-16 «Витрати», собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених
постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих
витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються
[2]:
 прямі матеріальні витрати;
 прямі витрати на оплату праці;
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 інші прямі витрати;
 змінні
загальновиробничі
та
постійні
розподілені
загальновиробничі витрати.
Зниження собівартості продукції вигідне як для кожного
підприємства, окремого його підрозділу, так і для суспільства. Низька
собівартість забезпечує підприємству привласнення додаткового
продукту, розміри якого залежать від обсягів зниження індивідуальної
собівартості порівняно з суспільною.
Джерелами зниження собівартості продукції є ті витрати, за
рахунок економії яких знижується собівартість продукції, а саме:
 затрати уречевленої праці, які можуть бути знижені за рахунок
поліпшення використання засобів і предметів праці;
 затрати живої праці, які можуть бути скорочені за рахунок росту
продуктивності праці;
 адміністративно-управлінські витрати.
Під факторами зниження собівартості продукції І. Голишова
розуміє засоби і способи використання наявних резервів. Факторами
зниження собівартості підприємства є [1]:
 підвищення технологічного рівня виробництва (удосконалення
техніки, технології, механізації, використання нових видів сировини);
 удосконалення організації виробництва та праці (розвиток
спеціалізації виробництва, удосконалення організації праці);
 зміна структури та обсягу продукції (відносне зменшення
умовно-постійних витрат, зміна структури випуску продукції);
 галузеві та інші фактори.
Найбільш ефективними шляхами зниження собівартості продукції є
впровадження економних технологій виробництва, використання
світового досвіду щодо зниження собівартості. Саме ресурсоекономні,
ресурсозберігаючі технології – це вихід для українського
товаровиробника із затяжної кризи.. Не менш важливим чинником, що
сприятиме скороченню витрат підприємств, є дотримання всіх головних
принципів ефективного розміщення продуктивних факторів - скорочення
шляхів між виробником та покупцем, між виробництвом і сировинною
базою.
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СЕРТИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРІВ: ПРОФЕСІЙНА НЕОБХІНІСТЬ
ЧИ МОДНА ТЕНДЕНЦІЯ
Євроінтеграційні процеси та сучасний стан економіки країни
вимагають відповідні зміни в системі бухгалтерського обліку,
формуванні та поданні фінансової звітності відповідно до європейських
вимог, а також перегляду сутності, функцій та ролі бухгалтера в бізнессоціумі. Багато приватних та державних підприємств потребують нових
висококваліфікованих спеціалістів, які є компетентними в усіх аспектах
ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами [2].
На нашу думку, основним показником, який може підтвердити
кваліфікацію та професійну підготовку працівника в бухгалтерській сфері
є відповідний сертифікат, який не тільки визнається міжнародними
експертами з обліку, але і є фундаментальною базою для створення
підгрунття довіри іноземних інвесторів та бізнес-партнерів. Зокрема,
задля отримання бухгалтером даного сертифікату необхідно пройти
низку тестів, що підтверджують рівень його компетентності.
Крім того вважаємо за доцільне передбачити процедуру
позбавлення сертифікату, а відтак і можливості практикувати тих
бухгалтерів, які порушать етичні норми або ж будуть причетні до
шахрайства.
На даний час базовим підґрунтям для визнання високої кваліфікації
фахівця з обліку є наявність сертифікату визнаної професійної
організації, як правило, Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ).
Існують й інші програми професійної сертифікації, проте вони діють
тільки в обмеженому регіоні або в окремих країнах.
Отже, сертифікація бухгалтерів виступає основним чинником
реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Проте, освіта
бухгалтера залежить від ряду чинників, а саме внутрішніх та зовнішніх:
глобалізація світової економіки, розвиток інтелектуально-інформаційних
технологій, удосконалення системи управління компаніями, консолідація
фінансової звітності; до внутрішніх чинників, найперше, необхідно
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віднести фінансову компенсацію за виконання функцій бухгалтера, тобто
заробітну плату.
В Україні проблема сертифікації бухгалтерів залишається і надалі
відкритою, оскільки не всі підприємства та компанії мають фінансову
спроможність профінансувати програми навчання для підвищення
кваліфікації бухгалтерів та отримання сертифікатів. В більшості,
проблемним аспектом є сам підхід до організації навчання, оскільки
згідно із міжнародним досвідом вища освіта для професійної діяльності
бухгалтера не вимагається, достатньо освіти спеціаліста, наявність
сертифіката, а також постійне підвищення кваліфікації [3].
Тим часом як в Україні базова вища освіта є обов‘язковою, а
наявність сертифіката, а також постійне підвищення кваліфікації –
необов‘язковими. Зокрема, на нашу думку, в сучасних умовах питання
сертифікації бухгалтерів, слід розглядати в конктексті професійної
необхідності, так як бухгалтер який вдало склав тестування та постійно
підвищує рівень своєї компетенції заслуговує на визнання у міжнародній
економічній арені.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що світова
практика доводить, що гарантією достовірності облікової інформації є
професійна кваліфікація, яка передбачає процедуру сертифікації
бухгалтерів.
Література
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від
16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 03.01.2017 р.). База даних ― Законодавство
України/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
2. Коваленко, Т. В., Бегун А. П. Сертифікація бухгалтерів в Україні.
[Електронний
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N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkntu_e_2011_20%282%29__
24.pdf
3. Зубілевич, С. Роль професійних організацій у підготовці бухгалтерів в Україні
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Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО, ПОДАТКОВОГО І
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ
Фінансовий, податковий та управлінський, облік є видами одного
бухгалтерського обліку, проте кожен з них має властиві йому мету,
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призначення, коло користувачів облікової інформації та відіграє свою
специфічну роль в управлінні підприємством. Проте, визначення витрат і
їх класифікація та методика формування різних видів собівартості в
кожному з цих видів обліку є дещо відмінними.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності
визначає П(С)БО 16 "Витрати". У відповідності до П(С)БО 16 [3] та
НП(С)БО 1 [1], витрати відображаються в бухгалтерському (фінансовому)
обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення
або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені. З 01.01.2015 року в Податковому кодексі України
застосовується визначення витрат згідно П(С)БО. В управлінському
обліку витрати – це сукупність ресурсів, використаних для досягнення
будь-якої мети підприємства.
Разом з тим, у кожного з видів обліку використовуєтся
своя
класифікація вират для формування собівартості продукції (р.,п.) та
відображення у звітності.
Собівартість реалізованої продукції згідно П(С)БО 16 «Витрати»
складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована
протягом
звітного
періоду,
нерозподілених
постійних
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат [3].
Оскільки з 2015 року основою для податкового обліку підприємств,
став бухгалтерський облік, то і класифікація витрат для визначення
собівартості продукції (р.п.) та методика її формування на сьогодні
здійснюється
як у фінансовому обліку. Різниця полягає лише у
врахуванні різниць, які виникають при нарахуванні амортизації
необоротних активів (амортизаційні витрати). Це знову призвело до так
званого віддалення фінансового і податкового обліку від управлінського
обліку саме в частині обліку витрат та методики розрахунку собівартості
продукції.
Різноманіття сучасних методів обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції дозволяє застосовувати в практиці управлінського
обліку такі методи, які відповідають інформаційним запитам
менеджменту і дозволяють приймати ефективні управлінські рішення
щодо удосконалення технології виробничих процесів, ціноутворення
тощо.
Так, в управлінському обліку з метою складання внутрішніх звітів і
прийняття поточних рішень зазвичай застосовують калькулювання
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прямих (змінних) витрат. Крім того, на відміну від фінансового обліку в
управлінському
обліку нерозподілені загальновиробничі витрати і
наднормативні витрати включаються у виробничу і повну собівартість
продукції (р.,п.), тоді як у фінансовому і податковому обліку вони згідно
з п. 11 П(С)БО 16 включаються до собівартості реалізованої продукції
(р.,п.).
Отже, відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” у фінансовому і
податковому обліку, залежно від ступеня готовності продукції та її
реалізації передбачено визначення таких видів собівартості, як виробнича
собівартість та собівартість реалізованої продукції, які використовуються
для оцінки запасів та визначення фінансового результату від операційної
діяльності під час складання фінансової звітності.
Однак, з метою надання інформації для управління собівартістю,
важливо враховувати вимоги, які висуваються до інформації
управлінського обліку: для різних цілей використовується різна
собівартість. Тому, в управлінському обліку окрім собівартості, що
формується в фінансовому обліку визначають ще й такі види собівартості
як пряма (неповна), повна, собівартість центру відповідальності, тощо.
Разом з тим, не існує зв’язку між фінансовою звітністю (звіт про
фінансові результати) і податковою звітністю та управлінською звітністю
саме в частині формування собівартості виготовленої продукції (р.,п.).
Тому, необхідно в фінансовому і податковому обліку до виробничої
собівартості включати загальновиробничі витрати (розподілені і
нерозподілені), що дозволить формувати реальну собівартість, яка
впливатиме на встановлення відповідної ціни на продукцію (р.,п.).
Література
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 7
лютого 2013 р. № 73 (зі змін. і доп.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.zakon.rada.gov.ua
2. Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI (зі змін. і доп.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 (зі змін. і доп.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

103

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки
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доцент кафедри обліку і аудиту
Луцького національного технічного університету
ВИМОГИ ДО ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Практика проведення перевірок органами Державної фіскальної
служби України показує численні випадки визнання правочинів
нікчемним. Внаслідок виявлення фактів відсутності чи дефектного
оформлення договорів та первинних документів,
Відповідно до листа Вищого адміністративного суду України від
02.06.2011 р. №742/11/13-11 з метою однакового застосування
адміністративними судами окремих приписів Податкового кодексу
України та Кодексу адміністративного судочинства України Вищий
адміністративний суд України звертає увагу на таке.
Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для
цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів,
витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів
оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних
документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів,
ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників
податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не
підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього
пункту.
Водночас статтею 1 Закону України від 16.07.99 №996-XIV «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено,
що первинний документ – це документ, який містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні,
рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного
здійснення господарської операції.
Відповідно до п.2 статті 9 Закону «первинні та зведені облікові
документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і
повинні мати такі обов’язкові реквізити:
- назву документа (форми);
- дату і місце складання;
- назву підприємства, від імені якого складено документ;
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- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру
господарської операції;
- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення;
- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції».
Відсутність таких реквізитів може призвести до визнання
документів недійсними, а операції такої, що не відбулася із відповідними
податковими наслідками.
Однак, якщо ж фактичного здійснення господарської операції не
було, відповідні документи не можуть вважатися первинними
документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності
всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним
законодавством.
З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового
обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені
в разі фактичного здійснення господарської операції.
Згідно з пунктом 138.2 статті 138 Податкового кодексу України
витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування,
визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують
здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення яких
передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку.
При цьому відповідно до підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139
Податкового кодексу України не включаються до складу витрат витрати,
не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими
первинними документами, обов’язковість ведення яких передбачена
правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.
УДК 657
Чудовець Віталій, Авдіюк Вікторія
Луцький національний технічний університет
НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах перебудови соціальних та економічних основ
господарювання в Україні, однією з найгостріших є проблема надмірного
податкового навантаження та визначення його оптимального рівня, який
би забезпечував стабільні надходження у Державний бюджет України, а,
з іншого боку, не ліквідовував би стимулів до активізації
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підприємницької діяльності та розвитку національної економіки в
цілому[1].
Питання податкової оптимізації на підприємстві досліджували
Ю.Б.Іванов, А.І.Крисоватий, А.Я.Кізима, В.В.Карпова, В.В.Маслій,
Т.С.Клебанова, Г.С.Ястребова та багато інших відомих вітчизняних і
зарубіжних вчених. Однак, незважаючи на це, деякі аспекти
досліджуваного питання і досі мало розкриті та вимагають подальшого
наукового дослідження.
Оптимізація оподаткування – це легальний шлях зменшення
податкових зобов’язань підприємства, заснований на використанні
наданих законодавством можливостей у галузі
податкового
законодавства, зокрема, шляхом зміни схем діяльності [2].Оптимізацію
оподаткування рекомендують проводити як при створенні бізнесу, так і
на будь-якому з етапів функціонування підприємства [3].
Існує думка, що оптимізація проводиться лише з метою
максимального законного зниження податків, тому в цьому випадку її
часто називають податковою мінімізацією. Насправдіця думка є хибною,
оптимізація оподаткування набагато ширша: окрім мінімізації, її
інструментами є відстрочення сплати податків, зменшення суми
сплачуваних до бюджету «живих» засобів та інші. Всі вони вигідні з
точки зору фінансового менеджменту: грошові кошти залишаються у
розпорядженні підприємства і дають прибуток, не зменшується сума
оборотних коштів, що також сприяє збільшенню прибутку.
Методами податкової оптимізації є поєднання спеціальних
податкових режимів із загальним режимом оподаткування. Ці методи
володіють однією безперечною перевагою – вони законні [4].
Оптимізація оподаткування починається з аналізу таких аспектів:
 обставин, які впливають на формування податкових зобов'язань
організації (юридичних фактів, з якими пов'язане виникнення податкових
зобов'язань);
 методик обчислення податкових платежів (порядок формування
бази оподаткування і використання пільг), існуючої системи
господарських взаємин підприємства.
Напрямками оптимізації податкового навантаження є: застосування
податкових пільг, вибір форми діяльності, правильне формування
облікової політики, використання офшорів, застосування пільгових
підприємств, зміна терміну сплати податків, правильне укладання
договорів, формування статутного капіталу, тощо).
Щоб досягнути максимально ефективних результатів оптимізація
оподаткування вимагає злагодженої роботи команди податкових юристів
і бізнес-консультантів. Завдання перших: побудова і виведення схеми
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оптимізації оподаткування, адаптація схеми з точки зору правового поля.
Завдання других: забезпечення нормального впровадження схеми у вже
існуючу матрицю бізнес-процесів підприємства, що склалася,
консультування по питаннях організаційних перестроювань. Такий
комплексний підхід дозволяє створювати ексклюзивні рішення для різних
підприємств [5].
Отже, можна зазначити, що для забезпечення державних
надходжень потрібні зміни в оподаткуванні, спрямування на оптимізацію
податкового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності та
скорочення кількості податкових платежів. Зниження податкового
навантаження забезпечить стабілізацію фінансового становища
підприємств і розвиток економічних процесів країни. Для принципового
вирішення питання щодо оптимізації податкового тягаря потрібно
максимально використовувати стимулюючу функцію податкової системи,
яка б сприяла зростанню ВВП і поширювала податкову базу, а також
стимулювала б одночасне збільшення доходів бюджету і зростання
ефективності господарської діяльності підприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ВИЗНАННЯ КРЕДИТНИХ
ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

Неoбхiднiсть кредитних вiднoсин пoв'язaнa з oб'єктивнoю рiзницею
в чaсi руху мaтерiaльних i грoшoвих пoтoкiв. Пoтребa в кредитi виникaє
через рiзницю у величинi тa стрoкaх пoвернення кaпiтaлу, aвaнсoвaнoгo у
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вирoбництвo, a тaкoж у зв'язку з неoбхiднiстю oднoчaснoгo вклaдення
кoштiв, з метoю рoзширення вирoбничoгo прoцесу. Зa дoпoмoгoю
кредиту здiйснюється aкумуляцiя i перерoзпoдiл тимчaсoвo вiльних
кoштiв. Для бiзнесу кредит нaдaє мoжливiсть здiйснювaти свoю
дiяльнiсть безперервнo, нaвiть в умoвaх oбмеженoстi влaсних фiнaнсoвих
ресурсiв.
Метою даного дослідження є виявлення основних особливостей
відображення на рахунках обліку кредитних операцій комерційними
банками України та аналіз можливих методів визнання кредитних
інструментів в обліку.
Цю проблему досліджувало багато вітчизняних науковців, серед
яких Самойленко А.В., Пальоха Т.М., Погосова А.В., Гамова О.В.та інші.
Облік кредитних операцій комерційних банків регулює Інструкція з
бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та
формування і використання резервів під кредитні ризики в банках
України, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 №481.
Ця Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку
типових кредитних операцій (надання (отримання) кредитів, здійснення
факторингових операцій, операцій репо, урахування векселів) та
вкладних (депозитних) операцій, що оцінюються за амортизованою
собівартістю, гарантій, авалів та формування і використання резервів під
кредитні ризики в банках України.
Облік кредитних операцій включає в себе виконання
нижченаведених операцій:
 реєстрація і відкриття особового кредитного рахунку
позичальнику;
 операції з видачі кредиту;
 операції з обліку документів, які супроводжують кредитну
операцію;
 операції з погашення кредиту;
 операції з нарахування та використання резерву на покриття
кредитних ризиків;
 операції зі списання з балансу безнадійних кредитів і
балансовий облік боргів за цими кредитами;
 зберігання і ведення картотек документів;
 відображення кредитних операцій у балансі банку, складання
звітності за кредитними операціями.
Кожен банк самостійно визначає процедури обліку кредитних
операцій, які знаходять своє відображення в його обліковій політиці.
Обліковий процес повинен забезпечити єдину методологію синтетичного
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і аналітичного обліку, а також узагальнення інформації для прийняття
управлінських рішень та складання як внутрішньої, так і зовнішньої
звітності. Окрім того, для ведення обліку кожен банк самостійно
розробляє внутрішній робочий план аналітичних рахунків, що базується
на Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України.
Для відображення в обліку кредитних операцій комерційного банку
використовуються такі міжнародні стандарти фінансової звітності, як
МСБО 18 "Дохід", МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені активи та
непередбачені зобов’язання", МСБО 39 "Фінансові інструменти:
визначення та оцінка", МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Первісна оцінка фінансових інструментів відповідно до вимог
п.5.1.1 МСФЗ 9 здійснюється за справедливою вартістю, при тому
враховуються в плюс або мінус витрати по угоді у тому випадку, якщо
придбається фінансовий актив або фінансове зобов’язання за
справедливою вартістю із відображенням змін через прибуток або збиток
(FVPL).
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації.
В основі класифікації лежать наміри компанії щодо класифікації
фінансового активу. МСФЗ 9 розглядає 3 бізнес-моделі стосовно
фінансових інструментів:
1) отримання контрактних грошових потоків від фінансового
активу;
2) отримання контрактних грошових потоків і епізодичний продаж
активів;
3) будь-які інші стратегії, у тому числі трейдингові спекуляції.
Залежно від обраної бізнес-моделі, тобто стратегії володіння,
фінансові інструменти по-різному відображатимуться в обліку
підприємства.
При виборі першої стратегії кредити відображатимуться за
амортизованою собівартістю (Amortized cost). Амортизованою
собівартістю називається вартість фінансового активу, що складається із
собівартості придбання за мінусом погашення основної суми кредиту,
збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої
різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, що
розраховується з використанням ефективної відсоткової ставки,
зменшеної на суму часткового списання внаслідок знецінення.
Відсотковий дохід розраховується за методом ефективної відсоткової
ставки і визнається у звіті про прибутки та збитки. Зміни справедливої
вартості відображаються у звіті про прибутки та збитки в момент
припинення визнання активу або його рекласифікації. Окрім того, у
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випадку якщо фінансовий актив деноміновано у валюті відмінній від
валюти фінансової звітності на кожну звітну дату форекс ефект
відображатиметься у звіті про прибутки та збитки у статті Фінансові
доходи (Фінансові витрати).
При виборі другої стратегії фінансові інструменти відображаються
за справедливою вартістю, проте варто враховувати той факт, що такі
фінансові інструменти не беруть участь у класичному трейдингу, тому у
Звіті про прибутки та збитки повинен відображатись дохід за ефективною
відсотковою ставкою, а не коливання справедливої вартості. Тобто так як
відображаються активи, що обліковуються за методом амортизованої
собівартості. При цьому різниця між амортизованою собівартістю, за
якою визначається дохід у Звіті про прибутки та збитки і справедливою
вартістю, за якою відображається актив у Звіті про фінансовий стан
повинна бути віднесена до складу іншого сукупного доходу. Такий метод
обліку фінансових інструментів носить назву FVOCI (Fair value through
Other comprehensive income), тобто фінансові активи, що відображаються
за «справедливою вартістю через інший сукупний дохід».
При виборі третьої стратегії фінансові інструменти відображаються
за справедливою вартістю, а дохід (витрати) від її зміни у Звіті про
прибутки та збитки.
Бaлaнсoві рaхунки для oбліку кредитних oперaцій рoзміщені в
першoму тa другoму клaсaх плaну рaхунків. Тaк нa першoму клaсі
рaхунків oблікoвуються міжбaнківські oперaції тa кaзнaчейські
інструменти кoмерційних бaнків. Дo кaзнaчейських інструментів
нaлежaть гoтівкa, мoнетaрні дoрoгoцінні метaли, цінні пaпери, щo
рефінaнсуються НБУ, кoшти НБУ в кoмерційнoму бaнку, кoшти
кoмерційних бaнків в НБУ, тoщo. Рaхунки другoгo клaсу признaчені для
oбліку oперaцій з усімa кaтегoріями клієнтів, oкрім бaнківських устaнoв.
A сaме oперaцій зa рoзрaхункaми, зaлученими депoзитaми тa нaдaними
кредитaми.
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ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Вексель – це цінний документ, який засвідчує грошове зобов’язання
векселедавця сплатити певну суму грошових коштів у визначений строк.
На сьогодні здійснення вексельних операцій є поширеним явищем
для підприємств, адже це найоптимальніший варіант при здійсненні
розрахунків, коли підприємство не має обігових коштів.
Даній тематиці було присвячено багато праць видатних українських
та зарубіжних вчених-економістів, таких як: М. Білуха, А. Герасимович,
В. Завгородній, С. Мошенський, Т. Рудненко, В. Сопко та інші.
Згідно Закону України про обіг векселів видавати векселі можна
лише за фактично отримані товари, виконані роботи, надані послуги
[1],при цьому сума зобов’язання за товари має бути не меншою від суми
платежу за векселем.
В обігу випускають такі векселі:прості та переказні, а також прості
та переказні векселі з урахуванням відсотків за час обігу векселя
(процентні векселі) та без відсотків (безпроцентні).
На етапі простого векселя беруть участь дві особи: векселедавець
(підприємство-боржник) і векселеотримувач (підприємство-кредитор). В
операціях пов’язаних з видачею простого векселя: спочатку надходить
товар від кредитора, а потім боржник видає кредиторові вексель.
Переказний вексель, можна видавати (лише при оформленні боргу
за фактично поставлені товари (роботи, послуги). У складанні
переказного векселя беруть участь три особи: векселедавець - особа, що
віддає наказ платити, перший векселеотримувач – особа на користь якої
видають вексель, учасником операції є платник, якому дано наказ
платити за векселем. [3].
Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів
обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в
письмовій формі. Операції пов’язані з передачею векселя здійснюються
за актом приймання-передачі векселів, покупець (боржник) у
бухгалтерському обліку закриває заборгованість щодо отриманих товарів
і формує вексельну заборгованість за кредитом субрахунка 621
«Короткострокові векселі, видані в національній валюті» або субрахунка
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511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті» для
зобов’язання з терміном погашення більше 12 місяців.
Продавець (кредитор) закриває заборгованість за надані товари і
формує вексельну заборгованість за дебетом субрахунка 341
«Короткострокові векселі, утримувані до погашення в національній
валюті» або 182 «Довгострокові векселі одержані» відповідно до термінів
погашення [4].
У періоді коли отримали вексель дебіторська заборгованість за
відвантажені товари (надані роботи, послуги) закривається, проте
виникає заборгованість за векселем таким проведенням: Д-т 18, 34 К-т 36
(37).
Отже, як і зазначалося вище, видавати як прості, так і переказні
векселі можна лише в оплату за поставлені товари, надані роботи
(послуги). Вексельні операції відіграють значну роль для суб’єктів
господарювання, вони не знецінюються, в обігу перебувають у
визначений згідно договору, скорочують потреби в готівці. Але велика
кількість реквізитів та особливі вимоги до оформлення підвищують ризик
визнання векселя недійсним і можуть скасувати можливість пред’явлення
його до платежу, за умови неправильного заповнення.
Література
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Безготівкові розрахунки: правова природа та облікова специфіка / О. Кушина // Збірник
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Чудовець Віталій, Лінник Наталія
Луцький національний технічний університет
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
НЕРУХОМОСТІ
Згідно Закону України "Про іпотеку" – нерухоме майно
(нерухомість) - це земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на
земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є
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неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомого
майна можуть бути віднесені повітряні та морські судна, судна
внутрішнього плавання, космічні об’єкти. А також інші речі, права на які
підлягають державній реєстрації.
На даний час немає конкретного закону або кодексу законів про
нерухоме майно, і тому дана сфера відносин регулюється різними
законами:
- Цивільний кодекс України
- Закон України «Про іпотеку»
- Закон України «Про нотаріат»
- Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їхніх обмежень»
- Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
- з 12 лютого 2014 року набуває чинності Постанова Кабінету
Міністрів України № 868, якою буде врегульовано Порядок державної
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядок надання
інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно з Наказом № 352 передача основних засобів юридичними
особами від одного власника іншому оформляється актом форми № 03-1
"Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних
засобів". Якщо однією стороною угоди (продавцем чи покупцем)
виступає фізична особа, то акт може бути і довільної форми.
Акт складається у трьох примірниках при передачі нерухомого
майна за плату (за договорами купівлі-продажу, міни) - перші два
примірники залишаються у підприємства-продавця, а третій передається
особі, яка приймає об'єкт від імені підприємства-покупця. Оскільки
нерухоме майно належить до товарно-матеріальних цінностей, то
представник покупця повинен пред'явити довіреність, що дає йому право
прийняти майно і підписати акт приймання-передачі. Акт складається у
двох примірниках при передачі об'єктів нерухомості безплатно (за
договором дарування) - один для кожної сторони операції.
Департаментом податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України рекомендовано
відображати в бухгалтерському обліку витрати, пов'язані з нарахуванням
і сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
відповідно до п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
«Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 р. № 318 [3], та відносити до складу адміністративних витрат
(податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі
(крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до
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виробничої собівартості продукції, робіт, послуг)) [3]. Згідно з
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99р. № 291 [1], витрати, пов'язані зі сплатою податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, відображаються на відповідних
рахунках витрат
Об’єктами оподаткування нерухомості в Україні є як житлова так і
нежитлова нерухомість. У зв’язку з змінами Податкового Кодексу
України, прийняттями із 2016 р. вноситься низка змін та доповнень, на
які необхідно звернути увагу [2]:
1. Оподатковується як житлова нерухомість (квартира, будинок)
так і нежитлова нерухомість, в тому числі й господарські будівлі (сараї,
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, тощо).
Наприклад, якщо у фізичної особи у власності є будинок та гараж із
сараєм, податок сплачується з усіх об’єктів: з будинку – за ставкою,
встановленою місцевою радою для житлової нерухомості; з гаражу та
сараю - за ставкою для нежитлової нерухомості.
2. Міською радою відповідно до рішення №2024-47/2015 від
22.01.2015 р. встановлено податок: а) для об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб, у розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1
квадратний метр бази оподаткування; б) для господарських
(присадибних) будівель, допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких
належать: сараї, хліви/стайні, стодоли, гаражі, літні кухні, вбиральні,
погреби, навіси, що відносяться до житлових будинків садибного типу,
розташованих на окремій (одній) земельній ділянці, що перебувають у
власності фізичних осіб, у розмірі 0,1% розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на перше січня звітного (податкового) року,
за 1 квадратний метр бази оподаткування.
В Україні не є об’єктами оподаткування об’єкти нежитлової
нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та
середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних
формах та на ринках; будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси,
цехи, складські приміщення промислових підприємств; будівлі, споруди
сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; будівлі дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та
джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
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Починаючи із 2017 року юридичні та фізичні особи - власники
житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних
метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку),
сплачуватимуть додатково 25000 грн. на рік за кожен із вказаних об’єктів
житлової нерухомості (його частку). База оподаткування за кожен об’єкт
нерухомості обчислюється окремо.
Отже, подальші наукові пошуки слід присвятити розвитку
оподаткуванню та обліку нерухомості. Адже дана тематика є досить
розповсюджена.
Література
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капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій вiд 30.11.1999 №
291:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0893-99.
2. Про особливості справляння податку на нерухомість у 2016 році / [Електроний
ресурс] – Режим доступу: http://ostrozkarda.gov.ua/2016/02/17/pro-osoblyvosti-spravlyannyapodatku-na-neruhomist-u-2016-rotsi/.
3. Лист Міністерства фінансів України від 18.08.2015 р. N 31-11410-08-16/26592
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-andorders/treasury/6227-26592.html.

УДК 657
Чудовець Віталій, Тананайко Діана
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ І
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Багатоаспектність дослідження проблеми обліку дебіторської
заборгованості зумовлена суперечливим характером нормативних
документів, а також рівнем розробок окремих теоретичних і практичних
аспектів методології обліку дебіторської заборгованості. Жодне діюче
підприємство не може обійтися без заборгованостей. На сьогоднішній
день існує чимало нерозв'язаних питань, пов'язаних з обліком
дебіторської заборгованості.
Проблемам розвитку теорії і практики обліку дебіторської
заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних вчених,
зокрема: М.Д. Білика, О.М. Горбачова, О.М. Колеснікова, Н.М.
Матицина, Ф.Ф. Бутинця, С.І. Маслова, Г.В. Савицької, Я.В. Соколова,
С.Д. Батехіна та багато інших.
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій
звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
10 «Дебіторська заборгованість» (далі – П(С)БО 10).
Згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом,
якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних
вигод та може бути достовірно визначена її сума. Дебіторами можуть
бути юридичні та фізичні особи, які заборгували підприємству грошові
кошти, їх еквіваленти або інші активи.
Вивчаючи теоретичні аспекти поняття дебіторської заборгованості
в Україні можна визначити ряд тверджень щодо самого поняття
дебіторської заборгованості та виявити основні проблеми з обліку
дебіторської заборгованості на підприємствах. Основною з проблем
обліку дебіторської заборгованості слід зазначити, що у П(С)БО 10 не
передбачено чіткого розмежування понять довгострокової та
короткострокової дебіторської заборгованостей. У стандарті не
відзначено, що їх облік ведеться на різних рахунках бухгалтерського
обліку, поточна заборгованість є оборотним активом, а довгострокова –
необоротним. Саме тому необхідно внести зміни у П(С)БО 10, де б
поняття
довгострокової
та
короткострокової
дебіторської
заборгованостей були б чітко розмежовані.
Існує проблема формування та обліку резерву сумнівних боргів.
Резерв сумнівних боргів – це резерв, який створюється з метою покриття
у майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості, що варто
формувати в розрізі кожного з боржників, за термінами непогашення та
залежно від розмірів підприємства та обсягів діяльності. Це дасть змогу
отримувати інформацію про суми дебіторської заборгованості, яка
визнана сумнівною та про суми заборгованості, що раніше була визнана
безнадійною.
Ще однією з проблем є недостатня розробленість плану рахунків
бухгалтерського обліку та інструкції щодо його застосування з обліку
розрахунків покупців та замовників.
Зрозуміло, що незалежно від причин виникнення дебіторської
заборгованості уникнути її неможливо. Тому підприємству необхідно
шукати способи вдосконалення системи обліку дебіторської
заборгованості, зокрема:
1) створити інформаційну базу дебіторської заборгованості
учасників розрахунків;
2) провести взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги
заборгованості;
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3) вдосконалити методику визначення суми резерву сумнівних
боргів;
4) вести облік та звітність проведених взаєморозрахунків.
Отже, проблема обліку дебіторської заборгованості полягає в тому,
щоб не допустити прострочення термінів платежу та доведення
заборгованості до стану безнадійної. Правильно організований
бухгалтерський облік дебіторської заборгованості повинен мати таку
систему рахунків, яка б достатньою мірою відображала і характеризувала
всю господарську діяльність з вимушеною конкретизацією і
забезпечувала отримання об’єктивної та своєчасної інформації для
прийняття оптимальних управлінських рішень.
Література
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ДВНЗ Університет Банківської Справи
ЗАСТОСУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ В
УКРАЇНІ
Забезпечення фінансової вигоди, та ефективної реалізації
господарювання в умовах ринкової економіки Українських підприємств
протягом тривалого часу вимагає не лише окреслення і оцінки можливих
варіантів розвитку бізнесу, а й вивчення та застосування альтернативних
способів управління господарською одиницею. Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає, що
підприємства можуть по різному організовувати бухгалтерський облік.
Однією з таких форм, передбачених ст. 8 цього Закону є «… ведення на
договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або
аудиторською фірмою» [1], тобто мова йде про використання бухгалтерського
аутсорсингу.
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Під аутсорсингом розуміють передачу певних непрофільних функцій
спеціалізованій компанії. Аутсорсинг по суті представляє собою сукупність
відносин, пов'язаних з відмовою від власного виконання бізнес-процесів або
їхніх складових, направленої на підвищення ефективності діяльності
підприємства за рахунок використання ресурсу зовнішнього суб'єкта
господарювання. Концепція використання подібних послуг базується на
зосередженні підприємством на ключовій діяльності, що призводить до
збільшення доходності, при одночасній передачі певних функцій (видів
діяльності) назовні, що, в свою чергу, ґрунтується на переконанні, що
спеціалізовані фірми роблять це краще і дешевше (тобто якісніше і при
нижчих витратах).
Першість в своєму напрямі за собою зберігає ІТ аутсорсонг та
бухгалтерський аутсорсинг. Варто відзначити, що останні роки набуває
популярності саме бухгалтерський аутсорсинг.
Стислою характеристикою основних визначених правил самого
бухгалтерського аутсорсингу є визначення їх основних принципів:
 активність – активне та оперативне реагування, оскільки саме цим
послуга відрізняється від роботи;
 науковий підхід – систематичний пошук оптимальних підходів до
надання послуг;
 незалежність - ретельно оберігаючи своє право на професійну думку
від будь-яких зовнішніх форм тиску;
 професіоналізм - ефективне і надійне виконання складних завдань
під тиском;
 скрупульозність – важливою є кожна копійка, витрачена клієнтом;
 гнучкість - виявлення максимальної гнучкості до потреб
співробітників і клієнтів;
 жорсткість – проявляється у максимальній жорсткість щодо
неправомірних вимог контролюючих органів.
У бухгалтерському аутсорсингу, як зазначає Г.С.Кесарчук, виділяють
наступні варіанти роботи із замовником [2]. «Повний аутсорсинг». Замовник
передає всі функції бухгалтера аутсорсеру. Ця модель підходить для всіх типів
підприємств. «Частковий аутсорсинг». Для більш великих компаній, де є
штатний бухгалтер, бухгалтер-аутсорсер може виконувати лише деякі
неосновні функції. «Зовнішній контролер». Аутсорсер перевіряє
бухгалтерську документацію, аналізує роботу підприємства та дає висновок
про те, як поліпшити діяльність. «Абонентське обслуговування». У цьому
випадку аутсорсер виступає консультантом, інформує замовника про
нововведення та інших питань.
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Отже, аутсорсинг дозволяє підвищити виробничу ефективність фірми
шляхом скорочення витрат, прискорення адаптації до зовнішнього
середовища, поліпшення якості продукції та послуг, зменшення ризиків.
Процес бухгалтерського аутсорсингу з’явився нещодавно, та вже встиг
набрати популярності у своєму використанні, серед зацікавлених
користувачів. Не виключення є представники малого та середнього бізнесу фізичних осіб-підприємців.
Література
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність».
2. Кесарчук Г.С. Бухгалтерський аутсорсинг: поняття, види, переваги та недоліки /
Г.С. Кесарчук // Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського
університету. –2014 -№ 1 (45). - С.201-204.

119

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

ДЛЯ НОТАТОК

120

ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Луцьк, 07 жовтня 2017 р.)
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Комп’ютерний набір:

Зеленко С.В.

Верстка:

Зеленко С.В.

Підп. До друку 30.10.16 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.
Ум. друк. арк. 10,1. Тираж 300 прим. Зам. 319
Редакційно-видавничий відділ
Луцького національного технічного університету
Луцьк, 43018, вул. Львівська, 75 Друк – РВВ ЛНТУ

121

