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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Інтелектуалізація та інформатизація усіх сфер життя, розвиток 

інтелектуальної економіки, економіки знань, інформаційної економіки 

призвели до появи підприємництва на основі творчої діяльності, нових 

знань, інновацій, інтелектуальних продуктів, накопичення та 

переробки інформації. Інтелектуальне підприємництво та 

інтелектуальний бізнес, на відміну від форм традиційного бізнесу, це 

новітня форма бізнесової діяльності, що об’єднує в собі новації щодо 

продуктів підприємництва та стратегії підприємницької діяльності, 

форм та методів управління, тощо, та є надзвичайно актуальною для 

розвитку країн в умовах глобалізації економіки.  

Основні фактори формування та розвитку інтелектуального 

бізнесу є темою наукових досліджень Падеріна І. Д., Ю. Г. Горященко, 

О. В. Романова [1]. Особливості управління інтелектуальним 

підприємництвом досліджує Червона О. Ю. [2]. Теоретичні аспекти 

взаємодії інтелектуального капіталу та інтелектуального бізнесу 

розглянуті Паустовською Т.І., Лашкун Г.А. [3]. Але розгляд сучасного 

стану інтелектуального бізнесу на прикладах провідних світових 

кампаній потребує подальших досліджень задля визначення 

перспектив розвитку інтелектуального бізнесу в Україні в умовах 

глобалізації економіки. 

Національне багатство розвинених країн, за даними Світового 

банку, тільки на 5 % складається з природних ресурсів, на 18 % – з 

капіталу і на 77 % – зі знань та вмінь їх застосовувати. Тому 

надзвичайно важливим для розвитку підприємницької діяльності у 

сучасному світі економіки знань є - розуміння підприємцями основних 

тенденцій інтелектуального підприємництва та інтелектуального 

бізнесу, що дозволить більш швидко адаптуватись до змін у 

навколишньому середовищі, враховувати особливості 

інтелектуалізації усіх сфер життя, умов господарювання та бути 

конкурентоздатними в умовах глобалізації економіки. 
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Наукова література розглядає інтелектуальний бізнес, як 

відповідний вид діяльності з метою створення інтелектуальних 

продуктів (об’єктів права інтелектуальної власності) та їх 

комерціалізації. За визначенням Падеріна І. Д. інтелектуальний бізнес 

це підприємницька діяльність «…на засадах інтелектуального 

продукту з ціллю отримання прибутку та розвитку справи» [1, с.68].  

Поняття «інтелектуального бізнесу» та «інтелектуального 

продукту» тісно пов’язано з поняттям «інновація» (innovation), яке 

вперше з'явилося в наукових дослідженнях XIX століття. Нове життя 

поняття «інновація» отримало на початку 20-го століття в наукових 

роботах австрійського і американського економіста Й. Шумпетера. Він 

був одним з перших учених-економістів, який ввів даний термін у 

науковий обіг [4]. Сучасна довідникова література трактує поняття 

«інновації» як: «…новостворені (застосовані)і/або вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і/або соціальної сфери. Розробка, створення і 

використання інтелектуального продукту з метою отримання нових 

економічних і соціальних умов для діяльності людей» [5, c. 252]. 

Основою інноваційного процесу, інноваційного розвитку є «…процес 

створення і комерційного використання продуктів інтелектуальної 

праці», тобто інтелектуальної власності [5, c. 252]. Як бачимо поняття 

«інтелектуальні продукти» (об’єкти права інтелектуальної власності) 

та «інновації» є основою інтелектуального бізнесу. 

ХХІ століття прийнято вважати століттям розвитку та 

вдосконалення технологічної бази, поширення комп’ютерних та 

інформаційних технологій. Людство настільки звикло користуватися 

цими технологіями у повсякденному житті, що вже не уявляє себе без 

них. Тому вагомість інтелектуального бізнесу у сучасному світі в 

першу чергу обумовлена потребою людини у вдосконаленні усіх сфер 

життя та існуванням тих технологічних гігантів, що володіють 

величезною базою інтелектуальних ресурсів та продукують 

інтелектуальні продукти.  

Найбільшими технологічними гігантами інтелектуального 

бізнесу на сьогоднішній день є наступні корпорації: «Apple Inc.» та 

«Microsoft Corp.». Ці компанії створюють програмні та технологічні 

продукти які є найбільш інноваційні та затребувані у всьому світі, від 
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навчання у школах до космічної промисловості. Також вони є 

лідерами за вартістю у світі, що доводить цінність інтелектуальної 

праці та її комерціалізації [6]. 

«Apple Inc.» - американська багатонаціональна технологічна 

компанія (зі штаб-квартирою в Купертіно, штат Каліфорнія), яка 

займається проектуванням, розробкою та продажом побутової 

електроніки, комп'ютерного програмного забезпечення і онлайн-

послуг. Апаратні продукти компанії включають: «iPhone» смартфон, 

«IPad» планшетний комп'ютер, «Mac» персональний комп'ютер, 

«IPod» портативний медіа - плеєр, годинник «SmartWatch», «AirPods» 

бездротові навушники, «HomePod» смарт - динамік. Програмне 

забезпечення «Apple» включає: операційні системи «MacOS», «iOS», 

«iPadOS», «watchOS» і «tvOS», медіаплеєр «iTunes», веб-браузер 

«Safari», «Shazam» музикальний ідентифікатор, а також пакети для 

творчості та продуктивності «iLife» і «iWork». Професійні програми, 

такі як: «Final Cut Pro», «Logic Pro» і «Xcod»e. Його онлайн-сервіси 

включають: «iTunes Store», «iOS», «App Store», «Mac App Store», 

«Apple Music», «Apple TV +», «iMessage» і «iCloud». Інші послуги 

включають «Apple Store», «Genius Bar», «AppleCare», «Apple Pay», 

«Apple Pay» «Cash» і «Apple Card» [7]. 

На даний момент у «Apple Inc.» зареєстровано більш ніж 

95000 патентів [8]. Вартісна оцінка інтелектуальних продуктів 

відображається у звіті про фінансові результати, в якому мають назву - 

нематеріальні активи. У результаті внесення інтелектуального 

продукту на балансовий облік, за своєю природою продукт стає 

об'єктом оподаткування, а його власник прирівнюється в правах до 

власника нерухомого майна і користується всіма правами та 

перевагами, які випливають із цього. 

Наступним технологічним гігантом, в основі розвитку якого 

інтелектуальні продукти, є творець найбільш використовуваної 

операційної системи - «Microsoft Corp.» («Microsoft» - сполучення слів 

«мікрокомп'ютер» і «програмне забезпечення»). Корпорація 

«Microsoft» є американською багатонаціональної компанією 

комп’ютерних технологій (зі штаб-квартирою в Редмонді, штат 

Вашингтон), яка розробляє, виробляє, ліцензує, підтримує і продає 

комп'ютерне програмне забезпечення, побутову електроніку, 

персональні комп'ютери і супутні послуги. Найбільш відомими 

програмними продуктами є лінійка операційних систем «Microsoft 
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Windows», пакет «Microsoft Office» і «Internet Explorer». Провідними 

апаратними продуктами є ігрові приставки «Xbox», і лінійка 

сенсорних екранів «Microsoft Surface». У 2016 році «Microsoft Corp.» 

була найбільшим в світі виробником програмного забезпечення та 

мала найвищий дохід [9].  

«Microsoft» прихильна до відповідального управління 

інтелектуальною власністю, включаючи створення здорової патентної 

екосистеми по всьому світу, яка заохочує інновації. Одним з 

компонентів добре функціонуючої патентної системи є ясність щодо 

того, яка організація є реальною стороною, зацікавленою в 

конкретному патенті [10]. Підвищена прозорість щодо володіння 

допомагає полегшити ліцензування. Щоб продемонструвати 

прихильність прозорості, «Microsoft» приєдналася до інших лідерів 

галузі в Відкритому реєстрі власників патентів, або «OroPO», в травні 

2015 року. Через «OroPO» «Microsoft» надає список, який включає в 

себе, всі видані патенти, якими «Microsoft» в даний час володіє або 

безпосередньо, або через дочірні компанії. На даний момент 

«Microsoft Corp.» має 111195 патентів [11]. Станом на 4 червня 

2020 року ринкова капіталізація, тобто вартість компанії, «Apple Inc.» 

складає 1,4 трлн. дол. США, а ринкова капіталізація «Microsoft Corp.» 

складає 1,39 млн. дол. США [12]. Як бачимо, компанії, які обрали нову 

форму підприємницької діяльності – інтелектуальний бізнес на основі 

інтелектуальних продуктів відіграють провідну роль у сучасному світі 

та є одними з найдорожчих у світі. 

Таким чином, інтелектуалізація світового економічного 

простору в умовах глобалізації економіки, коли знання 

перетворюються на важливий фактор суспільного розвитку, призвела 

до кардинальних змін, коли інтелектуальний бізнес стає невід’ємною 

складовою економіки розвинутих країн. Подальший розвиток 

національної економіки залежить від вирішення існуючих в Україні 

проблем, що заважають розвитку сфери інтелектуального бізнесу. 

Інтелектуальний бізнес, хоча і є більш ризикованим, але є і більш 

дохідним та перспективним, бо інтелектуальний продукт можна 

вдосконалювати або модернізувати, підлаштовуючи під потреби 

споживача. Також інтелектуальні продукти хоча і підвладні 

моральному старінню, що спричиняє їх заміну іншими продуктами, 

якщо модернізація неможлива, але вони мають свою надзвичайну 
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цінність в епоху економіки знань, бо зміцнюють інтелектуальний 

потенціал як окремих підприємств так і національних економік. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ 

ОПЕРАЦІЙ ОПОДАТКУВАННЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМ 

 

Сільські домогосподарства, які є повноцінними учасниками 

аграрного товарообороту, а точніше виробниками 

сільськогосподарської продукції не включені в податкову систему. 

Домогосподарства, які виробляють продукцію не тільки для власного 

споживання, а й на продаж, не є рівноправними учасниками 

господарських відносин. При цьому, вони забезпечують продукти 

харчування для внутрішнього ринку та місцевого населення (м’ясо-

молочна продукція, овочі, фрукти, ягоди тощо), на відміну від великих 

підприємств, які працюють здебільшого на експорт і тим паче 

сировини.  

Разом з тим, категорія домогосподарств по об’єктивним 

причинам значно поступається великим підприємствам по наявності та 

використанню передових технологій, зокрема і в частині обліку та 

оподаткування їх діяльності. По об’єктивним причинам для них є 

недоступні технології ефективного управління своїми фінансами та 

господарською діяльністю, нема належного інформаційного 

забезпечення та доступних для них методик визначення ефективності 

господарювання, формування планів та бюджетів своєї діяльності, 

калькулювання собівартості вирощеної продукції, моніторингу цін на 

продукцію та ринків її збуту. 

Наявність таких інформаційних основ для їх господарювання 

дозволила б пришвидшити їх трансформацію в повноцінних платників 

податків з обов’язковою наявністю пільг та преференцій для їх 

діяльності для стимулювання провадження їх сільськогосподарської  

підприємницької  діяльності.  

Саме тому, важливою є розробка обліково-інформаційного 

забезпечення для домогосподарств, яке б було базою для їх включення 

в податкову та пенсійну систему, отримання відповідних гарантій в 
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частині соціального та пенсійного забезпечення.  Таке обліково-

інформаційне забезпечення передбачає формування організаційних та 

методичних засад обліку, аналізу, планування та внутрішнього 

контролю своєї діяльності, впровадження яких забезпечить 

господарствам входження в правове поле як суб’єктів підприємництва 

та оподаткування.  

Про важливість таких розробок свідчать і тенденції в 

законодавчому полі, які в останні роки спрямовані на легітимізацію 

діяльності сімейних ферм в системі оподаткування. З 2018 році внесені 

зміни до Податкового кодексу України та деяких законів України 

щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 

господарств. Згідно з ними, фізичних осіб – підприємців, які 

організували сімейне фермерське господарство, але не є юридичними 

особами також включили до платників єдиного податку 4 групи. 

Разом з тим фермери, які не є юридичними особами не мають 

жодної професійної узагальненої інформації для подальшого 

складання та подання податкової декларації.  Крім того, відсутнє 

документальне забезпечення для проведення аналітики сум сплачених 

податків у розрізі видів податків, об’єктів оподаткування та їх частки в 

витратах та результатах діяльності.  

Для вирішення означеної проблеми розроблено форми реєстрів 

для узагальнення інформації необхідної для правильного нарахування 

та сплати єдиного податку. Зокрема, з метою узагальнення інформації 

про об’єкти оподаткування єдиним податком у сімейній фермі 

передбачається ведення реєстрів обліку реєстр обліку земельних 

ділянок для розрахунку єдиного податку 4 групи реєстр нарахованого 

та сплаченого єдиного податку реєстр контролю рівня витрат на 

оподаткування в показниках діяльності сімейної ферми. 

Реєстр обліку земельних ділянок для розрахунку єдиного 

податку 4 групи призначений для ведення обліку земель 

сільськогосподарського призначення, що використовуються 

платником єдиного податку та включається у податкову декларацію 

при розрахунку річної суми єдиного податку. В реєстр заносяться 

наступні дані в розрізі кожної окремої ділянки категорія земель 

кадастровий номер земельної ділянкидокумент, що підтверджує права 

на ділянку площа земельної ділянки нормативна грошова оцінка 

одиниці площі земельної ділянки ставка єдиного податку сума 

єдиного податку за рік. 
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Реєстр нарахованого та сплаченого єдиного податку 

призначений для узагальнення інформації про суми нарахованого та 

сплаченого єдиного податку з відповідним узагальненням по рокам та 

аналітикою по даті оплати та номеру документу про оплату. Реєстр 

може бути використаний для узагальнення інформації по сплаченому 

єдиному податку платниками усіх груп спрощеної системи 

оподаткування.  

В реєстрі передбачається ведення обліку за наступними 

категоріями даних рік нарахування податку сума нарахованого 

податку сума сплаченого податку дата оплати, номер документу про 

оплату. 

Реєстр контролю рівня витрат на оподаткування в показниках 

діяльності сімейної ферми призначений для щорічного узагальнення 

результатів аналізу рівня витрат на оподаткування в структурі 

фінансово-економічних показників та результатів діяльності сімейної 

ферми.  

Ведення Реєстру передбачає узагальнення наступної інформації 

по рокам сума сплаченого податку загальні витрати діяльності дохід  

від реалізації продукції. 

За результатами формування Реєстру визначаються частка 

витрат на оподаткування в витратах підприємства частка витрат на 

оподаткування в доходах підприємства. 

Наявність такого реєстру забезпечує щорічний контроль витрат 

на сплату податків сімейною фермою та оперативний вибір 

оптимальної системи оподаткування залежно від виду та обсягу 

діяльності. 

Ведення реєстрів організовується в автоматизованому режимі з 

відповідною синхронізацією даних в податкову декларацію та додаток 

до неї. 

Розробка відповідної обліково-аналітичної системи для сімейних 

ферм з подальшим інформаційним, методичним та освітнім 

супроводом її впровадження – це першочерговий крок до включення 

високотоварних господарств населення у правове поле як суб’єктів 

господарювання та запровадження в подальшому їх державної 

підтримки. 
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УДК 657 

Бондаренко Н.М., к.е.н., доцент 

Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Структура і порядок формування фінансового результату є 

важливим питанням бухгалтерського обліку. Залежно від того, 

наскільки раціонально ведеться облік фінансових результатів на 

структурних підрозділах залізниці залежить величина виплат у 

бюджет, розрахунки з акціонерами. Достовірна звітність про фінансові 

результати є об’єктивною основою для аналізу фінансового стану 

Підрозділу. Важливо, щоб у бухгалтерському обліку та звітності були 

точно відображені всі господарські операції підприємства, враховані 

всі доходи і витрати у розрізі видів його діяльності, галузеві 

особливості підприємства. 

Бухгалтерський облік доходів, витрат і формування фінансових 

результатів на СП «Апостолівська дистанція сигналізації та зв’язку» 

ведеться із дотриманням вимог чинних правових документів за 

національними та міжнародними стандартами. Усі первинні 

документи складаються вчасно та не місять помилок та викривлень 

інформації. Облік фінансових результатів на СП «Апостолівська 

дистанція сигналізації та зв’язку» організований так, що за підсумком 

кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових 

результатів можна взяти підсумкові дані і перенести їх у відповідну 

статтю Звіту про фінансові результати. СП «Апостолівська дистанція 

сигналізації та зв’язку» використовує Автоматизовану систему 

бухгалтерського обліку «Фінансовий Облік Бухгалтерський Облік 

Статистика» («АСБО ФОБОС»).  

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати 

СП «Апостолівська дистанція сигналізації та зв’язку» призначено 

субрахунок 793 «Результат іншої діяльності». Спірним  питанням є 

віднесення усіх доходів та витрат дистанції на субрахунок 

793 «Результат іншої діяльності». Така методика передбачена 

АТ «Укрзалізниця», оскільки цей структурний підрозділ не здійснює 

основну діяльність Товариства – перевезення, а лише забезпечує 
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обслуговування пристроїв та налагодження зв’язку задля безпечного 

руху поїздів на визначеній дільниці. Однак для самого 

СП «Апостолівська дистанція сигналізації та зв’язку» така діяльність є 

його основною, що, на наш погляд, не досить коректно відображається 

в обліку. Пропонуємо для розширення можливостей використання 

облікової інформації саме про такі результати деталізувати субрахунок 

793 «Результат іншої діяльності» наступним чином: 

7931 «Результат операційної діяльності підрозділу» 

7932 «Результат фінансових операцій підрозділу» 

7933 «Результат іншої діяльності підрозділу». 

Такий підхід не порушить ведення обліку в АТ «Укрзалізниця» 

та допоможе більш точніше визначити ефективність діяльності 

дистанції за різними видами її діяльності, а отримана інформація буде 

корисною керівництву підприємства для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. 

На основі деталізації рахунку фінансових результатів діяльності 

Підрозділу нами розроблено інформаційно-матричну модель 

фінансових результатів, що містить джерела одержаних доходів та 

витрат за видами діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Бухгалтерська інформаційно-матрична модель доходів, витрат і 

фінансових результатів за видами діяльності  

СП «Апостолівська дистанція сигналізації та зв’язку» 

Рахунки 

70320, 70591, 71, 7124, 

7130, 7160, 7161, 7163, 

71951 

733 - 

Фінансові результати за видами діяльності 

9033, 9053, 

921308  
  

952  
 

 

946, 94992, 

94993, 949930, 

949934 

  
 

Фінансові 

результати 

( : 

операційної діяльності 

(7931) 

фінансових 

операцій 

(7932) 

іншої діяльності 

(7933) 

 

Горизонталь та вертикаль моделі містять субрахунки обліку 

доходів і витрат відповідно. Порівнявши доходи з пов’язаними 
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витратами, отримуємо фінансові результати за окремими видами 

діяльності ( - ). Загальний фінансовий результат діяльності 

Підрозділу обчислюється шляхом зіставлення фінансових результатів 

операційної, фінансової та іншої діяльності. Доходів від іншої 

діяльності на сьогодні підрозділ не отримує, тому фінансовим 

результатом на субрахунку 7933 «Результат іншої діяльності» буде 

збиток. Співставивши суми дебетового та кредитового оборотів 

відповідних субрахунків, можна визначити фінансовий результат від 

кожного виду діяльності окремо.  

На СП «Апостолівська дистанція сигналізації та зв’язку» 

трудомістким є заповнення Звіту про доходи та витрати за видами 

економічної діяльності та видами перевезень за фактичними 

показниками (форма № 10.2-Зал) через його об’ємність та відсутність 

внутрішніх звітів, які б надавали необхідну інформацію за різними 

видами витрат для співставності цих показників та полегшення 

заповнення форми № 10.2-Зал. Тому ми розробили та пропонуємо 

затвердити форму документу щодо розрахунку витрат для заповнення 

фрагменту форми № 10.2-Зал у межах Господарства сигналізації та 

зв’язку. Запропонована форма наведена у табл. 2. Інформація, що 

подається в документі, на нашу думку, є досить важливою для 

керівництва, адже досить детально відображає витрати за різними 

видами діяльності, класифікація за якими не висвітлюється у Звіті про 

доходи та витрати за видами економічної діяльності та видами 

перевезень за фактичними показниками. 

Вплив облікової політики на фінансові результати діяльності 

суб’єктів господарювання настільки значний, що вимагає ретельного 

підходу до її формування. Однак, дослідивши зміст Наказу про 

облікову політику СП «Апостолівська дистанція сигналізації та 

зв’язку» було виявлено, що деякі елементи стосовно обліку доходів, 

витрат та фінансових результатів відсутні, або ж визначені не 

повністю. Тому, на наш погляд, доречно Наказ про облікову політику 

доповнити такими елементами обліку стосовно даного об’єкту 

(табл. 3). 
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Таблиця 3 

Складові облікової політики щодо обліку доходів та витрат на 

підприємстві 
Елемент облікової політики Запропонована стаття 

1 2 

Визначення доходів та витрат 

за ступенем завершеності 

робіт 

Доходи та витрати визначаються з врахуванням 

ступеня завершеності робіт на дату балансу за 

методом вимірювання та оцінки виконаної 

роботи.  

Метод вимірювання полягає у визначенні 

кількості робіт в натуральних показниках 

окремого виду робіт (м3, м2, штук і інше). 

Перелік змінних та постійних 

загальновиробничих витрат 

Утримання загальновиробничого персоналу, 

підготовка кадрів, витрати на відрядження 

виробничого персоналу, знижка вартості 

форменого одягу, обслуговування працюючих, 

витрати, пов’язані з охороною праці і 

виробничою санітарією, інші витрати, пов'язані з 

охороною праці, охорона навколишнього 

середовища, обслуговування будівель, інвентарю 

виробничого призначення, обслуговування і 

експлуатація обладнання виробничого 

призначення 

База розподілу 

загальновиробничих витрат 

Загальновиробничі витрати розподіляються 

пропорційно фонду оплати праці працівників, 

зайнятих у виробництві кожного з відповідних 

видів робіт (послуг). 

Класи рахунків, що 

використовуються для обліку 

витрат 

Облік витрат ведеться з використанням рахунків 

класу 9 «Витрати діяльності» 

Перелік і склад статей 

калькуляції виробничої 

собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

- Оплата праці 

- Нарахування на фонд оплати праці 

- Сировина та матеріали: сировина та матеріали 

які є необхідним компонентом для виготовлення 

продукції (робіт, послуг); допоміжні матеріали, 

що використовуються у процесі виробництва 

продукції, надання послуг, виконання робіт;  

МШП, що використовуються у процесі надання 

послуг. 

- Паливо та енергія: витрати на всі види палива та 

енергії одержані від Служби чи сторонніх 

суб’єктів господарювання, що використовуються 

безпосередньо у виробничому процесі та 

включаються безпосередньо у собівартість певних 

послуг на основі показань вимірювальних 

приладів. 



Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та 

аналітичного забезпечення управління підприємством  

 20 

Продовження табл. 3 
1 2 

 Накладні витрати: загальновиробничі витрати;  

адміністративні. 

Рахунок, що 

використовується для обліку 

фінансового результату 

Фінансовий результат від діяльності визначається 

щорічно на субрахунку 793 «Результат іншої 

діяльності». 

 

Вважаємо, що до Наказу про облікову політику необхідно також 

оформити додатки, що стосуються обліку витрат: графік 

документообігу; перелік та склад статей калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг); перелік і склад постійних і 

змінних загальновиробничих витрат; номенклатура статей інших 

витрат; перелік первинних документів, зведених бухгалтерських 

документів, регістрів бухгалтерського обліку, які використовуються; 

робочий план рахунків бухгалтерського обліку. 

Таким чином, впровадження зазначених заходів у Підрозділі 

сприятиме підвищенню якості, оперативності облікової інформації, що 

забезпечить оперативне формування достовірної звітності про 

фінансові результати. Затвердження форми розрахунку витрат для 

заповнення Звіту про доходи та витрати за видами економічної 

діяльності та видами перевезень за фактичними показниками 

підвищить оперативність його заповнення та надасть керівництву 

необхідну інформацію стосовно складу витрат за статтями звіту. 

 

 

УДК 657 

Бродська І.І., к.е.н., доцент 

Луцький національний технічний університет 

 

ПРОБЛЕМИ ПИТАННЯ ПОДАННЯ ТА  

СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ  

В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ РЕГУЛЯТОРА 

 

З 1 липня 2020 р. керівним органом на ринку фінансових послуг 

є Національний банк України, який регулюватиме діяльність 

страхових та фінансових компаній, ломбардів, кредитних спілок та 

інших надавачів фінансових послуг. Відповідно, зазначені суб’єкти 

небанківського фінансового ринку повинні відповідно до вимог 
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законодавства, звітуватись вже за результатами першого півріччя 

2020 року саме НБУ.  

До 01.07.2020 р. кредитні спілки складали Фінансову звітність за 

міжнародними стандартами фінансової звітності (чотири форми та 

розширені примітки до звітів) та Звітні данні, які подавались у 

ліквідовану Національну комісію з регулювання ринків фінансових 

послуг. У фінансовій звітності та Звітних даних була наявність 

відмінних підходів до відображення об’єктів обліку, зокрема: 

- нерозподілений дохід у Звітних даних обчислювався 

відповідно до касового методу, тобто у цифровому значенні 

дорівнював фактично отриманим доходам за мінусом витрат, на 

відміну від нерозподіленого прибутку, отриманого за принципом 

нарахування за даними звіту про фінансові результати; 

- включення витрат щодо розподілу плати  на додаткові пайові  

внески членів кредитної спілки до фінансових витрат у фінансовій 

звітності, на відміну, від звітних даних, де такої класифікації не 

передбачалось; 

- та інші.  

Слід зазначити, що в діяльності учасників небанківського 

фінансового сегменту, зокрема і кредитних спілок, при зміні 

регулятора відбулись докорінні зміни і самих підходів до наповнення 

(показників) та подачі звітності.  

Безумовно позитивним моментом нововведень 2020 р. є 

відображення доходів і витрат за методом нарахування, таким чином, 

показники фінансової звітності дорівнюватимуть показникам звітних 

даних, зокрема не буде розбіжності залишку нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку),  а активи та пасиви теж будуть 

рівними у фінансовій звітності та звітних даних. 

Кредитні спілки зобов’язані, як і інші учасники небанківського 

фінансового ринку, від 1 липня 2020 р. подавати звітність «через 

вебпортал за показниками у файлах формату XML відповідно до 

реєстру показників, які були опубліковані на офіційному вебсайті НБУ 

в розділі «Статистика»[3]. На нашу думку, зазначене нововведення на 

сьогоднішній день є надто трудомістким, та призведе до значних 

фінансових втрат спілок., враховуючи відсутність роз’яснювальних 

матеріалів та відсутність подібного досвіду. 

Варто зазначити, що відрізнятимуться одиниці виміру у 

фінансовій звітності, звітних даних та у файлах формату XML. Адже, 
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фінансова звітність заповнюється у тисячах гривень, звітні дані – 

гривнях з копійками, а файли формату XML – заповнюються в 

копійках, що вимагатиме надзвичайної уважності та точності, адже 

зміни можна буде вносити лише до закінчення звітного періоду. А 

після закінчення – механізм не розроблений, тому є значні ризики для 

кредитних спілок. 

У цій публікації проаналізовано мізерну кількість змін, які є 

чинними на сьогоднішній день і кредитні спілки, як і інші учасники 

небанківського сектору повинні їх розкривати у звітності. Проте,  є 

ряд неув’язок, помилок у нормативних документах, не усунення яких, 

може призвести до серйозних наслідків у можливості  функціонування 

ринку споживчої кооперації. 
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КОНТРОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕННЬ 

ЗА МЕТОДОМ Л. ФІЛІПСА ТА Г. ВОТІ 

 

Зростання кількості економічних правопорушень призводить до 

набуття неправомірних переваг, прояву недобросовісної конкуренції 

тощо. Незалежно від виду, економічні правопорушення містять 

кримінально каране діяння суб’єктів господарювання та спричиняють 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0069-04#n15
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збитки національній економіці, суспільству чи окремим громадянам та 

можуть мати триваючий характер.  

За дослідженнями Л. Філіпса, Г. Воті [1, c. 26-34], основною 

метою процесу контролю за економічними правопорушеннями на 

національному рівні є оптимізація регулювання обсягу необхідних на 

це ресурсів: на розслідування вчинених економічних правопорушень, 

на судовий розгляд, на винесення вироку і виконання покарань тощо. 

Науковці встановили залежність між рівнем економічних 

правопорушень і впливом соціо-економічних факторів: вона є 

обернено пропорційною від значення коефіцієнта засуджень і 

суворості вироків та прямо залежною – від соціально-економічних 

умов (ступеня диференціації доходів, рівня безробіття і т. д.).  

Наведемо методи, які використовували у своїх дослідженнях 

Л. Філіпс, Г. Воті [1, c. 26-34]:спостереження; групування, зведення, 

аналізу, порівняння для оцінки рівня кримінальних правопорушень за 

видами економічної діяльності, обсягу витрат на управління 

економічними правопорушеннями, процесу розкриття та покарання за 

економічними правопорушеннями. 

Крім того, з метою контролю економічних правопорушень 

доцільно застосовувати кореляційний аналіз, що дозволить сформувати 

економіко-статистичні моделі оцінки рівня економічних правопорушень 

і витрат на управління ними; графічний, в яких відображатимуться 

залежності функції облікованих кримінальних економічних 

правопорушень від зміни аргументів алгебраїчним розрахунком: 

витрат на управління економічними правопорушеннями.  

Нині спостерігається тенденція щодо збільшення кількості 

виявлених кримінальних економічних правопорушень. Зазначена 

статистика подається до Генеральної прокуратури України лише з 

2016 року. Загалом у 2016 році на підприємствах, в організаціях та 

установах було здійснено 47833 правопорушення, у 2017 році їхня 

кількість зросла до 52078 од. у порівнянні з попереднім роком (на 

8,9% або на 4245 од. більше), у 2018 році – до 58606 од. (на 12,5% або 

на 6528 од. більше у порівнянні з попереднім роком), у 2019 році – до 

58903 од. (на 0,5% або на 297 од. більше у порівнянні з 2018 роком) 

[12–15]. Таким чином, засвідчується тенденція до зростання кількості 

правопорушень, у тому числі і економічних. В цілому за період 2016–

2019 років зростання кількості кримінальних економічних 

правопорушень склало 23,1%. 
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З метою зниження рівня економічних правопорушень, держава 

спрямовує більше коштів на їх протидію. Тому проаналізуємо 

показники облікованих кримінальних економічних правопорушень і 

обсягу витрат на управління ними.  

В табл. 1 здійснено оцінку витрат на управління економічними 

правопорушеннями за 2016–2019 роки.  

Таблиця 1 

Оцінка витрат на управління економічними правопорушеннями у 

2016–2019 рр. 

Рік 

Обліковано 

кримінальних 

економічних 

правопору-

шень, 

од. 

Відхи-

лення, 

% 

Обсяги витрат  

на управління 

економічними 

правопору-

шеннями, 

тис. грн. 

Обсяги 

витрати 

на правоохо-

ронну 

діяльність, 

у % до ВВП 

Відхилення 

абсо-

лютне, 

тис. грн. 

від-

носне, 

% 

за 

струк-

турою 

до 

ВВП, 

% 

2016 47833 Х 1358721 3,0 Х Х Х 

2017 52078 8,9 1586439 3,0 227718 116,76 0 

2018 58606 12,5 2051163 3,3 464724 129,29 0,3 

2019 58903 0,5 2371113 3,7 319950 115,60 0,4 

Джерело: розраховано авторами на основі: [2, 3] 

 

Як бачимо, упродовж 2016–2019 років поряд зі зростанням 

кількості кримінальних економічних правопорушень (на 23,1%) 

зростали і обсяги витрат на управління ними (на 74,5%). Тому 

статистично дослідимо гіпотезу щодо наявності взаємозв’язку між 

облікованою кількістю кримінальних економічних правопорушень та 

обсягом витрат на управління ними через визначення залежності 

функції від зміни аргументу алгебраїчним розрахунком. Для цього 

було побудовано точкову діаграму та визначено лінійний 

тренд. Елементом технічного аналізу було геометричне зображення 

середніх значень аналізованих показників (рис. 1).  

Лінія тренду (y=81,287x-3E+06) засвідчила високе значення 

коефіцієнта детермінації (R² = 0,9178). І оскільки значення R² є 

вимірником того, наскільки спостережувані результати відтворені у 

моделі, то в досліджуваному випадку підтвердилася функціональна 

залежність між змінними (R²=0,92) протягом 2016–2019 рр., а саме: 

кількістю облікованих кримінальних економічних правопорушень та 

обсягу витрат на управління ними. 
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Рис. 1. Оцінка залежності між обсягом витрат на управління 

Економічними правопорушеннями та їх кількістю у 2016–

2019 рр. 
Джерело: складено та розраховано авторами 

 

Отже, в ході дослідження встановлено, що зі зростанням витрат 

на управління економічними правопорушеннями кількість 

облікованих  кримінальних економічних правопорушень не 

зменшується, а навпаки – зростає. Це потребує удосконалення 

контролю за витратами на управління економічними 

правопорушеннями  і виявлення резервів їх оптимізації. 
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ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ  

ПРОЩЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

 

Карантин вніс корективи у роботу кожного підприємства. У 

зв’язку з запровадженням антивірусних заходів обмежено або 

зупинено роботу багатьох суб’єктів господарювання. В цей непростий 

час не всі підприємства можуть виконувати прийняті на себе 

зобов’язання. У зв’язку з цим часто кредитори йдуть назустріч своїм 

боржникам та переглядають умови договорів або зовсім прощають 

борги. Тому питання обліку таких операцій наразі є досить 

актуальним. 

Слід пам’ятати, що згідно ст. 605 Цивільного кодексу України 

припинення зобов’язання внаслідок звільнення кредитором боржника 

від його обов’язків можливе лише за умови, що не порушуються права 

третіх осіб щодо майна кредитора [2]. Тобто на прощення боргу не 

мають права ті кредитори, щодо яких порушено справу про 

банкротство, а також якщо кредитор уже уклав з третьою особою 

договір відступлення права вимоги. Прощення боргу можна оформити 

двосторонньою додатковою угодою до основного договору або листом 

повідомленням кредитора про прощення боргу. Проте слід зауважити, 

що податківці вимагають, щоб прощення боргу було оформлено у тій 

же формі, я якій був оформлений початковий договір, за яким виникло 

зобов’язання. Застосування інших форм можливе лише, якщо це чітко 

передбачено в договорі, заборгованість за яким прощається. 

Суму раніше визнаного зобов’язання, що не підлягає погашенню 

на дату балансу, боржники включають до складу доходів звітного 

періоду на підставі ст. 5 П(С)БО 11 [3]. У бухгалтерському обліку ця 

операція буде відображатись за дебетом субрахунків 631 «Розрахунки 

з вітчизняними постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними 

постачальниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 

681 «Розрахунки за авансами одержаними» та кредитом субрахунку 

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості». 
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У кредиторів порядок списання прощеної дебіторської 

заборгованості залежить від факту створення резерву сумнівних 

боргів. Так, якщо резерв сумнівних боргів не створювався, то суму 

такої товарної (коли аванс перераховано, а товари не отримано) чи 

грошової (коли товари відвантажено, але оплату не отримано) 

заборгованості списують прямо до складу витрат (дебет субрахунку 

949 «Інші витрати операційної діяльності», 977 «Інші втрати 

діяльності» – кредит рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами»). 

При списанні грошової заборгованості, під яку резерв сумнівних 

боргів створювався, роблять проводки за дебетом рахунку 38 «Резерв 

сумнівних боргів» та кредитом субрахунку 717 «Дохід від списання 

кредиторської заборгованості» або методом «червоне сторно» за 

дебетом субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» та кредитом 

рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» – на суму коригування раніше 

нарахованого резерву, та одночасно за дебетом субрахунку 949 «Інші 

витрати операційної діяльності», 977 «Інші втрати діяльності» та 

кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 

37 «Розрахунки з іншими дебіторами» – на суму списаної 

заборгованості. 

Окремо слід зупинитися на податковому обліку прощення 

заборгованості. Боржники високо- та малодохідники у податковому 

обліку прощення кредиторської заборгованості відображають за 

бухгалтерськими правилами без жодних коригувань. Кредитори 

малодохідники в податковому обліку також повністю орієнтуються на 

дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Сума списаної 

заборгованості зменшує фінансовий результат для цілей 

оподаткування в періоді включення їх до витрат бухгалтерського 

обліку. Відповідно коригування раніше нарахованого резерву 

сумнівних боргів збільшить бухгалтерських фінансовий результат. 

А от кредиторам високодохідникам при розрахунку податку на 

прибуток слід враховувати податкові різниці. Так, при формуванні 

резерву сумнівних боргів у загальному порядку виникнуть збільшуючі 

різниці на суму створеного резерву. Разом з тим, після коригування 

резерву сумнівних боргів «включається» перша зменшуюча різниця з 

пп. 139.2.2 Податкового кодексу України. При списанні прощеної 

дебіторської заборгованості доведеться збільшити фінансовий 

результат на всю її суму. Проте зменшуючої різниці, передбаченої 



Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та 

аналітичного забезпечення управління підприємством  

 28 

абзацом третім пп. 139.2.2 Податкового кодексу України, на суму 

списаної дебіторської заборгованості не буде, тому що вона не 

відповідає ознакам безнадійної. Тобто податкові різниці нівелюють 

вплив списання дебіторської заборгованості на фінансовий результат 

кредитора. Окремо зауважимо, що при прощенні заборгованості 

кредитором «нульовику», неплатнику податку на прибуток чи 

неприбутківцю спрацьовують податкові різниці з пп.140.5.9, 140.5.10 

та 140.5.14 Податкового кодексу України [1]. На суму такої прощеної 

заборгованості кредитору доведеться збільшити фінансовий результат 

до оподаткування. 

Що стосується обліку податку на додану вартість, тут все 

залежить від виду заборгованості. При прощенні грошової 

заборгованості змінюються умови постачання, тобто договір більше не 

передбачає компенсацію, а вартість зменшується до нуля. Саме тому 

операція з прощення боргу перетворюється на безоплатну передачу. 

Така операція продовжує відповідати визначенню постачання, а, отже, 

є об’єкт оподаткування. Для постачальника просто змінюється база 

для нарахування податкових зобов’язань. Якщо раніше нею була 

договірна вартість товарів (робіт, послуг), то при безоплатній передачі 

буде мінімальна вартість (оскільки договірна ціна дорівнює 0). Таким 

чином при безоплатній передачі придбаних товарів (робіт, послуг) 

базою оподаткування буде ціна їх придбання, а для самостійно 

виготовлених товарів (робіт, послуг) – звичайна ціна. За 

роз’ясненнями податківців постачальник в цій ситуації відображені 

раніше податкові зобов’язання не коригує. Проте, на нашу думку, 

розрахунок коригування до раніше виписаної податкової накладної 

постачальнику все ж потрібно скласти і таким чином обнулити 

фактичну ціну постачання. Крім того, датою укладання договору про 

прощення боргу необхідно виписати нову податкову накладну, 

виходячи з мінімальної бази. Покупцеві рекомендують відкоригувати 

податковий кредит шляхом нарахування «компенсуючих» податкових 

зобов’язань з податку на додану вартість, хоча Податковий кодекс 

України такої дії не передбачає. 

Після прощення товарної заборгованості операція з постачання 

товарів перетворюється на надання безповоротної фінансової 

допомоги, яка не обкладається податком на додану вартість. Товари 

(роботи, послуги) у цьому випадку фактично не були отримані, а тому 

покупець не міг їх використати в оподатковуваних операція в межах 
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господарської діяльності. У зв’язку з цим покупець, який перерахував 

аванс і не отримав товари, зобов’язаний відкоригувати податковий 

кредит з податку на додану вартість незалежно від наявності 

розрахунку коригування. Це можна зробити на підставі бухгалтерської 

довідки. Проте зменшення податкового зобов’язання постачальником 

без зареєстрованого покупцем розрахунку коригування податківцями 

категорично не рекомендується. 

Варто пам’ятати також, що платники єдиного податку всіх груп 

вартість товарів (робіт, послуг), за якими грошова кредиторська 

заборгованість списана за домовленістю сторін, включають до свого 

єдиноподаткового доходу у тому звітному періоді, в якому була 

досягнута домовленість. І хоча податківці вимагають визначати розмір 

доходу виходячи з рівня звичайних цін, вважаємо, що доцільніше 

орієнтуватись на вартість товарів (робіт, послуг), зафіксовану в 

первинних документах.  
 

Література 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 

 

 

УДК 657 

Гаврилюк О.О., к.е.н., доцент  

Луцький національний технічний університет 

 

ОБЛІКОВА ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ 

 

Бухгалтерський облік в Україні нерозривно пов'язаний із 

існуючим законодавчим полем. Це стосується також облікових 

процедур оцінки землі та відображення її вартості у системі звітності 

підприємств. Методика обліку земельних ділянок залежить від 

багатьох чинників: форми власності підприємства, установи чи 

організації (бюджетна чи небюджетна сфери), форми власності на 
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землю, умов, на яких підприємство нею користується, намірів 

керівництва щодо її використання. Тому для точного ведення 

бухгалтерського обліку актуальним є узагальнення законодавчої бази 

визначення вартості земельних ділянок та пошук методів узгодження 

законодавчих вимог із системою обліку у сільському та лісовому 

господарстві. Погоджуємось з думкою Бегаля І.І., що «існуюча 

поширена термінологія землекористування не відповідає новим 

економічним умовам сьогодення та потребує суттєвого 

удосконалення» [1]. 

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерської оцінки землі 

доцільно розділити на блоки, які безпосередньо регулюють земельні 

відносини. Перший стосується нормування процедур оцінки усіх 

земель не зважаючи на їх цільове призначення, нижчі рівні 

регулювання стосуються безпосередньо конкретних видів оцінки 

(бонітування, економічної, грошової) та видів земель за способом їх 

використання. 

Юридичною основою процедур оцінки усіх земель України не 

залежно від їх призначення є Конституція України, Земельний кодекс 

України, Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» [5], Закону України «Про 

оцінку земель» [4].  

Саме останній нормативний акт чітко прописує два чинники, які 

є підставою для застосування того чи іншого виду оцінки земель – це 

мета та методи проведення оцінки. Узагальнення видів оцінки земель 

представлено на рис 1.  

Отже, з метою здійснення облікової оцінки земельної ділянки та 

відображення її в обліку необхідно застосовувати такий вид грошової 

оцінки, як експертна. Нормативна оцінка земель не є підставою для 

встановлення первісної вартості такого необоротного активу, як земля. 

До первісної вартості земельної ділянки також відносять витрати на 

оплату проведення такої оцінки та усі витрати, які прямо пов’язані із 

доведенням об’єкта до такого сану, у якому він придатний до його 

використання у господарській діяльності.  

Важливим є факт, що у 2019 році обов’язковість проведення 

експертної оцінки земель з метою ведення бухгалтерського обліку 

відмінено, а у Законі України «Про оцінку земель» з’явився припис «за 

згодою сторін». Однак, вважаємо, що за відсутності альтернативних 

способів об’єктивного визначення справедливої вартості земельної 
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ділянки, яка у результаті має стати первісною вартістю активу, 

експертний звіт про оцінку землі є єдиним первинним документом, 

який слугуватиме підставою для відображення активу у системі 

бухгалтерського обліку.  

 

 
Рис 1. Види оцінки земель залежно від мети та методів її 

здійснення 
Побудовано автором на основі аналізу [4] 

 

Групою науковців у складі В.Я. Месель-Веселяка, 

М.М. Федорова [2] та інших були окреслені базові принципи і 

розроблені технологічні процедури визначення вартості земель 

сільськогосподарського призначення, які узагальнені в чинній на 

сьогодні Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення» [3]. Так, як нормативна вартість 

землі використовується зокрема для визначення суми земельного 

податку, у системі бухгалтерського обліку вона теж має бути 

врахована. Однак, на сьогодні науковці стверджують про загрозливі 

фактори, які впливають на об’єктивність розрахунку нормативної 
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вартості землі, зокрема зниження ренти, що безпосередньо впливає на 

появу невідповідності нормативних і реальних значень показників.  

Зазначимо, що необхідність використання експертної оцінки 

виникає у випадку безоплатного набуття права власності (постійного 

користування) землею. У випадку купівлі-продажу землі, «вартість 

земельної ділянки – еквівалент цінності земельної ділянки, виражений 

у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець» [4]. Для 

визначення первісної вартості земельної ділянки до цієї суми згідно з 

правилами бухгалтерського обліку, треба додати: реєстраційні збори, 

які сплачують у зв’язку з набуттям прав на ділянку; витрати на 

доведення необоротного активу до стану, у якому він придатний для 

використання. 

Дослідження законодавчих підстав визнання та визначення 

вартості земельної ділянки, яку підприємство, установа чи організація 

набувають у власність, використовують на умовах тимчасового чи 

постійного користування, дає змогу узагальнити, що основою оцінки 

земельної ділянки за умови купівлі/продажу є її вартість, яка зазначена 

у первинних документах, балансова вартість визначається додаванням 

до ціни придбання усіх супутні витрат. Основою встановлення 

ринкової (справедливої) вартості землі може слугувати виключно 

здійснення експертної грошової оцінки згідно з вимогами Закону 

України «Про оцінку земель». Нормативна грошова оцінка землі не 

може бути підставою для визначення вартості земельної ділянки у 

балансі підприємства, установи чи організації не залежно від форми її 

власності. 
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В України в 2018 р. був затверджений Стандарт вищої освіти 

підготовки бакалаврів [1] та у 2019 р. Стандарт вищої освіти 

підготовки магістрів [2] за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування.  

В цих стандартах визначені інтегральні, загальні та спеціальні 

компетентності, які повинен набути студент в процесі навчання. 

Поняття компетентності розкриває Закон України «Про вищу освіту»: 

«компетентність це - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 

здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти» [3]. 

Проведемо дослідження відповідності вимог роботодавців 

компетентностям, які отримують студенти під час навчання на 

спеціальності 071 – Облік і оподаткування.  В даній роботі проведемо 

аналіз загальних компетентностей. Для цього скористаємось сайтом 

«Work.ua», де розміщені пропозиції вакантних посад бухгалтерів 

станом на 7 червня 2020 року у м. Луцьк.  На цю дату потреба в 

бухгалтерах складала 22 вакансії, зокрема 6 головних бухгалтерів, 

1 заступник головного бухгалтера та 15 бухгалтерів за різними 

ділянками обліку. 

Яких  же спеціалістів потребує роботодавець?  В першу чергу 

роботодавці потребують бухгалтера, який чітко розуміє облікові 

процеси, знає законодавство, стандарти обліку та податкові 

особливості роботи. Тобто при цьому задовольняється інтегрована 
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компетентність стандартів освіти, а саме: «здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час 

професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування…» 

[1;2] та загальна компетентність «знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності» [1].  Із перелічених посад 

на 17 вакансій (77%)  потреба у спеціалістах з вищою освітою. 

Роботодавці також у вимогах до претендентів зазначають стаж роботи: 

1 рік – 32%; 2 роки – 56%; 5 років – 9%; не вказані вимоги до стажу 

роботи – 3%. 

Роботодавці у своїх  заявах вказали, що претенденти на посади 

повинні мати наступні якісні характеристики, які наведені на рис. 1.   

 
 

Рис. 1. Вимоги роботодавців до якісних характеристик 

претендентів на посаду бухгалтера 

 

Далі проведемо порівняння потреб роботодавців та відповідність 

їх компетенціям. Компетенції взяті з обох стандартів (виділені 

курсивом). 
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Перша загальна компетентність: Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. Роботодавці у 6 випадках зазначили  

вимогу: уміння швидко вчитися. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою. Здатність 

працювати в міжнародному контексті. Ці компетенції 

перекриваються вимогою однієї фірми у знанні  бухгалтерами 

(2 вакансії) іноземної мови, але в даному випадку потрібна не 

англійська мова, а польська. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. На рис. 2 приведена діаграма потреби претендентів на 

посади бухгалтерів у знанні різних бухгалтерських програм. 

Роботодавці потребують знання однієї або декількох програм 

одночасно від претендента. 

 
 

Рис. 2. Вимоги роботодавців щодо вміння користуватись 

програмним забезпеченням 

 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Таку 

компетенцію вказав один роботодавець. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. Ця компетентність перекривається вимогою роботодавців: 

вміння аналізувати та структурувати інформацію (2) та мати 

аналітичний склад розуму (1), вміння працювати з великими обсягами 

інформації (2).  
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Здатність працювати в команді. Такої компетентності 

вимагають роботодавці у 5 вакансіях. Також до цієї компетентності 

можна віднести комунікабельність (6). 

Здатність бути критичним та самокритичним. Ця 

компетентність відповідає наступним потребам:  сумлінність - 1; 

самостійність – 1; зібраність – 1; самовдосконалення – 1; вміння 

швидко вирішувати питання – 2. 

Здатність діяти соціально-відповідально та свідомо. До цієї 

компетентності можна віднести наступні потреби роботодавців: 

відповідальність – 8; зібраність – 1; порядність – 2;  ініціативність – 4; 

наполегливість – 2; активність – 2; чесність – 2; організованість – 1; 

цілеспрямованість – 1; старанність – 1; пунктуальність – 1. 

Таким чином, провівши аналіз відповідності компетенцій 

зазначених в стандартах підготовки студентів спеціальності 071 Облік 

і оподаткування  та вимог до кандидатів на посади бухгалтерів 

можемо зробити висновок, що бізнес потребує підготовлених фахівців, 

які повинні знати законодавство України, вільно володіти 

інформаційними технологіями та мати різносторонню 

компетентністну підготовку, а ЗВО повинні забезпечити наявність у 

студентів компетенцій, які відповідають Стандартам  вищої освіти. 
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APPLICABILITY OF VIRTUAL CRYPTO PLATFORMS 

 

Over the last decade, cryptocurrencies, as a new type of more modern 

way of payment and trading, have attracted the attention of economic 

entities, and their status quo is increasingly being commented on in the 

public sphere. Digitalization, changes in the economic, social and 

intellectual level of individuals have also influenced their desire to try to 

bring to the fore the use of digital money. In this regard, in recent years, 

many cryptocurrencies are created daily at national and supranational level, 

characterized by different quality and configuration characteristics. On the 

one hand, this has given rise to the need to clarify the legal and regulatory 

framework, and on the other hand, economic entities are increasingly 

interested in where they can carry out operations related to the purchase and 

sale of goods and services through digital money and sales of trade. 

The growing interest of the population in cryptocurrency as a means 

of payment is largely due to the ability to invest and make profits at the 

expense of the growth of quotations of various cryptocurrencies (in the first 

place, bitcoin). At the same time, many experts believe that investing in 

digital money is a "financial pyramid" and soon the financial bubble should 

burst or even burst. Factors in the dynamics of the value of cryptocurrency 

are poorly predictable, which is reflected in significant jumps in the 

exchange rate of cryptocurrency for fiat money. Despite the fact that the 

asset is not backed by real value, the potential return on sales operations is 

very high, which makes investments in cryptocurrencies very risky and at 

the same time attractive to speculative capital. One can talk about the 

"overestimation" or "underestimation" of cryptocurrencies, but it must be 

clear that these terms refer more to fiat money. In this regard, the aim of the 

research is to analyze and track the virtual platforms through which 

economic entities can make financial transactions and payments at national 

and supranational level. 

Trade in goods and services against cryptocurrency is constantly 

growing. In everyday life, individuals use cryptocurrency most often to pay 
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for travel, online game purchases, freelance services, goods and more. As a 

rule, payment with cryptocurrency is made in several ways: 

 QR code, which is sufficient for scanning a smartphone with an 

installed system in the required cryptocurrency; 

 transfer of the specified portfolio; 

 payment using third party payment systems that accept digital 

money. To find out if the service supports the use of cryptocurrency, you 

just need to ask the seller or the consultant. There are also gift cards from 

purse.io and gyft.com. They allow you to pay for cryptocurrencies on 

goods, for example, on Amazon. Thanks to these services, access to an 

almost unlimited market for goods is opened. 

There are also specialized sites on the Internet for finding companies 

that accept cryptocurrencies. The largest search service is trobitcoins.com - 

in its database of over 100 thousand customers. Usebitcoins.info is a similar 

portal with extended functionality. Coinmap.org is a map of the world with 

markings of places where it is possible to pay with digital money. 

Coinatmradar.com - search for bitcoin ATMs. 

The investment of fiat money in cryptocurrency, as well as the 

exchange of various cryptocurrencies is possible only through specialized 

platforms called cryptocurrencies. The most famous cryptocurrencies are 

discussed below: 

• Binance 

The most popular cryptocurrency platform in the world is Binance. In 

the last few months, this exchange has definitely dominated the market. 

There are many features, trading pairs, security and liquidity, as well as low 

fees. Its BinanceCoin coin also stimulates trade and reduces fees. 

• Bittrex 

Bittrex is based in Seattle and has earned its reputation by strictly 

following US rules. 

Bittrex supports more than 100 cryptocurrencies. The platform 

follows some risk management practices. Bittrex is one of the largest 

cryptocurrencies that offers a large number of trading pairs in bitcoin, 

including all major cryptocurrencies such as Verge, Cardano, Synero, 

Siacoin, Stellar, NEM, Tron and others. 

The exchange is a safe and well-established opportunity to trade with 

good customer support. 

• BitFlyer 
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BitFlyer is one of the largest bitcoin exchanges in the world. They 

are not yet licensed in all countries, but they work in most of them. 

• Coinbase 

With over 20 million users and a valuation of $ 8 billion, Coinbase is 

the leading cryptocurrency exchange in the United States. It offers storage 

services, digital wallets and trading platforms for both retail chains and 

government institutions. Its influence among crypto-financial companies 

will increase with increasing use of the blockchain. 

• Cryptopia 

Cryptopia is a well-known exchange for trading in less popular 

altcoins. They have low fees and good customer support. 

• Kraken 

The Kraken cryptocurrency exchange was founded in 2011. The 

platform provides reliability, a high degree of security, some legal 

requirements and advanced types of orders such as stop-loss. The platform 

also provides its users with relatively low fees, margin trading and more. 

There may be occasional problems accessing the website, but otherwise it is 

one of the best platforms for trading digital currencies. 

• KuCoin 

KuCoin is based in the Hong Kong cryptocurrency exchange. The 

unique part of its approach is that it redistributes the profits from the 

operation of the exchange through the local currency, KuCoin Shares. 

• LocalBitcoins 

LocalBitcoins does not exchange like everyone else. This is a site for 

people who want to buy and sell cryptocurrencies in the real world. Inside, 

anyone can place an ad that sells a certain amount of Bitcoin, while 

someone else will search. The platform serves to establish a connection 

between the two parties. 

• Poloniex 

This platform offers a secure trading environment with more than 

100 different trading pairs. The platform also provides advanced tools and 

data analysis for advanced traders. As one of the most popular platforms for 

trading digital currencies with a large trading exchange, consumers can 

always close their positions. The four largest cryptocurrencies can be 

purchased from the platform, namely bitcoin, etherium, lightcoin and dash. 

This exchange was among the best cryptocurrency exchanges in the 

world. However, its popularity has waned in the face of new competitors, 

customer service issues and download issues. 
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For the state, the use of cryptocurrency is a significantly more 

complex issue than for other economic entities. On the one hand, there is 

great potential for the development of financial technologies. The use of 

cryptocurrencies and blockchain technology can simplify and speed up 

interbank and interstate payments, the issuance and distribution of debt 

securities, the identification procedure, reduce transaction costs and ensure 

the security and convenience of transactions through the use of 

cryptography. The potential for the use of blockchain technology is also 

significant from the standpoint of providing public services (for example, in 

transactions with confirmation of property rights). 

On the other hand, the use of digital money is related to the role of 

the state in the monetary system. Acting as the sole issuer of legal money, 

the state also controls the amount of money in the economy, their 

circulation and the monetary channels of inflation. The use of 

cryptocurrencies, bringing technological progress to the financial sector, 

simultaneously reduces the regulatory and control capabilities of national 

(central) banks. 

The attitude of individual countries around the world to 

cryptocurrency varies in an extremely wide range - from a complete ban on 

cryptocurrency trading to its full approval. This determines the degree of its 

state regulation. 

In this regard, Japan is a pioneer in the use of digital currencies as a 

means of payment. A cryptocurrency is a value similar to assets and is 

considered a means of payment for the acquisition of goods, services and 

legal tender. Until March 2014, the Bank of Japan had no plans to regulate 

bitcoin turnover. Following the collapse of the Tokyo-based Mt.Gox stock 

exchange, the Japanese authorities announced the need to regulate this 

market. Taxation of cryptocurrency and operations with it has been 

introduced. A Digital Assets Commission has been set up to protect the 

interests of cryptocurrency businesses. 

From 2016, cryptocurrency exchanges are subject to registration with 

the Financial Services Agency (JFSA), which can audit sites and apply 

administrative measures. Since October 2017, all cryptocurrency 

transactions are controlled by the Agency in order to protect the rights of 

customers. ICO risk warning issued. In April 2017, bitcoin was recognized 

as legal tender in this developed country. Recently, in the country with the 

help of bitcoin you can pay for almost any product or service. In fact, a 

parallel payment system is being created in Japan - with cryptocurrency. 
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In a market economy and a rapidly evolving world, humanity faces a 

wide range of cyber technology applications. Cryptocurrencies as a new 

financial instrument for financial exchange transactions for the purpose of 

purchase and sale are one of the most discussed topics of our time. From the 

above so far it can be summarized that there are many methods for making 

payments between economic entities through digital money. These ways are 

positively perceived by those sections of the population at the national and 

supranational levels who have chosen to use digital money as a means of 

conducting trade operations. Quite logically, at the moment there is a wide 

choice of virtual platforms where financial transactions can be carried out, 

each of which aims to provide a wider range of options to attract more 

users. 
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УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

У бухгалтерському обліку поняття “зобов’язання” є більш 

вузьким, ніж в цивільному законодавстві. Згідно із Законом України 

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

зобов’язання визначено як заборгованість підприємства, що виникла 

внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що 
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втілюють в собі економічні вигоди. Загальним правилом є те, що 

зобов’язання реєструються в обліку тільки тоді, коли по них виникає 

заборгованість. Зобов’язання, які підлягають виконанню в 

майбутньому, не є заборгованістю і не відображаються в обліку. 

Звідси, в Законі термінами “майно” і “зобов’язання” визначаються 

групи об’єктів бухгалтерського обліку, що традиційно виділяються, – 

засоби  підприємства (його активи) і джерела їх утворення (його 

пасиви). Те ж саме визначає НП(С)БО 128 «Зобов’язання», в якому 

наводиться умови визнання та оцінки зобов’язань; види зобов’язань; 

визнання та оцінка непередбачених активів та непередбачених 

зобов’язань [1]. Це дуже важливе визначення, яке пов’язує в єдине 

ціле поняття можливості, зобов’язання і затрат. 

Основним нормативним документом з обліку зобов’язань 

бюджетними установами є Господарський кодекс України та 

Цивільний кодекс України. Методологічні засади формування в обліку 

інформації про зобов’язання та їх розкриття у фінансовій звітності 

визначені у НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», 

НП(С)БОДС 128 “Зобов’язання”, а також НП(С)БОДС 134 “Фінансові 

інструменти” (кредиторська заборгованість – це різновид фінансових 

інструментів).  Крім них  бухгалтеру з розрахунків слід уважно 

вивчити: розділ IV щодо зобов’язань з Порядку бухгалтерського 

обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, наказ 

Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372 (далі – Порядок № 372); Положення 

про інвентаризацію активів та зобов’язань, наказ Мінфіну від 

02.09.2014 р. № 879. Порядок реєстрації та обліку бюджетних  

зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів в органах ДКС, наказ Мінфіну від 02.03.2012 р. № 

309 [2]. Нюансом обліку кредиторської заборгованості бюджетних 

установ є необхідність контролю виконання кошторису та здійснення 

реєстрації бюджетних зобов’язань у Казначействі. Бюджетні фінансові 

зобов’язання за загальним фондом мають бути в межах бюджетних 

асигнувань протягом бюджетного періоду (п. 1.4 Порядку № 309, п. 7 

ч. 1 ст. 2 БК, ст. 48 БК).  У цілому слід контролювати, щоб 

зобов’язання не перевищили затверджений кошторис.  Зобов’язання, у 

т. ч. й кредиторську заборгованість за загальним фондом бюджетна 

установа має брати тільки в межах бюджетних асигнувань, а щодо 

спецфонду – контролювати план надходжень до нього і в разі 

відставання внести корективи в кошторис (ст. 48 БК).  
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Рис. 1. Вимоги щодо умов визнання зобов’язань бюджетними 

установами відповідно до нормативних документів 

 

З метою бухгалтерського обліку у НП(С)БОДС 128 зобов'язання 

поділяються на: 

— довгострокові; 

Облік зобов’язань 

Порядок № 309 Порядок № 372 НП(С)БО  128 

«Зобов’язання»  

Визначає основні 

вимоги щодо 

здійснення контролю 

органами Казначейства 

при взятті бюджетних 

зобов'язань 

розпорядниками і 

одержувачами коштів 

державного та місцевих 

бюджетів, які 

перебувають на 

казначейському 

обслуговуванні, 

спрямований на 

удосконалення 

механізмів 

використання 

бюджетних коштів та 

управління 

бюджетними коштами 
 

Визначає 

методологічні засади 

формування у 

бухгалтерському 

обліку інформації 

про операції з: 

 грошовими 

коштами; 

 розрахунками в 

національній валюті 

із дебіторами та 

кредиторами 

бюджетних установ 
 

Визначає 

методологічні засади 

формування і в 

бухгалтерському 

обліку  інформації 

про зобов'язання її' 

розкриття у 

фінансовій звітності 
 

Цей стандарт не 
поширюється: 

 на визнання і оцінку 

зобов'язань, 
непередбачуваних 

зобов'язань та 

непередбачуваних 
активів, які 

визначаються в інших 

національних 
положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі; 

 на зобов'язання 

бюджетів усіх рівнів із 

соціальних виплат і 
відшкодування пільг 
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— поточні; 

— непередбачені; 

— доходи майбутніх періодів. 

Зобов’язання в бюджетних установ виникають під час 

виконання установою кошторису. Також важливо знати: не кожне 

зобов’язання бюджетна установа може визнати саме зобов’язанням. 

Для цього повинна бути відповідність певним критеріям. Ці критерії 

визначені  НП(С)БО 128 «Зобов’язання».  

На рис. 1 наведемо, які вимоги існують нині щодо умов 

визнання зобов’язань бюджетними установами. 

Отже, у загальному бухгалтерському розумінні кредиторська 

заборгованість – це будь-які зобов’язання підприємства чи бюджетної 

установи, які уже визнані. При цьому бюджетним  установам  

необхідно вести облік зобов’язань дотримуючись вимог діючої 

нормативної бази. 
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Важливою функцією громадянського суспільства є участь у 

реформуванні усіх суспільно-економічних сфер функціонування 

держави та соціуму. В аспекті наявних проблем обліково-

інформаційного забезпечення аграрної політики слід відмітити, що ми 

маємо великі шанси від громадянського суспільства для їх вирішення.  

Становлення та посилення впливу інститутів громадянського 

суспільства у вирішенні проблем обліково-інформаційного 

забезпечення спостерігалось з у 2008 року та більш активно у 2011-

2013 роках. У 2008 році Урядом прийнятий «Порядок сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади» (постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. 

№ 976), яким визначено склад інститутів громадянського суспільства, 

до яких віднесено: громадські організації, професійні та творчі спілки, 

організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи 

самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та 

інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно 

до законодавства. 

До вирішення проблеми інформаційного забезпечення 

галузевого управління та його достовірності долучились громадські 

об'єднання сільськогосподарських виробників. Знаковими у цьому 

були 2011-2013 р.р., коли постало питання відміни спецрежимів 

оподаткування аграрного підприємництва. Міжнародний валютний 

фонд і Уряд України виходив із узагальнених даних Держстату про 

надприбутковість галузі, у той час, як її малий і середній бізнес 

занепадав і привласнювався агрохолдингами. Саме тоді керівництво 

громадських об'єднань агровиробників зрозуміло, що «ліберальна 

цукерка» звітності направлена проти них.  

Спільно ми провели ряд досліджень реального виробничо-

фінансового стану частини підприємств, що об'єднані в Аграрному 

Союзі Україні і Асоціації фермерів та приватних землевласників. 

Результати на роки пригальмували податкові зміни, але не могли їх 

зняти повністю враховуючи громадську, а не статистичну основу 

отриманої інформації. 

Проте прецедент стався і це, на наш погляд, може стати витоком 

нового етапу розвитку обліково-інформаційного забезпечення аграрної 

політики України. Оптимізму у цьому нам додають і світові, і 

вітчизняний тренди на цифрову економіку, цифрове управління. 

Передбачається, що цифрові технології у рази зменшать вартість 
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звітної інформації і фактично знімуть її кількісні і якісні обмеження. 

Відтак, суб'єкти господарювання не будуть нести значних 

трансакційних витрат на обліково-інформаційне забезпечення 

потрібної для них аграрної політики.  

Уже сформована, спільно з галузевими громадськими 

об'єднаннями виробників, наукова парадигма єдиної для всіх 

учасників облікової політики. Відтак, це політика, сформована на 

потреби громадянського суспільства. Її реалізація створить умови для 

формування обліково-інформаційного простору на основі системи 

звітності, показники якої прозорі і затребувані суспільством – 

агровиробниками, споживачами, управлінцями на всіх рівнях. Це 

якраз той шанс від громадянського суспільства, яким ми маємо 

скористатись для повернення державної аграрної політики в 

нормальне інформаційне поле, де рішення обґрунтовуватимуться на 

основі реальних, достовірних та перевірених облікових та 

статистичних даних.  

Врахування інтересів громадянського суспільства при розробці 

інформаційного забезпечення аграрної політики здійснюється 

Державною службою статистики України через сформовану 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 

2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», ураховуючи протокол 

установчих зборів від 09 квітня 2013 року № 1) громадську раду при 

Держстаті. Останнє переформатування ради відбулося нещодавно, в 

травні 2020 року. Ми покладаємо надії, що у новому складі цієї 

інституції громадянського суспільства нам вдасться відстояти інтереси 

аграрного сектору економіки в частині якісного обліково-

інформаційного забезпечення аграрної політики.  

З цією метою нами запропоновано створення окремого комітету 

громадської ради – «Комітет статистики сільських територій та 

аграрного підприємництва». Метою його діяльності визначено 

удосконалення статистичного забезпечення політики сталого розвитку 

сільських територій і виробництва продовольства. Робота комітету 

важлива в таких напрямах 

1. Підвищення ролі і відповідальності Держстату у провадженні 

політики сталого розвитку сільських територій і підприємництва. 
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2. Налагодження ефективних комунікацій Держстату з 

громадськими об'єднаннями виробників продовольства, сільських 

громад, професійних об'єднань аудиторів і бухгалтерів. 

3. Розвиток методологічного і методичного забезпечення 

статистики сільських територій та агропродовольчої сфери. 

4. Запровадження в Україні відомчої аграрної статистики. 

5. Узагальнення й адаптування до національних особливостей 

передового досвіду світової статистики. 

6. Застосування в статистиці сучасних інформаційних 

технологій та її реформування на вимоги цифрової економіки і 

цифрового управління. 

Першочерговими до реалізації є комплекс наступних заходів:  

1. Розробка методологічного і методичного забезпечення 

статистики розвитку сільських територій й виробництва 

продовольства. Організація науково-прикладних конференцій, 

семінарів, круглих столів. 

2. Науково-методичне забезпечення інвентаризації 

національного багатства сільських територій та його капіталізації. 

Удосконалення методологічних і організаційно-методичних підходів 

наповнення національних рахунків. 

3. Розробка нормативно-методологічного забезпечення 

статистики виробничо-фінансової діяльності агрохолдингів. 

4. Удосконалення економічної статистики малих і середніх 

сільгосппідприємств умовах діджиталізації. 

5. Удосконалення статистичних спостережень за сільськими 

домогосподарствами. 

6. Розробка концепції запровадження в Україні відомчої 

аграрної статистики за участі галузевої вертикалі управління та 

дорадництва. 

7. Підвищення статистичної грамотності причетних фахівців й 

громадськості в умовах цифрової економіки. 

Підводячи підсумки піднятої проблеми варто погодитись, що 

реформування, яке наразі є найбільш актуальним трендом державної 

політики в усіх соціально-економічних сферах, звісно не може 

оминути й обліково-інформаційне забезпечення аграрної політики – 

фінансову звітність, державну статистику, галузеву систему 

інформації. Разом з тим, спостерігаємо неналежне інформаційно-

статистичне забезпечення ефективної аграрної політики й розвитку 
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сільських територій України, що характеризується недостатньою 

глибиною статистичних досліджень по формах господарювання та 

спеціалізації домогосподарств, низькою оперативністю інформації, 

фактичною відсутністю інформації за напрямами, що декларуються 

Цілями сталого розвитку.  

Реалізація означених напрямів удосконалення обліково-

інформаційного забезпечення аграрної політики передбачає тісний 

діалог влади з інститутами громадянського суспільства, що 

забезпечить максимальний ефект від проведених реформ.  
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ОБЛІК ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ЯК ЗАПОРУКА НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Використання природних ресурсів, таких як земля, надра, вода  є 

об’єктом оподаткування, як в Україні, так і в інших країнах. У 

вітчизняній податковій системі використання природних ресурсів 

оподатковується податком на майно та рентною платою, в окремих 

випадках єдиним податком. Всі ці платежі сплачуються до місцевих 

бюджетів. Так як успішність територіальних громад в першу чергу 

пов’язана з наявністю фінансових ресурсів, які дозволяють вирішувати 

проблеми громади, впорядкування використання природних ресурсів, 

які є на території громади, дасть додаткові надходження до бюджету. 

Сьогодні весь світ перебуває в черговому періоді рецесії. Великі 

рецесії періодично сколихують світову економіку, а причиною 

сучасної є епідемія, яка має стати поштовхом у перегляді формування 

місцевих бюджетів. Загалом податки на майно та рентні платежі є 

більш стійкими і постійними, так як об’єкт оподаткування не 

змінюється в часі, ніж податки на прибуток та продаж. В США «у 

велику рецесію податки на нерухомість не знизилися на стільки, 

скільки податки з продажу та податку на прибуток» [1].  Така ж 

ситуація і в Україні. Тому стабільні надходження до місцевих 

бюджетів забезпечують саме ресурсні податки. 
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 «Значення того чи іншого джерела доходів в структурі 

конкретного місцевого бюджету зумовлено специфікою розподілу у 

Бюджетному кодексі податків та зборів між місцевими бюджетами 

різних рівнів» [2]. За оцінками аналітиків, податкові надходження 

«забезпечують понад 88% загальної суми власних доходів місцевих 

бюджетів» [2]. До їх складу належать: 

- загальнодержавні податки та збори, частина яких повертається 

до місцевих бюджетів  (податок на прибуток, податок на доходи 

фізичних осіб, рентна плата); 

-  місцеві податки та збори (єдиний податок, податок на майно, 

туристичний збір , збір за паркування транспортних засобів); 

Проте, найпрозорішим для розрахунку є податки, пов’язані з 

використанням природних ресурсів, які розташовані та території 

громад (крім корисних копалин загальнодержавного значення). 

Органам місцевого самоврядування на місцях шляхом фактичної 

перевірки можна виявити і перевірити правильність оподаткування 

таких об’єктів. До податків, які наповнюють бюджети ОТГ, об’єктом 

оподаткування яких є природні ресурси, належать: 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування (37% від надходжень спрямовується в місцеві бюджети); 

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування) (100% спрямовується в місцеві бюджети); 

- рентна плата за спеціальне використання води водних 

об’єктів місцевого значення (100 % спрямовується в місцеві бюджети); 

- рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (5% спрямовується в 

місцеві бюджети) 

- рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин місцевого значення (100 % спрямовується в місцеві 

бюджети); 

- плата за землю (100% спрямовується в місцеві бюджети); 

- єдиний податок для платників 4 групи (100% спрямовується в 

місцеві бюджети). 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
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внаслідок господарської та іншої діяльності (50% спрямовується в 

місцеві бюджети). 

Практика показує, що земельне питання на місцях взагалі не 

врегульоване. Зміна різних політичних партій прямо вплинула на 

органи самоврядування на місцях. Є випадки, коли одні і ті ж ділянки 

або їх частини передано у власність чи користування різним людям, 

Через неоформлення спадщини на земельні паї, їх використання 

взагалі не контролюється в багатьох регіонах України, де землі менш 

родючі. 

Більшість питань щодо неоподаткування використання 

природних ресурсів вирішити можна лише на місцях після проведення 

фактичної інвентаризації. Мова йде не про дослідження паперів, а про 

виїзд на місце використання ресурсів і вивчення фактичних меж 

територій. 

Облік природних ресурсів громади, який має розпочатись з 

інвентаризації, потребує законодавчого врегулювання взаємодії 

місцевих органів влади, ДПС та платників  податків щодо визначення 

об’єктів і суб’єктів податкових відносин. 
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financial transactions. As long as the organizational goals and objectives are 

defined and implemented through the company's finances, the latter, then, 

has a crucial role in organization’s overall economic activities. A reflection 

of the above is the principal function the financial management performs 

within a well-structured organizational framework as well as the primary 

responsibility the organisation takes towards the proper development of its 

financial strategy. The economic entities will account for and substantiate 

their financial strategy through the appropriate instruments and methods of 

the financial and economic analysis. 

The financial analysis of the organisation [3]: 

 • uses profitability -based performance indicators that correlate with 

the market value of the organisation's assets, taking into account the broad 

timespan between the investments made and the returns on the capital 

invested; 

• requires an efficient capital market for the stock prices; 

• recognizes the received income and incurred expenses, relative to 

the company’s activities, upon the actual payment of the respective 

monetary value; 

• aims for the future of the company and its ability to generate 

revenue; 

• considers business as a dynamic variability; 

• serves the interests of owners and investors. 

1. Body Paragraphs. Evaluating the current financial status is of 

paramount importance both for the management of the organisation and for 

the external users of the financial information outside that business entity, 

including the suppliers, customers, partners, investors, creditors, owners, 

and employees. The analysis of the organisation’s financial situation covers 

a set of procedures that apply mainly to “the development of a plan for 

preparing and conducting the analysis, gathering the required information 

and submitting it into a form that is convenient for analysis, information 

processing allowing for calculation of indicators, weighing it up with the 

trends in the industry and those of the competitors, undertaking an 

assessment and formulation of conclusions about the future development of 

the enterprise ” [7]. 

In accordance with the sources and types of information, the goals 

and the scope of the analysis, the indicators for assessing the financial status 

of the organization, can be systematically arranged in the following main 

groups: (1) Indicators for assessing the financial autonomy of the company; 
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(2) Indicators for assessing the liquidity; (3) Indicators for assessing the 

solvency of the organization; (4) Indicators for assessing the effective 

performance and others.  

1.1. Indicators for assessing the financial autonomy of an 

organization  
The specified indicators are expressed as quantitative relations 

referring to the degree of dependence of the organization on its own 

creditors, as well as its ability to service its debt in the long-term. A 

constituent part of this category of indicators are the coefficients of 

financial autonomy and indebtedness.  

• Coefficient of financial autonomy – Cfa 

Cfa = Equity / Liabilities    (1) 

 

The coefficient of financial autonomy “is the main indicator of the 

financial performance of the enterprise and shows the number of units of 

equity necessary to cover a unit of attracted capital. It is assumed that with 

a high share of equity, the companies are considered financially 

sustainable. The amount of equity is influenced by the industry, as well as 

being conditioned upon the economic situation and the evolution of 

conjuncture. A higher value of the coefficient implies much longer-term 

perspective to stable financial independence” [7].  

In practice, however, it is generally known that the optimal value of 

the indicator is 2. 

• Coefficient of indebtedness – Ci 
Ci = Liabilities / Equity   (2) 

 

The coefficient of indebtedness expresses the amount of liabilities 

per unit of equity and provides information about the debt ratio in the 

organisational financing. It is important for companies that the value of the 

coefficient of indebtedness is less than one unit. 

1.2. Indicators for assessing the liquidity of the organization 

Liquidity determines the ability of the enterprise to pay its current 

obligations with short-term assets (excluding the forecasted expenditures 

for future periods) [4]. Current obligations, in more general terms, designate 

the amount of short-term liabilities and the share of long-term liabilities due 

for the respective calendar year. The liquidity indicators are, basically, 

developed at four levels: 

•  Coefficient of total liquidity (current ratio) - Ccr   
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Ccr = Short-term assets / Short-term obligations         (3) 

 

The coefficient of total liquidity measures the amount of short-term 

assets, held by the company, necessary for the company to cover its current 

obligations. The value of the coefficient is likely to differ between different 

economic sectors, but it is widely agreed that it should be above one unit in 

order to ensure adequate servicing of the organisation’s current liabilities to 

the relevant banks, suppliers, customers, personnel, financial and insurance 

companies, budget and others. 

• Coefficient of absolute liquidity - Cаr  

Cal = Cash funds / Current obligations                        (4) 

 

The indicator shows the extent to which the organization is able to 

cover its current short-term liabilities with the available monetary 

resources. 

The successful accomplishment of the process of reproduction and 

normal functioning of the organization, as well as the realisation of the 

projected rate of profitability, requires for the organizational management 

to examine, purposefully and periodically, the financial sustainability of the 

organization, as well as that of its suppliers, customers, contractors with a 

view to respond timely and promptly to force majeure circumstances 

leading to financial instability. All that has been discussed so far in the 

present paper highlights the ever-increasing importance of forecasting, 

planning and financial analysis when projecting the organization’s key 

advantages and its competitive market positioning.  
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ІНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ 

ОБЛІКУ 

 

В сучасній економічній науці одним із ключових напрямів є 

дослідження впливу інституційних трансформацій на ефективність 

економіки. Як відмічають Ю. Богоявленська та К. Шапошников, 

найбільш суттєві кількісно-якісні зміни соціально-економічних 

інститутів відбуваються в періоди реформування економіки, а 

центральним елементом у процесах таких змін є людина [1, с. 58]. 

Людиноцентризм став домінуючим принципом сучасної науки, 

підґрунтям для виникнення нових філософських концепцій, у центрі 

яких людина розглядається не як абстрактний об’єкт, а як генератор і 

конструктор нових смислових ланцюгів соціальних, політичних та 

економічних процесів. Поліфонія зазначених змін все більше 

актуалізує потребу дослідження інституційних зв’язків з метою 

реалізації концепції інституційної модернізації економіки, пошуку 

найбільш оптимальної її траєкторії. Відповідно, сутність інституту 

зводиться до розуміння його як норм і правил, що структурують та 

організовують поведінку людей [3, с. 68]. 

У дослідженні інституційних можливостей стратегії модернізації 

Н. Р. Ісправнікова наголошує: «эффективность экономики и уровень 

социального развития находятся в прямой зависимости от зрелости 

институтов» [3, с. 67]. Згадана авторка розкриває причини появи нових 

інститутів, передумови їх поведінки й взаємодії з іншими інститутами 

та відмічає, що існування відхилень у нормах поведінки призводить до 

появи витрат інституційних трансформацій. Відхилення від норм 

поведінки є уособленням трансакційних витрат, натомість витрати 

інституційних трансформацій виникають на етапі переходу від однієї 

норми до іншої [3, с. 74]. 

Трансакційні витрати – один із найпопулярніших напрямів 

наукового пошуку в економічних науках, вони мають безпосередній 

влив на методологію бухгалтерського обліку спричиняють передумови 

збагачення його предмета. 
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Ґрунтовні дослідження інституційної природи виникнення 

трансакційних витрат здійснено у науковій праці П. І. Гайдуцького та 

В. М. Жука, внаслідок чого уточнено базові ознаки їх класифікації й 

ідентифікації для потреб обліку, а самі трансакційні витрати визначено 

як «витрати на супровід бізнес-діяльності, котрі в значній мірі 

залежать від інституційного середовища» [2]. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових досягнень 

щодо визнання трансакційних витрат як таких, що впливають на 

облікову методологію, факт їх ігнорування в практичному 

бухгалтерському обліку, зокрема в Україні залишається 

беззаперечним. Це пояснюється недосконалістю інститутів, 

зволіканням концепції трансакційних витрат у методологічних 

вимогах до облікової інформації, що створює сприятливий клімат для 

недоброчесної поведінки окремих економічних агентів у тіньовому 

секторі економіки. 

Інституційну залежність методології обліку можна пояснити не 

лише на класичному прикладі трансакційних витрат. Каталізатором 

виникнення нових об’єктів облікового спостереження слід вважати 

інституційні трансформації, що відбуваються на фоні глобалізаційних 

процесів, диджиталізації, інноваційного розвитку та інших суспільних 

перетворень, прогнозованих та непрогнозованих суспільних загроз 

(економічних, екологічних, соціальних та політичних). На цьому тлі 

зростає роль обліку: 1) об’єктів інтелектуального капіталу; 2) об’єктів 

віртуальної економіки; 3) об’єктів природно-ресурсного потенціалу; 

4) інноваційних об’єктів та витрат на інновації; 5) об’єктів синтетичної 

біології та інших. 

Так, наприклад, цифровізація обмінних операцій спричинила 

появу нового соціально-економічного феномена – електронних 

грошей, а інституційна взаємодія суб’єктів віртуальної економіки на 

початку 90-х років минулого століття згенерувала новий вид цифрової 

валюти – криптовалюту, а згодом і криптографічних 

некриптовалютних активів (товарів, фінансових інвестицій, 

нематеріальних активів). 

Поява нового (чи видозміна вже існуючого) об’єкта обліку 

потребує нових методологічних рішень, що сприятимуть адаптації 

облікових систем до нових умов і забезпеченню виконання ними своїх 

основних функцій. Стосовно криптографічних об’єктів (криптовалют 

та некриптовалютних активів) питання облікової методології дотепер 
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залишається не вирішеним, оскільки їх сутність може відповідати 

ознакам різних видів активу та не має достатнього інституційно 

узгодженого законодавчого регулювання. 

Інноваційних характер економічного розвитку актуалізує 

проблему бухгалтерського відображення інноваційних процесів. В 

методологічній площині – це питання обліку інноваційних об’єктів та 

власне витрат на інновації. У цьому аспекті пріоритетного значення 

набуває впорядкований облік операцій інноваційного характеру на 

бухгалтерських рахунках. Зокрема, вчені Emily Barman, Matthew Hall 

таYuval Millo доводять, що саме облікова методологія, заснована на 

новітніх підходах генерування інформації на бухгалтерських рахунках, 

здатна виправдати цінність інвестиції, довести її соціальну 

рентабельність для отримання схвальної оцінки відповідних 

заінтересованих суб’єктів [5]. При цьому автори пропонують на рівні 

підприємства визначати нові методи обліку, які сприятимуть 

доведенню й демонстрації цінності інновацій та на цій основі 

впроваджувати відповідну інфраструктуру в облікову систему, здатну 

ітеративно перенастроювати методологію бухгалтерського обліку на 

визнану цінність, що очікується, за допомогою генерування найбільш 

відповідних їй рахунків. 

На сьогодні одним основних факторів, що спричиняє 

інституційні трансформації є фактор кризи. «Никогда ещё 

предсказания большинства экономических экспертов не были столь 

далеки от реальности», – констатує А. Ткач, оцінюючи кризові явища 

світової економіки й пов’язану з ними непрогнозовану панічну 

поведінку людських мас [4, с. 307]. 

Інституційна природа поведінкових аспектів людей обумовлює 

потребу міждисциплінарних досліджень й застосування нових 

підходів до побудови економічних моделей, що враховують наукові 

досягнення поведінкової економіки й результати нейробіологічних 

досліджень. Підтвердженням тому є світова криза 2020 року, 

викликана вірусом Covid-19, що за оцінками експертів визнана однією 

з наймасштабніших в історії людства за рівнем негативного впливу на 

економіку та соціум. 

Негативним проявом стрімкого розвитку синтетичної біології є 

втрата контролю над новоствореним продуктом, що отримується 

внаслідок генного редагування чи синтезу ДНК. Проблема захисту 

небезпечних розробок від масового виробництва набуває характеру 
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системності й може бути вирішена лише за умов жорсткого обліку й 

контролю об’єктів синтетичної біології на локальному і глобальному 

рівнях. 

Таким чином, інституційна природа виникнення нових об’єктів 

обліку є об’єктивно очевидною, оскільки зумовлена процесами 

інституційних трансформацій. Інституційна адаптація бухгалтерського 

обліку до нових економічних реалій дає можливість не лише 

ідентифікувати нові об’єкти, що потребують облікового відображення, 

а й сприяти ефективній алокації фінансових, інвестиційних, 

інтелектуальних та інноваційних ресурсів в економічних системах. 

Відповідно, в трансформаційних процесах кризового періоду 

діяльність економічних агентів може бути успішною лише за умов 

єдиного інформаційного простору, що забезпечується синхронною 

взаємодією облікових систем. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВАЛЮТНОГО СОВЕТА БОЛГАРИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С момента своего введения 1 июля 1997 года Валютный совет в 

Болгарии оказал положительное влияние на ряд экономических 

переменных и процессов в стране [1]. Устойчивость Валютного совета 

неоднократно проверялась как при локальных кризисах, так и после 

глобальных финансовых и долговых кризисов. Еще раз, устойчивость 

Валютного совета была проверена во время последнего кризиса, 

который, хотя и не был изначально финансово-экономическим по 

своему характеру, быстро стал именно таким. Кризис, вызванный 

распространением коронавируса, привел к финансовым затруднениям 

компаний практически из всех секторах экономики, что обусловило 

необходимость изменения функций финансовых менеджеров 

компаний [2]. 

Однако, активы Валютного совета продолжают расти даже после 

начала коронавирусного кризиса и объявления чрезвычайного 

положения в стране 13 марта 2020 года (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Активы Валютного совета Болгарии (тыс.лв) 
Источник: БНБ, автор 
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Через месяц после начала чрезвычайного положения структура 

активов изменилась, а инвестиции в ценные бумаги сократились по 

сравнению с денежными средствами в иностранной валюте. За эти 

4 месяца активы банка увеличились с 10%. Таким образом, покрытие 

денежной базы в иностранной валюте составляет более 152%.  
В то же время увеличение пассивов связано с увеличением 

резервов коммерческих банков в центральном банке (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пасивы Валютного совета Болгарии (тыс.лв) 
Источник: БНБ, автор 

 

Увеличение резервов коммерческих банков составляет более 

37% в месяц после начала чрезвычайного положения, что связано с 

желанием коммерческих банков увеличить свою ликвидность в случае 

углубления кризиса. 
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Глобальні економічні проблеми в тій чи іншій мірі зачіпають усі 

країни світу, стосуються усіх сфер життя. Наслідки кризових явищ 

можуть бути катастрофічними. Незалежно від того в якій сфері 

життєдіяльності вони відбуваються (економічна, політична, 

демографічна чи будь-яка інша нестабільність), вони тісно між собою 

взаємопов’язані і так чи інакше впливають на економіку. В наші дні 

гостро повстали питання, без відповідей на які людству буде 

надзвичайно важко продовжувати економічний прогрес. Навіть не 

зважаючи на те, що економіка є лише невеликою часткою людської 

діяльності в цілому, від її розвитку залежать філософські, релігійні та 

моральні цінності, а також проблеми збереження миру, безпеки, 

природнього середовища та конкретно середовища проживання 

людини [1]. 

На виникнення подібних проблем вперше звернули увагу західні 

вчені в 60-х роках XX ст. Наприклад, Р. Фолк, О. Тоффлер, Д. Медоуз, 

Дж. Форрестер, Р. Хейлбронер до глобальних проблем відносять 

досить вузьке коло питань – перенаселення планети, порушення 

екологічної рівноваги, виснаження ресурсів. Такі вчені, як 

В. Леонтьєв, Е. Пестель, Я. Тінберген, визнаючи наявність багатьох 

глобальних проблем, найголовнішою вважають економічну відсталість 

країн, що розвиваються. Г. Кан, Дж. Фелпс вважають, що перед 

людством стоїть близько 20 глобальних проблем, 9 з яких – 

найголовніші. Близько до теоретичного обґрунтування глобальних 

проблем підійшли вчені колишнього СРСР В. Загладін, Д. Гвішиані, 

М. Максимова, І. Фролов та ін. Хоч їхні точки зору не завжди 

збігаються і вони не завершили розробку цілісної концепції, у їхніх 

обґрунтуваннях наведено визначення причин, що породжують 

глобальні проблеми, критерії, які дають змогу виділити їх серед 

безлічі проблем, що стоять перед людством; розкрито конкретно-

специфічні форми їхнього прояву; означено внутрішні зв’язки і 

взаємозалежності між окремими проблемами та намічено шляхи їх 

розв’язання [4]. 
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На перший план перед людством висуваються такі загальні 

проблеми, як зупинення гонки озброєнь, розширення конверсії, 

запобігання локальних і глобальних озброєних конфліктів, збереження 

миру та запобігання утворенню війн. Для людства являє небезпеку 

стан навколишнього середовища, настала необхідність освоєння 

запасів Світового океану та сумісного мирного освоєння космосу. 

Загальною турботою є сировинне і паливно-енергетичне забезпечення 

країн. Важливою для багатьох країн є проблема продовольства. Також 

в цьому ряду стоять: боротьба з епідеміями, голодом, небезпечними 

хворобами. Ринок праці теж не позбавлений недоліків: проблема 

зайнятості та прогресивний ріст безробіття однаково хвилюють як і 

розвинені країни, так і ті які розвиваються. Особливе місце займає 

питання стосовно охорони прав людини, про звільнення його від 

надмірного державного контролю [1]. 

Сукупність перерахованих проблем стосується сфер діяльності 

людства та вимагає детального вивчення. Необхідно перебудувати та 

оновити систему відношень – як політичних, так і економічних. 

Оскільки світове суспільство здатне вирішити ці проблеми лише 

об’єднавши ресурси і зусилля. Силами окремої держави неможливо 

вирішити глобальні проблеми, тому необхідно створити єдиний 

механізм регулювання на глобальному, міждержавному рівні який би 

відповідав потребам усього людства, при цьому необхідно розробити 

обов’язки і права всіх народів і країн. Необхідно створити світовий 

порядок, заснований не на благодійності, націоналізмі, конфронтації 

та протекціонізмі, а на багатосторонній зацікавленості держав, 

співробітництві, інтернаціоналізмі та справедливому доступі до 

ринкових можливостей інших держав. 

Глобальні проблеми людства не відокремленні одна від іншої, а 

тісно переплетенні та взаємопов’язані, тому і для їх вирішенні 

необхідно створити кардинально нові підходи. Рішення стосовно 

розв’язання цих проблем стикаються з перепонами у вигляді 

економічної і політичної гонки озброєнь, політичними, регіональними 

і воєнними конфліктами. В деяких випадках просування рішень та 

методик гальмується нехваткою ресурсів для їх втілення. Глобальні 

проблеми повинні вирішуватися паралельно з поширенням співпраці 

між всіма державами, які утворюють систему світового господарства. 

Наприклад, у Франції, США та деяких інших країнах уряд 

зобов’язаний надавати організаціям та підприємствам фінансову та 
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технічну допомогу в переробці відходів, добуванні з них цінних 

компонентів, проведення науково-дослідних робіт у цій сфері. З цією 

ціллю використовуються податкові пільги, знижуються тарифи на 

перевезення сировини, надаються субсидії і тд. 

Основними способами рішення паливно-енергетичної, 

сировинної та екологічної проблеми є: 

 швидкий розвиток і використання сонячної та вітрової енергії; 

 створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б 

працювала без викидання шкідливих речовин в атмосферу; 

 зупинення вирубки лісів, особливо тропічних, забезпечення їх 

раціонального використання; 

 формування у людей екологічного світогляду; 

 нарощення випусків готової продукції. Це дало б можливість 

навіть при теперішній ринковій кон’юнктурі, збільшити дохід від 

експорту; 

 активізація діяльності різноманітних політичних партій та 

громадських організацій, спрямованих на вирішення глобальних 

проблем. Створення нових організацій, метою діяльності яких було б 

збереження життя на планеті [2]. 

Що ж стосовно демографічної та продовольчої проблеми, то у 

зв’язку з тим, що темпи природнього приросту населення складаються 

із взаємодії двох основних показників – народжуваності та смертності, 

відсталість країн що розвиваються слугує однією із причин високих 

темпів природнього приросту населення цієї зони (2.3-3% в порівнянні 

з 0.7% в промислово розвинених країнах). Існує досить стійка 

тенденція щодо зниження народжуваності по мірі досягнення 

державою більш високого рівня розвитку. 

На сучасному етапі в суспільній свідомості слаборозвинених 

країн в розуміння демографічної проблеми включається не тільки те, 

що відноситься конкретно до демографічних процесів, а й збільшення 

якості і тривалості життя населення. Таким чином, по суті 

демографічна проблема тісно пов’язана з проблемою подолання 

господарської та іншої відсталості. Тому можна лише надіятись, що 

міжнародна спільнота усвідомлює серйозність і масштабність 

демографічних проблем, а також їх тісний взаємозв’язок з 

економічним і соціальним розвитком всіх країн і регіонів [3]. 

Для подолання нехватки ресурсів та зменшення бідних зон 

необхідно перш за все створити новий світовий порядок, який перш за 
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все гарантував би реальну допомогу бідним країнам у вирішенні їх 

проблем. Необхідно запровадити проекти з пошуку ефективних 

методик щодо керування процесом народжуваності з ціллю його 

стабілізації на рівні 10 млрд. чоловік на початок ХХІІ століття. 

Першочерговою проблемою людства є загроза термоядерної 

війни. В світі існує понад 50 тисяч боєголовок, загальна потужність 

яких в мільйон разів перевищує силу атомного вибуху в Хіросімі в 

1945 році. Цього цілком достатньо для того щоб знищити все людство. 

Навіть ті території які не будуть слугувати цілями для направлених 

ударів будуть приречені, оскільки ті люди які переживуть термоядерну 

війну, не зможуть вижити в умовах високого радіаційного фону, який 

в декілька раз перевищуватиме дозу, отриману жителями Хіросіми. 

Гонка озброєнь являє собою велику небезпеку для людства не 

лише через термоядерну війну, а й через те, що на виготовлення нових 

видів озброєнь витрачається шалені суми грошей (приблизно 

700 млрд. дол. щорічно). В регулярних військах зайнято близько 

чверті мільярда осіб, а військові бази займають великі території. 

Виготовлення зброї несе шкоду для навколишнього середовища, адже 

при виготовленні хімічного та бактеріологічного озброєння 

неминучими є відходи, які повністю утилізувати людство поки що не 

здатне. 

Необхідно зупинити гонку озброєнь та демілітаризувати 

економіку. Адже, основна ціль людства полягає в виживанні, а гонка 

озброєнь – той компонент, що цьому запобігає. 

В економіці глобальні проблеми існували завжди, так само як і 

загальнолюдські проблеми на протязі всього розвитку людства. І вони 

нікуди не дінуться, будуть існувати завжди. Вони є наслідком 

нерівноважного стану не тільки економіки, а й усіх інших сфер 

людської діяльності. Проте їх існування підштовхує людство до 

еволюції та вдосконалення того що є. 

Глобальні проблеми неможливо вирішити за рік чи навіть за 

десять. Адже, вони накопичувалися віками. Цьому сприяв науково-

технічний прогрес, який в свою чергу спричинив додаткові 

навантаження на екологію нашої планети. 
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PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS  

OF TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS IN THE 

AGRICULTURE OF UKRAINE AND KHARKIV REGION 

 

The urgency of the development of transport and logistics systems 

(TLS) in the agro-industrial complex of Ukraine is unquestionable. Kharkiv 

region is no exception, because despite its industrial nature, the region 

provides an average of about 6% of gross agricultural output throughout the 

country. According to data for 2019, the share of the agro-industrial 

complex, which includes agriculture, accounts for about 14.9% of the gross 

product of Ukraine [1]. 

Agricultural production of Kharkiv region is characterized by a 

diversified structure and specializes in the production of grain, sugar beets, 

sunflowers, vegetables and fruits. Livestock production is dominated by 

dairy and beef cattle and meat and fat production [2]. 

The food industry of the region works on agricultural raw materials. 

Highly developed are the butter, cheese, dairy and canning industries, baby 

food production. Kharkiv region has a fairly extensive transport network, 

which is especially relevant to the development of transport logistics and 

TLS in the AIC. [3] Therefore, there is a need for the functioning of the 

AIC of the region as a single macrosystem integrated with TLS. It is 

transport integration within the regional and interregional transport and 

logistics systems (RTLS and MRTLS) that should give additional impetus 

to the development of the agro-industrial complex of Kharkiv region. 

Recently, there has been an increase in production of cereals and 

legumes by 7.3% in 2019 compared to 2018. As of 2017, there was a slow 
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and gradual increase in gross harvest of potatoes over the past 3 years (by 

6.6%), but in the period from 2017 to 2019, there was a significant 

decrease+ (by 8.8%). Also from 2017 to 2018 there was an increase in 

production of fruit and berry crops by 25.6%, but in 2019 production 

decreased by 17.6%. [4] Let us now consider some indicators that show the 

growth of livestock production in the region. Statistics of agricultural 

production in Ukraine in all categories of farms show that over the past 5 

years (2015 - 2019) there is a gradual increase in livestock production by 

7.7%, meat production by 7.3%. [5] In total, agricultural production 

increased by 1.4% (101.4%) [1]. 

According to the results of 2019 there is some growth in the Kharkiv 

region not only in agriculture but also in the processing subsector of 

agriculture, food production in a number of important types of food, which, 

of course, should lead to increased traffic of these products. Indeed, the 

total turnover of vehicles in 2019 in the region (including the transportation 

of food and agricultural raw materials) amounted to 1746.1 million th.km, 

which is 1.4% more than in 2016. [1] It is important to develop transport 

logistics in Kharkiv region because, despite the technological orientation, it 

accounts for 5.7% of agricultural production in Ukraine [6]. 

It is obvious that the stimulating factor for the growth of production 

in the agro-industrial complex (AIC) and the accelerated development of 

systemically integrated transport logistics, designed to effectively organize 

the transportation of products to places of processing and sale in wholesale 

and retail trade. 

In our opinion, one of the leading problems in the development of 

transport logistics is wrong conceptual approach to the consideration and 

analysis of AIC from the point of view of individual subsectors and 

enterprises. While, for example, in the European Union and other developed 

countries, where TLS is high, priority is given to the analysis of the 

development of not just individual enterprises, but supply chains. The 

emphasis is on avoiding unnecessary costly uncoordinated transportation 

and transshipment, on the coordination of transport and logistics operations. 

Irrationality of a number of transportations, inconsistencies in transport 

connections between farms, suppliers of resources, producers and 

processors of products in the AIC significantly increase costs. As a result, 

this situation causes significant economic losses to the industry, which is 

extremely unprofitable for neither producers nor consumers of raw 
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materials and products of AIC, as the turnover of agricultural enterprises is 

slowing down, the pace of transportation and sales is reduced. 

In our opinion, only modern and properly logistics supply chains are 

able to ensure sustainable economic growth of the dynamics of the AIC, 

country and its regions, including agro-industrial complex of Kharkiv 

region, due to more efficient involvement of transport. 

For this reason, the further disregard of many AIC enterprises to 

modern transport and logistics developments, schemes and approaches 

increases their costs and losses. This requires significant optimization of 

agro-industrial costs of all types (first of all, financial, resource, especially 

fuel, fuel, etc.) [7]. 

All these processes should be monitored and improved on the basis 

of modern research in the field of transport logistics, namely the process of 

logistics and sales; establishment of new, qualitatively and logistically 

integrated production-economic and commercial relations. 
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ЕКОІННОВАЦІЇ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день, коли відбувається збільшення  попиту на 

продовольчі продукти, збільшуються ціни на продукти харчування, 

відбуваються різкі кліматичні коливання, які впливають на 

врожайність та створюють непередбачені події на світовому 

аграрному ринку – все більше у світі приділяється уваги інноваційній 

складовій розвитку сільськогосподарського комплексу. Наразі Україна 

за темпами розвитку інноваційної діяльності у сільському виробництві 

відстає від європейських країн майже на 40 років. 

Тому, закономірною є увага науковців щодо розробки та 

механізмів впровадження агроінновацій. О.В. Кот розглядає 

агроінновації [1] як план впровадження в аграрну сферу результатів 

науково-дослідницької роботи, що призводять до позитивних якісних 

та кількісних змін у взаємозв’язках між біосферою та техносферою, а 

також поліпшують стан довкілля.  

В Україні через недосконалу фінансову систему з боку держави 

спостерігається низький рівень інноваційної активності, тому що 

нововведення потребують, перш за все, значних інвестицій. 

Економічна система може вважатися ефективною тільки тоді, коли 

сільгосптоваровиробники проводять свою діяльність спираючись на 

законодавство та обов’язково дотримуються його. На думку О.І. Дація 

[2], найголовнішим завданням держави щодо створення інноваційних 

стратегій є розробка нормативно-правової, економічної, організаційної 

та фінансової бази цивільно-правового оборотів результатів науково-

технічної діяльності. Регулюючим документом інноваційної діяльності 

в Україні є Закон України "Про інноваційну діяльність" [3], датований 

04.07.2002 року, де визначені правові, економічні та організаційні 

засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

Варто зазначити, що вітчизняне сільгоспвиробництво набагато 

більш ресурсовитратне, ніж у США та країнах ЄС, а рівень 
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продуктивності праці у 10 разів нижче. Це відбувається через 

комплекс негативних факторів: використання ресурсномістких 

багатоопераційних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур; знецінення національної валюти; незадовільний стан 

економіки країни; зростання цін на виробничі ресурси. 

Україні для вирішення цієї проблеми необхідно піти шляхом 

розвинених країн Європи: використовувати інноваційні технології в 

обробці земель в посіві сільськогосподарських культур, відмовитися 

від застосування синтетичних комбінованих добрив і пестицидів, 

замінивши їх сертифікованими органічними добривами [4]. 

Як зазначає Винниченко І.І. [5], інноваційний розвиток 

сільськогосподарського комплексу припустимий тільки за умови 

створення програми, яка має зважати на особливості регіонального 

сільського виробництва та можливості варіацій розвитку. 

Найефективнішим вкладенням є інвестиції у людський капітал, що є 

найголовнішим чинником створення та впровадження нових та 

удосконалених знань у  технологічні, економічні, організаційні та 

екологічні напрямки. 

На теперішній час в аграрному секторі Україні вже набуває 

чинності стратегія стійкого розвитку, яка націлена на здобуття 

рівноваги між  сучасними потребами та необхідністю майбутнього 

покоління в здоровому та безпечному довкіллі. Це все призводить до 

виникнення екоінновацій, які забезпечать високий рівень екологічної 

безпеки виробництва. Згідно з концепцією екоінновацій - 

передбачається виробництво нетоксичної чистої продукції, із 

застосуванням ресурсозберігаючих технологій, а також процедури з 

підвищення рівня продуктивності праці.  

Екоінновації дозволять:  

 ефективніше використовувати природні надра, з можливістю їх 

відновлення;  

 покращити стан довкілля у сільських місцевостях;  

 підвищити рівень життя населення та прожитковий мінімум. 

Серед країни Європи Україна май найвищий потенціал для 

створення інновацій у агровиробництві, а також залучення 

міжнародних інвестицій. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ  

В УКРАЇНИ І РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Економічна наука приділяє особливу увагу проблемам розвитку 

аудиту. Звичайно, що особливу увагу на розвиток аудиту в Україні у 

своїх працях звертають вітчизняні вчені, а саме: М. Т. Білуха, 

Ф. Ф. Бутинець, В. Г. Гетьман, Г. М. Давидов, В. П. Завгородній, 

В. С. Рудницький та І. І. Пилипенко. Вищезазначені аудитори-

економісти присвячують свої дослідження питанням розвитку 

аудиторської діяльності, проблемам контролю якості аудиторських 

послуг в Україні, пошуку шляхів удосконалення аудиторських 

перевірок і т. ін. 

На жаль, сьогодні незалежний професійний аудит має багато 

проблем, до яких слід віднести наступні: 

-  відсутність розробленого економічного механізму щодо 

регулювання аудиту, який включає в себе великі штрафні санкції за 

неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської 

відповідальності (страхові фірми не здатні і не підготовлені до 

масового страхування аудиторської відповідальності), розвиток 

цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг тощо; 

- не досконалі законодавча база і досвід судового розгляду 

позовів щодо аудиторів (аудиторських фірм), немає методики оцінки 

розмірів збитку користувачів від не якісного аудиту; 

- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.vodoley.dn.ua/
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- брак певного досвіду аудиторської діяльності; 

- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а 

звідси - і неосвоєний ринок аудиторських послуг; 

- відсутність типових форм документів з аудиту; 

- відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації 

аудиту тощо [2, с. 13]. 

Одна із основних проблем в аудиті – недостатній контроль 

якості аудиторських послуг. Відсутність практичного досвіду 

аудиторів і необхідних ресурсів, а також тісний ринок призводять до 

того, що аудиторські фірми не можуть якісно виконувати аудиторські 

завдання, за які вони беруться. Ця проблема породжує іншу проблему, 

котра пов’язана з тим, що на ринку аудиторських послуг головними 

суб’єктами виступають іноземні компанії [3]. 

Результати дослідження доводять, що успішний розвиток аудиту 

можливий за умови вирішення і такої проблеми як проблема сучасного 

аудитора та довіри до нього [1]. Питання вибору аудитора – це, по – 

перше, питання довіри. Тобто перед тим як клієнт вирішить надати 

інформацію аудитору, він повинен бути впевнений, що в аудитора 

вистачить сил і можливостей зберегти її в конфіденційності. Це, 

звичайно, пов’язано з професіоналізмом аудитора і юридичним 

захистом його діяльності. 

Отже, розглянувши основні проблеми аудиту, потрібно 

визначити деякі шляхи їх подолання, а також перспективи розвитку 

аудиторської діяльності в Україні. Мусіхіна Г. М. пропонує такі 

перспективні напрями розвитку аудиторської діяльності в Україні:  

1. Розробка механізму практичного застосування МСА в 

Україні, створення до них коментарів у повному обсязі. 

 2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України 

«Про аудиторську діяльність» з метою приведення його у 

відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи 

опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності та 

розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська 

перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, збільшить ринок 

аудиторських послуг, а також введення додаткових положень, які б 

більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта. 

3. Розробка типових методик аудиторської перевірки фінансової 

звітності підприємств в розрізі галузей їх діяльності, використовуючи 
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узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і вітчизняних 

аудиторських фірм.  

4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій 

України з міжнародними професійними організаціями бухгалтерів і 

аудиторів.  

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські 

послуги на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання [4]. 
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The economies faced a several crisis period in the beginning of the 

twenty first century. They were different in their nature. 

In the economic literature there is no consensus on the definition of 

the crisis. The crisis can be defined as an unexpected and dangerous 

situation, which had negative consequences on the individual, group, 

community, or whole society. It affects negatively political, social, and 

economic development of the society. In last two decades we have seen the 

economic impact of several crisis, spreading worldwide: financial crisis in 

mid-2008, debt crisis in eurozone in 2012-2013 and now the health crisis, 

related with coronavirus pandemic.  In mid-2008 the financial crisis, started 

in the United States, became international crisis, having sever negative 

http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-11_0-pages-324_328.pdf


Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та 

аналітичного забезпечення управління підприємством  

 72 

consequences on almost all countries over the world, including in Europe. 

Then years later the economies witnessed a new crisis, but with different 

nature. However, the crisis started as a health crisis and later became 

economic crisis, as due to the fast spreading coronavirus cases, the 

governments were enforced to stop economies to save lives.  

The study focuses on the short-term effect of the coronavirus 

pandemic on the economic performance in Europe.  

The following hypothesis can be tested: the European Union 

countries was negatively affected by the coronavirus pandemic, seeing the 

short-term effects on the economic performance, in particular the effects on 

the GDP growth rate. The advanced economies in Europe are hit the hardest 

by the COVID-19 crisis than the emerging and developing countries in 

Europe. 

The COVID-19 hit the hardest the advanced countries in the 

European Union (EU), in particular: Italy, United Kingdom, France, 

Germany, Austria, Spain. The other countries in the EU was less affected 

by the coronavirus pandemic, having less coronavirus infected cases as of 

end-May 2020. In June, the coronavirus infected cases started to increase in 

some countries such as Bulgaria and Romania, due to relaxation of the 

restrictive measures. 

The short-term effects on the economic performance could be seen in 

the GDP growth rate. For the purpose of the analysis the EU countries are 

divided on advanced countries, the most affected by the coronavirus (Italy, 

United Kingdom, France, Germany, Austria, Spain) and the other countries 

of the EU. The GDP growth rate of the group of advanced countries showed 

that these countries recorded stronger decline of -3.7% on average in first 

quarter of 2020 as compared to the fourth quarter of 2019. The less affected 

countries by the coronavirus showed economic decline of -1.7% on average 

in first quarter of 2020 as compared to the fourth quarter of 2019, being by 

2pps q/q less as compared to advanced countries (Figure 1). As compared to 

the financial crisis the effect of the coronavirus pandemic on the economic 

development of the most affected advanced countries was even sever than 

the effect of the international financial crisis in 2008. 
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Figure 1. GDP growth rate, real, percentage change on previous 

period, % 
Source: Eurostat, own calculations 

 

 
Figure 2. GDP growth rate, real, percentage change compared to 

same period in previous year, % 
Source: Eurostat, own calculations 

 

The GDP growth rate of the most affected advanced countries in the 

EU was 3.3% in the first quarter of 2020 as compared to the same quarter of 

the previous year, while the other countries in the EU reported even 

economic growth rate of 0.1% y/y. Again, it could be seen that the health 

crisis in 2020 led to almost the same negative effect on the economy as the 

financial crisis in 2008 in the most affected countries by the coronavirus. 

The other countries continues to report positive economic growth rates on 

the annual base, but taking into account the continued increasing number of 

new daily cases, infected by coronavirus in some countries in Europe, it 

could be expected that the economic growth would turn negative in all 
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countries in the EU. The International Monetary Fund’s (IMF) estimated in 

its April forecasts that the global growth rate would shrink by 4.2% y/y in 

2020, lowering its projections for the economic growth rate before the 

outbreak of the crisis by 7pps [1]. 

Manufacturing production also showed strong declines. In the 

advanced countries, the most affected by the coronavirus, manufacturing 

production declined by 34.5% y/y in April 2020, while it stepped down by 

20.4% y/y in April 2020 in other EU countries. 

Thus, the negative effects of the health crisis were severe and would 

continue to be seen in other data such as unemployment, FDIs, trade 

volumes, stock exchanges, etc. The governments have already adopted a 

wide range of policies, including exchange rate adjustments, monetary 

policies as well as fiscal measures [2]. The government expenditures and 

government debt would also increase as it was happened in almost all EU 

countries because of the global financial crisis in 2008 [3]. The coming 

months would show the deepening impact of the coronavirus pandemic on 

the economic performance of more and more countries.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для вітчизняних виробничих підприємств на усіх етапах їх 

розвитку важливим завданням є забезпечення зацікавленості 

персоналу у високопродуктивній праці. Його реалізація значною 

мірою залежить від організації оплати праці у суб’єктів 
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господарювання в цілому, і використання систем оплати праці, 

зокрема. 

З введенням в дію Закону України «Про оплату праці» значно 

розширилось коло питань щодо оплати праці, які вирішують на 

локальному рівні, тобто на рівні  підприємства. У ст.15 Закону 

України «Про оплату праці» зазначається, що «форми і системи 

оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових 

окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 

виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 

генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними 

угодами» [1].  

Розробці і запровадженню систем оплати праці на 

підприємствах значну увагу приділяють українські науковці: 

Д. П. Богиня, В. М. Гончаров, В. М. Данюк, Г. А. Дмитренко, 

Н. В. Дудіна, Г. Т. Завіновська, А. В. Калина, А. М. Колот, 

Т. А. Костишина, і Г. Т. Куліков, В. Д. Лагутін, О. Ф. Новікова, 

Н. О. Павловська, О. Н. Уманський, О. А. Турецький. Не втрачає 

актуальності і питання визначення ефективності систем матеріального 

стимулювання працівників суб’єктів господарювання.   

Зрозуміло, що належний рівень оплати праці забезпечує 

зростання її продуктивності, результатом якої є нарощення обсягів 

виробництва продукції та виникнення резервів для підвищення рівня 

оплати праці. Однак, в умовах ринку, прибуткова діяльність 

підприємства забезпечується не лише дотриманням основного 

принципу організації оплати праці ‒ забезпечення більш швидких 

темпів зростання продуктивності праці порівняно із темпами 

зростання заробітної плати, а й перевищенням темпів зростання 

доходу підприємства над темпами зростання фонду оплати праці. 

Незважаючи на те, що ці співвідношення не регламентуються 

нормативними документами, менеджменту підприємства необхідно 

постійно контролювати їх рівень. Оптимальним для підприємства 

буде дотримання таких співвідношень: 

 

КПП = ІПП / ІФОП,                                               (1) 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124719.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124719.html
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де КПП ‒ коефіцієнт співвідношення індексу продуктивності праці та 

індексу фонду оплати праці; 

ІПП ‒ індекс продуктивності праці;   

ІФОП ‒ індекс фонду оплати праці. 

 

КДП = ІДП / ІФОП,                                                                            (2) 

де КДП ‒ коефіцієнт співвідношення індексу доходу від операційної 

діяльності та індексу фонду оплати праці; 

ІДП ‒ індекс доходу від операційної діяльності    

Система оплати праці, яка використовується на підприємстві 

буде ефективною, якщо: 

 

КПП   > 1;                             КДП > 1. 

Якщо ж рівень зазначених показників КПП  ≤ 1, КДП ≤ 1, то 

доцільно провести факторний аналіз фонду оплати праці, наприклад,  

способом пропорційного ділення і визначити вплив зміни фонду 

основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат на фонд оплати праці. Це 

дозволить виявити  причини і міру впливу факторів на зростання 

фонду оплати праці та розробити заходи, які забезпечать адекватність 

виплат.   

Отже, побудова ефективної системи оплати праці є важливим 

завданням, оскільки вона безпосередньо впливає не лише на 

продуктивність праці та конкурентоспроможність продукції, а й на 

фінансовий результат діяльності підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА  

ЯК СПЕЦИФІЧНА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

 

Судова економічна експертиза є одним із найпоширеніших видів 

судових експертиз. Необхідність у судово-економічній експертизі 

виникає як під час судового розгляду цивільних справ із майнових 

питань, розгляду справ про адміністративні правопорушення в галузі 

фінансів і підприємницької діяльності, так і при розслідуванні 

кримінальних справ про злочини у сфері господарської діяльності. У 

процесі проведення експертиз цього виду аналізується виробнича та 

фінансово-господарська діяльність підприємств, установ і організацій, 

які допустили збитки, втрати, привласнення цінностей, порушення 

фінансової, платіжної та бюджетної дисципліни, безгосподарність [3]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» 

від 25.02.1994 № 4038-XII визначено, що судова експертиза – це 

дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, 

мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання 

висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [2]. 

Експертизи є одним зі способів дослідження, за допомогою яких 

з’ясовуються об’єктивні обставини здійснення тих чи інших дій 

у конкретних справах. Вона здійснюється на принципах законності, 

незалежності, об’єктивності та повноти дослідження. 

Судово-економічні експертизи слід розуміти як експертні 

дослідження матеріальних об’єктів (документів бухгалтерського, 

податкового обліку та звітності), що містять інформацію про 

обставини справи та підлягають дослідженню за їх змістом та формою 

і допомагають слідству досягти об’єктивності у доказуванні, 

додержуватися принципів рівних можливостей у процесі, 

забезпечення змагальності у доведенні дійсного стану фактів та 

захисту прав і свобод.  

Проведені дослідження оформлюються у вигляді висновків 

експертів. Статтею 101 п.1 Кримінального процесуального кодексу 

України від 13.04.2012 № 4651-VI визначено, що висновок експерта – 

https://zakon.rada.gov.ua/go/4038-12
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це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх 

результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, 

поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи 

судом, що доручив проведення експертизи [1]. Відомості, що 

містяться у висновку, – це первинний доказ, оскільки експерт-

економіст отримує їх в результаті безпосереднього сприйняття та 

проведеного ним самим дослідження об’єктів, наданих на експертизу. 

Робота експерта полягає у проведенні із застосуванням своїх 

спеціальних знань науково обґрунтованого дослідження для 

встановлення фактів, що мають доказове значення під час 

розслідування та розгляду справ у судах. Водночас, судовий експерт 

набуває статусу процесуальної особи під час надання висновку і таким 

чином у своїй професійній діяльності поєднує статус фахівця у галузі 

економіки, науковця та процесуальної особи.  

Судові експерти повинні володіти необхідними знаннями для 

формування відповідного висновку за досліджуваними питаннями. 

Окрім того, експерт повинен бути висококваліфікованим фахівцем 

у сфері обліку, контролю і економічного аналізу, фінансів 

і господарського права. Він повинен отримати базову наукову 

підготовку і практичні навики, безупинно поповнювати свої 

професійні знання, мати високі цивільні і моральні якості. Адже саме 

характер використання спеціальних пізнань виділяють судово-

економічну експертизу в окремий самостійний вид судових експертиз. 

Експерт-економіст повинен вміти вирішувати широке коло 

питань, що мають відношення до різних галузей економіки. Він 

повинен володіти всіма загальнотеоретичними дисциплінами в обсязі, 

який необхідний для оцінювання правильності планування, 

фінансування, кредитування, організації бухгалтерського обліку 

і внутрішньогосподарського контролю та складання звітності. 

Зокрема, експерт має знати:  

- дисципліни загальноекономічного циклу: макро- 

і мікроекономіку, статистику, фінанси, грошовий обіг і кредит, основи 

управління тощо; 

- спеціальні дисципліни: облік і аналіз, різні галузі права, теорію 

економічного контролю, стандарти і норми аудиту, контроль і ревізію, 

оподаткування, господарське і валютне законодавство, специфіку 

оперативно-розшукової діяльності, судово-бухгалтерську експертизу;  
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- можливості сучасних технічних засобів збору, передачі 

і переробки економічної інформації для використання їх в експертній 

діяльності. 

Система знань у галузі судової економічної експертизи включає 

в себе базу економічних знань, загально теоретичні основи судової 

експертизи, методологічні основи судово-економічної експертизи та 

технологію її проведення (рис. 1): 

 
Рис. 1. Система знань у галузі судово-економічної експертизи 

 

Узагальнюючи особливості судово-економічної експертизи, вона 

не може існувати поза кримінальними чи цивільними справами, що 

виникають у процесі розслідування або судового розгляду. Незалежно 

від того, по яких справах призначається судово-економічна 

експертиза, її предметом є господарська діяльність, відображена в 

облікових документах та бухгалтерських регістрах, що стали об’єктом 

розслідування чи судового розгляду і щодо яких перед експертом-

економістом поставлені слідчим або ж судом питання, що потребують 

застосування спеціальних знань з обліку і аналізу господарської 

діяльності підприємств. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Процес трансформації обліку оренди – це система уніфікації 

форм фінансової звітності в частині орендних операцій, створених за 

національними стандартами бухгалтерського обліку у відповідність до 

міжнародних. Облік орендних операцій за МСБО 17 «Оренда», 

Тлумаченнями КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода оренду», 

ПКТ-15 «Операційна оренда: заохочення», ПКТ 27 «Оцінка сутності 

операцій, які мають  юридичну форму угоди про оренду» в Європі та 

стандартом бухгалтерського обліку «Оренда» (Accounting Standards 

Codification «Leases» (Topic 840)) в США мав ряд колізійних моментів. 

Безпосередньо це спричинено відсутністю відображення облікової 

інформації щодо операційної оренди у балансі (звіті про фінансовий 

стан) орендаря та суперечністю визнання і оцінювання фінансової 

оренди протягом строку дії договору оренди. 

Для вирішення зазначених розбіжностей затверджено новий 

міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда» (IFRS 16 

«Leases») [1] та стандарт бухгалтерського обліку «Оренда» 

(Accounting Standards Codification «Leases» (Topic 842, issued February 

2016)) [2] зі змінами та доповненнями. Використання основних 

підходів, викладених в стандартах на рівні національних систем, 

призвело до відображення на рахунках бухгалтерського обліку в 

орендаря не активу, визначеного індивідуальними ознаками та 

класифікованого за ознакою «міра ризиків та вигод», а права 

користування активом та зобов’язання щодо сплати орендних 

платежів (орендне зобов’язання)), що стало новим етапом при 

конвергенції міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

національних облікових стандартів США (US GAAP).  

https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/4038-12


XIІ Міжнародна науково-практична конференція  

 (м. Луцьк, 26-27 червня 2020 р.) 
 

 81 

Визнання, оцінка й подання інформації щодо оренди на строк, 

що не перевищує 12 місяців пропонується здійснювати або за нормами 

нових стандартів, або аналогічно старій моделі обліку операційної 

оренди (відображення орендних операцій орендарем на 

позабалансових рахунках). Основні відмінності обліку орендних 

операцій за IFRS 16 «Leases» та Accounting Standards Codification 

«Leases» (Topic 842) наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні відмінності обліку орендних операцій за IFRS 16 «Leases» та 

Accounting Standards Codification «Leases» (Topic 842) 

МСФЗ 16 «Оренда»  

(IFRS 16 «Leases») 

Стандарт бухгалтерського обліку 

«Оренда» (Accounting Standards 

Codification «Leases» (Topic 842)) 

Об’єкти, які виключено зі сфери застосування стандарту 

Ліцензійні договори щодо об’єктів 

інтелектуальної власності, які 

належать до сфери застосування 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами» [3]; права орендаря за 

ліцензійними договорами, які 

регламентовано МСБО 38 

«Нематеріальні активи» [4] 

(кінофільми, відеозаписи, п’єси, 

рукописи, патенти й авторські права). 

Оренда активів, які перебувають у 

будівництві та оренда 

нематеріальних активів загалом. 

Класифікація орендних операцій 

Орендодавці класифікують оренду 

або як операційну, або як фінансову, 

на противагу цьому, орендар 

застосовує єдину модель обліку 

оренди (фінансову оренду). 

Поділ оренди на фінансову та 

операційну застосовується як для 

орендаря так і для орендодавця. 

Критерії класифікації оренди 

Критерії, які окремо або в комбінації 

також можуть привести до 

класифікації оренди фінансовою 

- 

Суборенда 

Посилання на актив в частині права 

користування 

Посиланням на базовий актив 
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Продовження табл. 1 
Моделі оцінки орендних операцій відмінні від оцінки за первісною 

вартістю 

Модель справедливої вартості, згідно 

з МСБО 40 «Інвестиційна 

нерухомість» [5] та модель 

переоцінки описану в МСБО 16 

«Основні засоби» [6]. 

- 

Методика обліку операційної оренди у орендаря 

- Орендар визнаватиме сукупні 

періодичні орендні витрати (орендні 

витрати, нараховані на залишок 

зобов’язань за методом ефективної 

ставки відсотка; сума нарахованої 

амортизації права користування 

активом за кожний звітний період - 

різниця між періодичними 

орендними витратами та витратами, 

нарахованими на орендне 

зобов’язання) прямолінійно. 

Переоцінка 

Орендар визнаватиме нову вартість 

зобов’язання на основі будь-яких змін 

облікових ставок, що пов’язані зі 

зміною терміну оренди та 

визначенням відсоткової ставки. 

Не здійснюватиметься переоцінка 

орендного зобов’язання при зміні 

індексу або ставки. 

 

З метою трансформації та гармонізації діючої практики обліку 

орендних операцій проведено порівняльний аналіз МСФЗ 16 «Оренда» 

(IFRS 16 «Leases») та стандарта бухгалтерського обліку «Оренда» 

(Accounting Standards Codification «Leases» (Topic 842, issued February 

2016) та відображено їх відмітні риси. Реформування організаційно-

методичних підходів до побудови системи обліку орендних операцій є 

доцільним для створення достовірної, якісної та неупередженої 

звітності, що дозволить користувачам робити правильні висновки та 

приймати оперативні управлінські рішення. 
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В 

2020 ГОДУ: ОТ УМЕРЕННОГО ДО НАИХУДШЕГО СЦЕНАРИЯ 

 

COVID-19 уже замедляет темпы роста мировой экономики. Чем 

распространение вируса обернется для российской банковской 

системы: незначительным снижением прибыльности, затяжным 

кризисом или позитивным шоком? Аналитики предупреждают о 

возможном кредитном шоке для банков из-за вируса и падения цен на 

нефть.  

Необходимо отметить, что с 2015 по 2019 год денежно–

кредитная политики была направлена на адаптацию экономики к 

изменению внешних условий, которые произошли в 2014 году. Как 

отмечается в докладе ЦБ РФ, эта задача в основном была решена и 

период адаптации был завершен [2]. На текущий же момент 

наблюдается масштабное закрытие российскими вкладчиками 

депозитных счетов, в том числе из-за падения уровня доходов и 

населения и грядущих сокращений. Поэтому вкладчики предпочитают 

обналичивать депозиты. Положение в банковской сфере также зависит 

от своевременного возврата заемщиками кредитных средств. Многие 

заемщики уже известили банковские учреждения о невозможности 

выплачивать займы из-за пандемии короновируса. Заработная плата 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167901010&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167901010&acceptedDisclaimer=true
https://zakon.help/article/mizhnarodnii-standart-finansovoi-zvitnosti-15-dohid
https://zakon.help/article/mizhnarodnii-standart-finansovoi-zvitnosti-15-dohid


Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та 

аналітичного забезпечення управління підприємством  

 84 

задерживается или не выплачивается в полном объеме. Некоторые 

компании приостановили деятельность на неопределенное время, 

работники находятся на самоизоляции.  

Мы видим, что задачи, внезапно «выросшие» перед банковским 

сектором довольно сложные. Весь этот период карантина будет 

характеризоваться недополучением банками прибылей. Разные 

рейтинговые агентства дают различные оценки потерь банковского 

сектора. На основе их оценок можно определить границы убытков. 

Эксперты представляют различные стресс-сценарии развития событий 

в банковском секторе, но в любом случае убытки возрастут и банкам 

необходимо будет сформировать значительные резервы. 

Таблица 1 

Стресс-сценарии развития ситуации в 2020-2021 годах 

Показатели 

Фактические 

данные за 

2019 год 

Умеренный 

стресс 
Негативный Кризисный 

Стоимость риска в 

банковском секторе,% 
2,3 4 5 6 

Дополнительные 

резервы на 

возможные потери, 

трлн р 

1,22 0,93 1,47 2,02 

Прибыль/убыток до 

налогообложения, 

трлн р 

1,95 0,71 -0,2 -0,87 

Совокупный капитал, 

трлн р 
11,7 12,2 11,7 10,8 

Совокупные активы, 

взвешенные по 

уровню риска, трлн р 

83,9 83,0 82,5 81,9 

Источник: НКР 

 

Кредитные шоки уже имели место в российской банковской 

сфере в 2008 и 2014 годах. Если рассматривать предыдущие кризисы, 

то важное отличие от сегодняшней ситуации в том, что их причина не 

финансовый, а реальный сектор экономики, но, в то же время, это не 

чисто экономическая природа кризиса. Поэтому так сложно оценить 

ход развития и последствия пандемии, влияющей на все другие сферы 

деятельности. Меры, принятые правительством по поддержке 

населения, нанесут банковскому сектору значительный ущерб [6]. 
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Большинство аналитиков придерживаются реализации 

умеренного сценария, что негативно отразится на ситуации в 

банковском секторе в целом, а значит, возникновения проблем у 

отдельных банков. Особенно банки с низким запасом капитала и 

высокой долей кредитов, выданных наиболее уязвимым заемщикам – 

корпоративным клиентам, в том числе из транспортной отрасли, 

туризма, ресторанно-гостиничного бизнеса будут остро нуждаться в 

дополнительном капитале.  

Ряд аналитиков считают, что банковская система России должна 

относительно успешно пережить нестабильность, вызванную 

пандемией, а также готова предоставить льготные услуги для граждан, 

заявленные ЦБ РФ [1]. Однако количество банковских учреждений 

сократиться, хотя и незначительно. Это мнение аналитиков основано 

на том, что банковская отрасль оказалась в благоприятном состоянии 

по сравнению с предыдущими кризисами. Действенность 

государственной политики по отстранению из системы 

недобросовестных банков, а также создание устойчивого 

золотовалютного резервного фонда. Однако льготные меры в 

отношении малого и среднего бизнеса могут увеличить будущие риски 

банков, что приведет к росту процентных ставок и дополнительных 

платежей [3]. Поэтому данные льготные меры более применимы для 

системообразующих банков, чем для небольших банков [7]. 

Другая часть аналитиков считает, что все зависит от 

экономического руководства страны. И в наихудшем случае 

имеющиеся проблемы банковского сектора могут получить 

дальнейшее развитие. Среди этих проблем – высокая накопленная 

задолженность в секторе кредитования нефинансовых предприятий, 

низкий уровень достаточности капитала, невысокая монетизация 

экономики [4]. Все эти перечисленные негативные тенденции 

приведут к снижению финансовых результатов и достаточности 

капитала банков. Некоторые банки могут иметь проблемы с 

ликвидностью, особенно те, чья ресурсная база сформирована 

межбанковскими кредитами. Интерес вызывает мнение отдельных 

экспертов, что ослабление внешнего спроса, с определенной точки 

зрения может проявиться как позитивный фактор. В таких случаях 

ответом на кризис, как показывает мировая практика, становятся 

меры, направленные на стимулирование роста. Может происходить 

докапитализация банков, сокращение налогов на производство, 
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предоставление льготных займов промышленности. Но все эти 

благоприятные сценарии требуют значительных вливаний 

финансовых ресурсов в экономику страны. 
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The globalization of the economy has an impact on economic 

sciences and activities. They are reflected in broadening the subject of 

research and development of methodological tools for application and use 

of scientific results in business practice. Such an impact is also observed in 

one of the most important economic sciences, namely accounting science. 

The essential characteristics and manifestations of globalization are 
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reflected to a great extent upon the subject of accounting and are expressed 

in broadening its scope and the inclusion of new specific objects of 

accounting. At the same time, the fundamental tenets in the conceptual 

framework for accounting standardization are changing which leads to 

convergence in the accounting systems, bringing closer the American and 

international accounting standards, adopting generally accepted accounting 

principles and creating integrated reporting. 

It is generally accepted that the subject of accounting is the object for 

which accounting information is created. In particular, accounting records 

the assets, equity, liabilities, income and expenses of the enterprise. They 

represent the property of the enterprise and its changes throughout the 

economic activity as a set of economic operations. Broadening the subject 

of accounting is implemented in the context of its connection with its 

object. The object is a broader concept than the subject and it means 

everything for which accounting information can be created, while the 

subject is what accounting information is actually created for, e.g. what is 

reported through accounting according to time and place. The expansion of 

the subject and its approach to the scope of accounting is a continuous 

process by including new accounting items, but in practice the subject 

cannot fully cover the object of accounting due to the continuous and 

unlimited broadening and development of the object of knowledge 

including the object of accounting knowledge [1]. 

The globalization of the economy is a process of gradually 

overcoming the relative economic isolation of the national economies of the 

individual countries and their integration into a future single world 

economy [2]. It is reflected in the increasing economic connection between 

the national economies around the world, through the rapid growth of cross-

border movement of goods, services, technology and capital, and 

encompasses the globalization of products, markets, competition, 

technology, corporations and industries. Economic globalization involves 

changing of the financial markets, commercial and manufacturing niches 

which weaken national governments' control over local production and 

consumption. 

Globalization is characterized by a global financial system with the 

emergence of international legal agreements, institutions, formal and 

informal economic agents which support the movement of financial flows 

for investment or commercial financing. It has been marked by the 

establishment of central banks, multilateral treaties and intergovernmental 
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organizations seeking to improve transparency, regulation and efficiency in 

international markets. The global economy became increasingly integrated 

in the 20th century, when countries liberalized capital accounts and 

deregulated the financial sector. In this manner a greater risk of unstable 

capital flows is accumulated. Therefore, a number of financial crises in 

Europe, Asia and Latin America have an adverse impact on other countries. 

At the beginning of the 21st century they became larger with more complex 

and interconnected investment activities. Thus, when the United States 

suffered a financial crisis at the turn of the century, it quickly spread to 

other countries and became popular as the global financial crisis. 

The main elements of economic globalization are: 

1. Free trade 

2. Free movement of capital 

3. Simple redistribution of different industrial sectors between 

different countries 

4. Growth of the influence of financial capital compared to 

commercial and industrial capital 

5. Increase in consumer loans 

6. Reducing business taxes at the expense of increasing tax 

competition between countries 

The presented material characteristics of economic globalization 

affect the expansion of the subject of accounting by including new reporting 

objects and creating additional reporting items in the financial statements, 

respectively, the notes, reports and declarations to them. The most 

important areas for expanding the subject of accounting and creating and 

providing information about the relevant objects are the following: 

1. Climate ("green") investment, including the costs of 

environmental protection and revitalization in order to achieve 

environmental efficiency; 

2. Investment for creating new energy sources; 

3. Investment in digitization; 

4. Investment in space exploration and the creation of space force; 

5. Investment related to nuclear armament and nuclear threat 

prevention; 

6. Investment in social management to increase social efficiency; 

7. Investment related to the implementation of transnational 

(European) projects; 
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8. Taking into account new specific risks in the economy globally. 

Along with the traditional currency and financial risks, political risks also 

have a particular place due to the unstable political situation of individual 

regions, the risks of natural anomalies, the risks of diseases (epidemics, 

pandemics), etc.; 

9. Contractual relations and contractual costs in mediation. 

The information provision of the objects in the separate areas leads to 

broadening the scope of information which can be provided by integrating 

financial and non-financial reporting and creating the so-called integrated 

reporting. Integrated reporting is a new approach to information provision 

and it produces integrated reporting which reflects the links between the 

organization's strategy, their management, financial results, and the social, 

environmental and economic environment in which they operate [3]. 

Globalization in accounting under the influence of economic 

globalization means its conscious integration between individual countries 

in the field, both in theory (principles) and in legislation, therefore, in 

practice. In accounting global processes lead to conceptual changes in 

International Accounting Standards. The thesis that this leads to some form 

of "international accounting" is untenable despite the fact that this term is 

used broadly and very often. The International Accounting Standards are 

the only supranational, yet global, database which does not belong to any 

country, and at the same time any country could apply them. The 

globalization of accounting should be seen as the emergence of various 

national forms of integration of accounting legislation and regulations 

which will be of service to globalizing business. It affects all three forms of 

manifestation of accounting - theory (principles), legislation, practice. For 

example, the principles for assessment, recognition, writing off and 

presenting assets and liabilities, income and expenses are different under 

the laws of different countries - on the one hand, those countries which 

apply the model of the school of Continental Europe, and, on the other, that 

of Great Britain (Anglo-Saxon model), but there is convergence which 

leads to an accounting language investors can use. European globalization 

in accounting has been carried out through legislation through the 

mandatory transposition of directives into national accounting legislation. 

The accounting legislation in individual countries follows the features of 

the general legal framework which have international validity. They cannot 

be codified in a unified law, but are reflected in the laws and other legal 

norms of the individual countries. The accounting legislation of European 
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countries is incorporated into a national commercial law or a special 

accounting law. 

Globalization in accounting continues as a process of bringing closer 

the two accounting systems in Europe to which European countries are 

subject of in creating a common legal framework for individual countries. 

These are the school of accounting of Continental Europe which is 

influenced by written Roman law and the Anglo-Saxon model of customary 

law or precedent in law. 

The Anglo-Saxon model does not prefer clear and detailed prior 

regulation, but is satisfied with a number of general and sometimes unclear 

principles which can be applied in individual cases as long as it does not 

contradict what is generally accepted. Another serious difference between 

the European countries or rather between the two major schools - that of 

Continental European and the Anglo-Saxon one - is who the financial 

statements are directed at, respectively, for whom the historical financial 

information is created. The basis of these differences is rooted in the way in 

which business enterprises in a particular country are predominantly 

financed. In principle, this can be done from two sources - own funds 

(capital) or foreign funds (loans and other debts). In addition, the Anglo-

Saxon school allows a re-evaluation of assets to a higher value, while 

continental European legislation does not allow a re-evaluation with the aim 

of an increase. 

The globalization of the economy also implies convergence between 

the International Accounting Standards and the European accounting 

legislation as well as the US standards and principles for the preparation of 

financial statements.[4] Financial statements prepared in accordance with 

the order, principles and standards of the United States are generally 

recognized in the member states of the European Union and Japan, 

therefore, for business this practically means all over the world, but the 

opposite is not officially accepted. 

Modern economic globalization significantly affects the development 

of accounting and leads to important conceptual changes in its theory, legal 

framework and practice. The changes in accounting are in unison with the 

changes in the economic development of the individual countries and the 

global economy, insofar as they are a function of the social and economic 

development, thus, they mutually determine one another.  
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Економічні перетворення в Україні та процеси формування і 

розвитку ринкових відносин супроводжується перебудовою  

господарського механізму і управління на всіх рівнях. Хоча за роки 

незалежності України і відбулися певні зміни в економічній сфері, 

однак досі не сформувалася чітка система управління економікою, 

складовою якої є бухгалтерський облік.  

У статті застосовувалися загально-наукові методи аналізу та 

синтезу індукції і дедукції, сходження від абстрактного до 

конкретного, а також специфічні методи аналізу: групування, 

порівняння, взаємного вивчення господарських процесів та інші. 

Однією з особливостей впливу глобалізаційних процесів є 

широке використання новітніх конкурентоспроможних інформаційно-

комунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, зокрема в 

економіці України.  

Існуюча система бухгалтерського обліку консервативна і не 

досконала, не враховує сучасних умов функціонування 

господарюючих (економічних) суб’єктів, не використовує останніх 

досягнень в сфері інформаційно-комунікаційних технологій і 

загально-державних інформаційно-аналітичних систем різного рівня 

та призначення [3].  

Відсутність належного теоретичного обґрунтування 

бухгалтерського обліку як науки, зумовлює гальмування розвитку 

облікової системи в умовах впливу глобалізаційних процесів в 
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Україні. Розвиток бізнесу, його транснаціоналізація внаслідок 

глобалізації, формування якісно нового економічного середовища, 

розмивання національних бар’єрів у веденні господарської діяльності, 

підвищення гнучкості та інтегрованості бізнеспроцесів зумовлюють 

потребу у трансформації системи інформаційного забезпечення 

управління підприємствами на мікрорівні та прийняття 

макроекономічних рішень. 

Система бухгалтерського обліку є єдиним з важливих елементів 

ринкової інфраструктури, що пов’язує в єдине інформаційне 

середовище дані за кожним суб’єктом господарювання, видами 

економічної діяльності, економікою в цілому. В країнах з розвинутою 

ринковою економікою прослідковується концепція до сприйняття 

бухгалтерської системи як важливого елементу національної безпеки 

та дієвого фактору економічної експансії [1].  

Теоретичне обґрунтування перспектив розвитку економіки, 

визначення стратегічних цілей національної економічної політики 

неможливо здійснити без поглибленого дослідження та оцінки стану 

бухгалтерського, його теоретико-методологічних основ, адже облік 

виступає головним інструментом виміру та управління економікою на 

всіх рівнях.  

В умовах глобалізації та становлення інформаційного 

суспільства відбувається трансформація теорії та практики 

бухгалтерського обліку. З розвитком глобалізаційних процесів та 

інформаційно-комунікаційних технологій розвиваються нові погляди 

на бухгалтерський облік. За своєю суттю бухгалтерський облік має 

бути засобом ефективного інформаційного забезпечення всіх 

зацікавлених користувачів. Однак в Україні на державному рівні 

бухгалтерський облік розглядається насамперед як інструмент 

державного регулювання, а не як інструмент ефективного 

інформаційного забезпечення бізнесу і суспільства.  

Реформування бухгалтерського обліку в Україні здійснюється 

без належного теоретичного обґрунтування. Через таке ставлення до 

бухгалтерського обліку на державному рівні можуть бути пояснені 

труднощі в його реформуванні і розвитку, які простежуються на 

даному етапі. Г.Г. Кірейцев критично оцінює процес уніфікації 

національної системи бухгалтерського обліку з МСФЗ, вважаючи таку 

систему довічно доганяючою, спрямованою на захист економічних 
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інтересів «глобальних гравців», позбавленою можливості виконувати 

соціальну функцію [2]. 

Відповідно, виникає потреба оновлення складових системи 

бухгалтерського обліку, що має відбуватися з урахуванням дії закону 

адекватності системи обліку рівню розвитку національної економіки 

та продуктивних сил суспільства, а також притаманних його 

економічних відносин та сформованому культурно-ментальному 

середовищу. Така ситуація зумовлює необхідність перегляду 

теоретико-методологічних основ та організаційно методичного 

забезпечення перспектив розвитку бухгалтерського обліку в 

глобальному інформаційному суспільстві. 
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Ефективність роботи менеджменту підприємства можна оцінити 

за тим фактом, наскільки ефективно він уміє управляти витратами. 

Ефективне управління зводиться до того, щоб певна сума понесених 

витрат дала можливість досягнути максимум ефекту: аби певна сума 

витрат обслуговувала максимум робочих процесів та дозволяла 

домогтися максимального показника доходу [1]. 
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За своєю суттю, витратами є грошовий вимірник усіх ресурсів, 

які були витрачені на досягнення конкретної мети. Метою ведення 

обліку витрат є визначення величини витрат на окрему одиницю 

продукції, товарів, робіт, послуг, на окрему операцію для того, щоб 

оцінити рівень прибутку. Ретельний моніторинг витрат і глибокий 

аналіз усіх етапів діяльності дають можливість прийняти оперативне 

рішення та внести відповідні корективи у господарський процес.  

Зазвичай аналізується структурний рівень витрат: рівень змінних 

та постійних витрат, відбувається аналіз «витрати-вихід продукції-

прибуток», калькулюють собівартість за нормативними витратами та 

розглядають відхилення. 

Глибокий аналіз витрат є найдоцільнішим в умовах гострої 

конкуренції на ринку. Життєві цикли багатьох видів продукції на 

сьогодні є значно коротшими, ніж іще кілька років тому. Це 

пояснюється появою технологічних новацій. Важливо побудувати таку 

систему управління витратами, яка б давала змогу оцінювати та 

враховувати витрати за весь строк життя продукту. Це дозволить 

визначити, чи покриває отриманий на етапі виробництва прибуток 

витрати, що мають місце на виробничому етапі життя продукту. 

Виявлення тих чи інших витрат на різних етапах життєвого циклу 

дозволяє глибше розуміти сутність самих витрат, пов’язаних із 

конкретним продуктом протягом його існування та керувати ними. 

Завдяки калькуляції витрат за весь час життя продукту можливо 

зрозуміти наслідки розроблення та виготовлення продукції, а також 

виявити ділянки виробничого процесу, на яких зниження витрат 

виявиться найефективнішим. 

Важливо розуміти, що в управлінському обліку мають бути не 

тільки вже понесені витрати, а так звані виділені кошти - це ті кошти, 

що ще не витрачені, але будуть витрачені в майбутньому внаслідок 

уже прийнятих рішень. Витрати вважаються понесеними, коли ті чи 

інші ресурси витрачено. Системи калькуляції витрат враховують 

витрати на етапі, коли вони вже понесені. А на етапі проектування 

кошти визначають майбутні витрати, що будуть понесені протягом 

виробничого циклу. Якщо продукт для ринку є новим, то всебічне 

управління витратами може бути найефективнішим на етапі 

планування, але не на етапі виробництва, коли виробничі процеси вже 

запущені. 
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 Ще один момент, який слід контролювати: скорочувати витрати 

не треба, але важливо не допускати перевитрат коштів. У тих сферах 

бізнесу, де основна увага приділяється управлінню витратами на етапі 

планування продукту, доцільно використовувати такий механізм, як 

цільова калькуляція собівартості. Її ключовими етапами є: 

- визначення цільової ціни, яку споживачі готові будуть 

заплатити за продукт; 

- визначення цільової маржі прибутку та встановлення цільової 

собівартості на основі цільової ціни; 

- обрахунок фактичної собівартості продукту; 

-якщо фактична собівартість перевищує цільову, виявлення 

способів зниження фактичних витрат до рівня цільових [2].  

По суті, це прийом, орієнтований на споживача. Тут важливо 

чітко дослідити функції та атрибути продукту, його функціональність 

на тлі конкурентних аналогів. Розмір цільової маржі прибутку 

залежатиме від того, який відсоток прибутку необхідний підприємству 

для подальших інвестицій. По суті, мова йтиме про командну роботу 

для досягнення цільової собівартості проектувальників, інженерів, 

спеціалістів із закупівель, безпосередньо виробничих працівників, 

маркетологів та спеціалістів з управлінського обліку. Але ключовою в 

усіх цих системах є точність систем виміру витрат. Для цього слід 

уникати умовних розподілів. Якщо застосовуватимуться умовні 

розподіли витрат, то така база розподілу більшу частину витрат просто 

не визначатиме. 

Категорія «витрати» завжди асоціюється зі зменшенням 

економічних вигід у вигляді вибуття або амортизації активів чи 

збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу, за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілу власниками. Тобто витрати в бухгалтерському обліку 

визначаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 

зобов’язань. Прикладами відображення витрат в обліку є списання 

матеріалів у виробництво, для ремонту основних засобів з 

адміністративною метою; нарахування зносу (амортизації), списання 

основних засобів, МШП, нематеріальних активів та інших 

необоротних активів, що стали непридатними і не використовуються; 

втрати від знецінення запасів, визнані економічні санкції (штрафи, 

пені сплачені), списання в обліку недостач запасів (сировини, 

матеріалів, товарів, готової продукції тощо), а також нарахування 
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резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, 

яка не може бути погашена. 

На різних виробничих підприємствах витрати здійснюються для 

виконання різних функцій. Відповідно, і відноситися до тієї або іншої 

класифікаційної групи вони повинні залежно від конкретних умов, що 

складаються на конкретному підприємстві. 

Успішне функціонування підприємства в сучасних умовах 

господарювання залежить від управління витратами, у процесі якого 

приймаються рішення, спрямовані на підвищення ефективності його 

виробничо господарської діяльності, конкурентоспроможності й 

прибутковості. Особливості витрат як об'єкта управління полягають в 

їхній різноманітності, постійному зміненні під впливом зовнішнього і 

внутрішнього середовища, різній динаміці у різні періоди часу. 

Ефективність планування і контролю рівня витрат залежить також від 

своєчасного забезпечення релевантною інформацією всіх рівнів 

управління витратами. Для вирішення задач одержання максимально 

можливого прибутку та зниження рівня поточних витрат розроблено 

заходи, щодо оптимізації витрат підприємства на базі маржинального 

аналізу витрат і прибутку, що сприяють зростанню ефективності 

виробничої діяльності завдяки зниженню витрат. Всі ці заходи 

дозволять збільшити обсяг продажів і понизити собівартість продукції, 

що дозволить підприємству вкладати засоби, що звільнилися, в 

розвиток та розширення власного виробництва, що в свою чергу 

відкриє нові можливості для впровадження нової техніки та 

підвищення ефективності виробництва та, як наслідок, підвищення 

рівня прибутковості підприємства в цілому. 
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Метою діяльності підприємств є отримання прибутку, основним 

джерелом якого є реалізація готової продукції. Процес реалізації 

готової продукції відіграє важливе значення, оскільки реалізація як 

складова загального процесу є завершальним етапом руху продукту зі 

сфери виробництва у сферу споживання. Чіткий, своєчасний, 

правильно організований облік відвантаженої і реалізованої готової 

продукції сприяє посиленню контролю за наявністю матеріально-

технічних цінностей, виявленню суспільної корисності виробленої 

готової продукції, забезпеченню підприємства коштами і прискоренню 

обертання оборотних коштів. 

Дослідженню проблем організації обліку процесу реалізації 

готової продукції приділяли увагу такі вчені: Білуха М.Т., Валуєв Б.І., 

Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Пушкар М.С., Чумаченко В.М., Чепець 

О.Г. та інші. Проте, незважаючи на вагомі напрацювання вчених, 

питання щодо організації обліку процесу реалізації готової продукції 

вимагають на подальше вивчення. 

Готова продукція відноситься до складу запасів. Методологічні 

основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову 

продукцію визначаються в П(С)БО 9 «Запаси» [1], П(С)БО 16 

«Витрати» [2] та Методичні рекомендації №2 з бухгалтерського обліку 

запасів (зі змінами 14.01.2020) [5]. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» [1], готова продукція 

визначається як та продукція, що виготовлена на підприємстві, в 

установі, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним 

характеристикам, передбаченим договором або іншими нормативно-

правовим актом. 

Згідно з Методичними рекомендаціями готова продукція – 

виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає 

технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором, 

встановленим стандартам або технічним умовам тощо. 
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Економісти категорію «готова продукція» розглядають як таку, 

що уже не потребує обробки та знаходиться на фінішному етапі 

технічного випробування, укомплектування, приймання відповідно до 

вимог зазначених у договорах замовників. 

Існує велика кількість напрацювань, які стосуються розкриття 

сутності категорії «готова продукція», але немає єдиної думки, до якої 

схиляються бухгалтери та економісти.  

Готовою продукцією, призначеною для продажу, вважають 

закінчені обробкою вироби, які пройшли випробування, приймання і 

відповідають технічним вимогам і стандартам. Головне завдання 

обліку готової продукції і її реалізації – точне та своєчасне 

відображення надходження, зберігання, руху і реалізації продукції в 

системі бухгалтерських рахунків. 

Лень В.С. та Гливенко В.В. до готової продукції відносять також 

вироби (напівфабрикати), обробку яких закінчують на інших 

підприємствах [7, с. 240]. Терещенко Л. О. та Матієнко-Зубенко І.І. 

стверджують що до готової продукції належать виконані певні роботи 

для інших підприємств або надані їм послуги. 

Готова продукція є прямим корисним результатом виробничої 

діяльності промислових підприємств, який виражений або у формі 

продукту, або у формі виробничих послуг (робіт промислового 

характеру). З цією думкою погоджуються й інші дослідники, серед 

яких В.Є. Адамов, Г.І. Бакланов, А.І. Устінов , А.В. Головач, 

А.М. Єріна, В.О. Козирєв. 

Дещо іншої думки дотримуються Ж.К. Нестеренко та 

І.О. Циганова, які вважають, що готова продукція становить основну 

частину товарної продукції підприємства. В основному готова 

продукція призначена для реалізації, але певна її частина може 

споживатися на підприємстві (внутрішньогосподарський оборот). До 

готової продукції зараховують також виконані для замовників роботи 

та послуги автотранспорту, ремонтного виробництва, будівельно-

монтажні роботи. Якщо на підприємстві, поряд з виробництвом, 

здійснюють капітальні вкладення, то виконані послуги також 

відображають в бухгалтерському обліку як готову продукцію. Проте, 

як стверджує Л. Слюсарчук, особливістю бухгалтерського обліку є 

відображення вартості продукції в будь-якій формі і в будь-який 

момент часу. 
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Найбільш широко і точно охарактеризував поняття готової 

продукції Бутинець Ф.Ф. він наголосив, що це поняття включає в себе 

не тільки продукцію, яка завершила всі стадії виробництва, а й виріб 

чи послугу, які готові до використання [6]. 

Аналіз підходів науковців до трактування поняття «готова 

продукція» дозволив виокремити спільні риси цієї категорії, що 

відображають її економічну сутність. Готову продукцію необхідно 

розглядати як виріб, який знаходиться на завершальному етапі 

виробництва, повністю відповідає нормам та стандартам якості і 

прийнятий технічним контролером та переданий на склад та водночас 

являє собою результат виробничої діяльності підприємства. 

Таким чином, можна дати наступне тлумачення поняттю «готова 

продукція». Це виріб, послуга або робота, що знаходиться на 

фінішному етапі технічної обробки, повністю задовольняють критерії, 

які наведені в договорі та вироблені або виконані згідно стандартам. 

Отже ми можемо підсумувати той факт, що розуміння суті 

категорії «готова продукція» є вагомим. Це можна пояснити тим, що в 

структурі оборотних активів готова продукція має високий рівень 

питомої ваги. Розбіжності в підходах до трактування суті економічної 

категорії пояснюється різницею в пояснені у П(С)БО та інших діючих 

нормативних актах. 
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МАЙБУТНЄ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ АКТИВІВ: НЕФІНАНСОВА 

ЗВІТНІСТЬ 

 

Прийнятий Верховною Радою України в ніч 31 березня 

2020 року закон, за яким з 1 липня 2021 року запрацює ринок землі в 

Україні, доводить, що земля все ж таки стане ринковим товаром, а 

відтак дає дослідниками і практикам стимул задуматись над майбутнім 

обліку земельних активів в умовах ринку. 

Стан обліку земель сільськогосподарського призначення та прав 

користування ними можна оцінити як незадовільний, адже: 

1) Діюча методологія (норми міжнародних та національних 

бухгалтерських стандартів) не містить окремих підходів до обліку 

земельних ресурсів. Це означає, що сільськогосподарські землі за 

своїм суспільним значенням та економічною природою прирівняні до 

всіх інших груп основних засобів, що суперечить основним 

постулатам теорії фізичної економії та концепції сталого розвитку. 

2) Недосконалими є діючі підходи до грошової оцінки земельних 

ділянок з метою взяття їх на облік.  

3) Інформація про землекористування, яку сьогодні продукує 

бухгалтерський облік є вкрай обмеженою (позабалансовий облік 

орендованих земель, відсутність окремого аналітичного обліку якісних 

характеристик земельних ресурсів), а відтак не дає змоги здійснювати 

всебічний аналіз і контроль раціонального використання земельних 

ресурсів. 

4) Фінансова звітність, що містить лише загальні вартісні 

показники земельних активів без їх належної деталізації перестала 

задовольняти зростаючі інформаційні потреби стейкхолдерів.  

Окремою проблемою є ситуація довкола напрацювань вчених та 

їх практичного впровадження. Зокрема, за останні п'ятнадцять років 

захищено більше десятка дисертацій, метою яких є удосконалення 

саме обліку земель сільськогосподарського призначення. 

Напрацьовано підходи до впровадження та змістовне наповнення 

окремого стандарту бухгалтерського обліку сільськогосподарського 
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призначення. Обґрунтовано доцільність та концептуальні засади 

обліку сільськогосподарських земель як специфічного біологічного 

активу. Проте, бухгалтерський облік земель сільськогосподарського 

призначення на практиці за цей же період залишився незмінним – 

жодних суттєвих зрушень! Чому? На наш погляд, однією з ключових 

причин такої ситуації є інституційна слабкість національних органів 

методичного впливу (Мінфін, колишнє Мінагрополітики), які, 

зокрема, нашвидкоруч впроваджують МСФЗ, однак не зацікавлені у 

захисті національних інтересів шляхом, наприклад, прийняття 

окремого галузевого стандарту щодо обліку земель 

сільськогосподарського призначення чи удосконалення методології 

діючих стандартів. Серед найменшого, що можна було зробити, не 

відбулося навіть доповнення фінансової звітності додатковими 

показниками земельних активів, які запропоновані багатьма 

дослідниками. 

Тому видається, що удосконалення обліку земельних активів на 

практиці в Україні може відбутися лише в тому випадку, коли стимул 

буде наданий ззовні, а не представниками національних наукових 

шкіл. Цю гіпотезу підтверджує приклад впровадження МСФЗ, МСА, 

оновлення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» під вимоги Директив ЄС. Відтак щоб змоделювати 

майбутнє обліку земельних активів в Україні необхідно 

проаналізувати існуючі світові тенденції розвитку обліку і звітності. 

Проривом в методології обліку природних ресурсів, серед яких 

ключове місце належить землі, на наш погляд, стане більш ширше 

використання негрошових вимірників. Докази такої гіпотези наведено 

у нашому попередньому дослідженні [1]. Зазначимо, що в Україні 

фундатором такого підходу до розвитку обліку став 

проф. Г.Г. Кірейцев, який на основі аналізу світових тенденцій в 

управлінні та розвитку економічних теорій, передбачив інформаційну 

кризу фінансової звітності, й вказав на ширше використання 

негрошових вимірників, як альтернативу монетариській доктрині [2]. 

Нефінансова звітність вже стала невід’ємною частиною 

інформаційного забезпечення управління в розвинених країнах. Її 

стрімке поширення засвідчує ріст значимості негрошових вимірників 

та дає підстави говорити про зміни в традиційній парадигмі 

бухгалтерського обліку і звітності. Негрошові вимірники можуть 

забезпечити відображення в обліку якісних характеристик 
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землекористування, які в умовах обмеженості земельних ресурсів та 

росту їх вартості, стають пріоритетними для управління та контролю. 

Нефінансова звітність є найбільш придатною для розкриття 

об’єктів і процесів сфери аграрного землекористування. Моделювання 

балансу фінансових і нефінансових показників використання 

земельних ресурсів може усунути дефіцит даних для державного 

управління й контролю, який утворився в Україні внаслідок суттєвого 

скорочення форм статистичного спостереження в галузі сільського 

господарства.  

Саме з нефінансовою звітністю пов’язуємо майбутнє обліку 

земельних активів, адже: по-перше, інформаційні запити 

стейкхолдерів вже сьогодні виходять за межі фінансових звітів, 

затребуваними стають дані про економічні, соціальні й екологічні 

аспекти діяльності підприємства; по-друге, тенденція розвитку 

нефінансової звітності, формування якої спершу мало добровільний 

характер, посилюється і веде до запровадження міжнародних 

стандартів – методології такої звітності та обов’язковості її складання 

й оприлюднення. Відтак нефінансова звітність у перспективі стане 

ефективним інструментом управлінням земельними ресурсами та 

інформаційною основою для розробки і реалізації стратегічних бізнес-

проектів аграрних підприємств. 
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ROLE OF GLOBALLY ORIENTED COMPANIES  

IN THE PROCESSES OF CONVERGENCE  

OF ACCOUNTING STANDARDS 

 

In the contemporary conditions of globalization, the role of globally 

oriented companies, which view the entire world as a single global space to 

deploy their various activities, is constantly growing. The companies that 

develop business globally through their foreign subsidiaries in different 

countries around the world undoubtedly are the main driving force of 

globalization processes and exert increasingly significant influence on the 

functioning of the global economic system nowadays. There is no doubt 

that these companies also play a key role in contemporary processes of 

convergence in the field of accounting. One significant trend in the 

development of the companies with global activities over the recent years is 

that they initiate and make increasing efforts to establish and disseminate 

uniform international rules and standards, including accounting, in the 

countries in which they operate.The complex organizational structure of 

these companies, including a parent company and foreign subsidiaries, the 

enormous scale of their operations, the broad diversification as well as the 

variety of parameters of the surrounding international environment, 

determine the specificity and complexity of their accounting. A key 

problem related to the accounting processes within the globally oriented 

company is the necessity for the accounting information system to be 

flexible and adaptive to the informational needs of both the headquarters 

management and of the management of the individual foreign subsidiaries. 

A number of difficulties arise in this respect due to the differences in the 

implemented accounting practices in different countries worldwide in 

which the subsidiaries of the company function.     

Differences in the current accounting legislation and accounting 

practice in individual countries around the world cause globally oriented 

companies to face exceptional difficulties and problems. The specific 

features and differences in the applicable accounting systems in the 

individual countries, conditioned by economic, cultural, social, 
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technological and other prerequisites considerably hinder the provision and 

delivery by the subsidiaries to the headquarters of comparable accounting 

information, generated following unified principles and standards. This 

leads to serious hardships both in making comparisons between the planned 

and actually attained activities by the company as well as in making 

comparisons between the operating results of the foreign subsidiaries.  

The significant variety of applied accounting, tax and audit rules 

determines a number of difficulties and adversely affects the opportunities 

of companies that operate in many countries and comply with different 

national legislations to provide reliable and comparable financial 

information to users of financial statements. Many globally oriented 

companies are making significant effort to provide financial information 

that conforms to the highest possible degree to the needs of investors and 

other users of information in the financial statements from different 

countries. This is a prerequisite for the successful implementation of their 

global financial strategies, involving the participation of a large number of 

different capital markets around the world. Differences in preparing the 

financial statements in individual countries create enormous difficulties in 

interpreting, analyzing and comparing the information in them. Such 

differences related to accounting standards used as a basis in the preparation 

of the financial statements can be summarized in several main directions:  

 components of the financial statements;  

 form and content of presentation;  

 terminology differences; 

 different measurement bases; 

 different criteria for recognition of items in the statements; 

 level of detail of disclosures. 

In the search of opportunities to overcome problems stemming from 

the specified differences an increasing number of globally oriented 

companies take actions to provide additional financial information, 

particularly designed for international investors and other users worldwide 

so as to facilitate international comparisons of information in the financial 

statements of the different companies. Many companies prepare financial 

statements partially or fully restated in accordance with the accounting 

standards in force in the countries of the information users that will use 

them. These statements provide valuable information for international users 

of the financial statements, but their preparation is accompanied by 

significant additional costs for the companies. 
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In the context of problems described above the need for a single 

generally accepted set of accounting standards that are recognized in all 

countries around the world and ensure the preparation of understandable, 

transparent and comparable financial statements is clear. In this direction 

are also oriented the main objectives of the International Accounting 

Standards Board (IASB), which has an enormous contribution for the 

introduction of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in 

more and more countries around the world. The basic goal of IASB is to 

develop a set of high-quality financial reporting standards for global use. 

”As a result of many countries adopting IFRS or converging standards with 

it, the IASB has become the world’s prime standard-setter” [1, p. 112]. The 

growing convergence between the two main groups of standards that are 

used as a basis for the preparation and presentation of the financial 

statements, i.e. IFRS and US Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP), is also a fact. One of the main objectives of the processes of 

convergence is to improve these two types of standards so as to 

significantly reduce differences between them, which in turn to contribute 

to improving the comparability of financial statements of the companies 

worldwide and reducing the costs for their preparation. 

Applying uniform high-quality global financial reporting standards as 

a source of globally comparable financial information would provide 

significant advantages and benefits both for companies compiling financial 

statements and users of information in them. From the perspective of 

compilers of financial statements, it is important that the burden, difficulties 

and costs for preparing financial statements will be significantly reduced. 

This is of exceptional importance for globally oriented companies that have 

subsidiaries in a large number of countries, participate in different 

international financial markets and have to make substantial additional costs 

for the preparation of financial statements that conform to the requirements 

of different accounting standards. The globally accepted standards will also 

help to achieve greater consistence between financial statements intended 

for external users and information related to management in companies 

with global activities, including processes for assessing and analysing the 

activities of their foreign subsidiaries. From the perspective of users of 

financial statements, the use of uniform global standards will improve the 

quality and international comparability of financial information. This in 

turn will help to make informed investment and other economic decisions 
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and to achieve an effective functioning of the financial markets around the 

world. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
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Знайти сферу, в якій не використовуються інформаційні 

технології, сьогодні неможливо. Не виключенням є також і заклади 

вищої освіти, де науково-педагогічні працівники у своїй методичній 

роботі використовують прикладні програмні засоби загального 

призначення і, звичайно, в тому числі, табличний редактор Excel, за 

допомогою якого можна вирішити багато поставлених завдань 

математичного характеру, не вдаючись до програмування. 

Розвиток інформаційного суспільства вимагає від сучасних 

фахівців інформаційно-технологічної компетентності у своїй 

діяльності. Ступінь володіння засобами інформаційних технологій і 

навичками управління інформацією показує рівень інформаційної 

освіти як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів вищої 

освіти.  

Сьогодні ми можемо спостерігати за динамічним розвитком 

технологій, які змінюють наше життя, і нам необхідно йти в ногу з 

цими змінами. Тому виникає необхідність у підвищенні інформаційно-

технологічної компетентності науково-педагогічних працівників для 

економії часу, який є сьогодні найдорожчим ресурсом, та уникнення 

помилок при виконанні завдань математичного характеру. 

Технологія як процес присутня у будь-якій проблемній сфері. 

Основна мета інформаційної технології (з грецького techne означає 

уміння) – за допомогою засобів та методів одержати потрібну 
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інформацію, яка має ґрунтуватися на зручності та мінімальних 

витратах часу. 

 У закладах вищої освіти освітній процес базується на 

навчальних планах, які є основним та нормативним документом 

вищого навчального закладу. Розробка навчального плану 

здійснюється на основі освітніх програм відповідної спеціальності, що 

містить термін навчання за освітнім ступенем (бакалавр – 3 роки 

10 місяців, магістр – 1 рік 4 місяці), загальний бюджет навчального 

часу (240 кредитів – бакалавр, 90 кредитів – магістр), перелік 

обов’язкових та вибіркових дисциплін, їх обсяг у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення у відповідних семестрах та форми контролю 

(залік, екзамен) і т. ін. 

Розробка навчального плану є дуже відповідальною та 

кропіткою роботою науково-педагогічного працівника. Якщо на 

перший погляд може здатися, що нічого складного у розробці 

навчального плану немає, то в процесі його розробки з’являється дуже 

багато запитань щодо правильного його складання. 

Перше, що необхідно зробити – автоматизувати шаблон, який 

наданий університетом для внесення необхідної інформації. Для цього 

необхідно врахувати усі умови, поставлені перед кафедрою закладом 

вищої освіти. В процесі розробки в будь-який момент часу можуть 

додаватись ще нові умови (зміни), які за допомогою калькулятора 

дуже важко розв’язати. Тому автоматизувати шаблон навчального 

плану пропонується за допомогою програми Excel та її вбудованих 

функцій, зокрема таких: СУММ(), СЧЁТЕСЛИ(), СУММЕСЛИ(), 

ЕСЛИ(), ИЛИ(), СЧЁТЗ(), які допоможуть вирішити дане завдання та 

швидко і просто досягти поставленої мети. 

На основі результатів, які будуть формуватись під час 

заповнення навчального плану, можна побудувати динаміку кількості 

кредитів та дисциплін за семестрами для кращого візуального 

спостереження відхилень від поставлених умов (у 5 семестрі 

необхідно збільшити на 5 кредитів, а у 4 зменшити на 5 кредитів) 

(рис. 1) та швидкого їх корегування. 
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Рис. 1. Графічний вигляд результату розрахунку кількості 

кредитів та дисциплін 

 

Не всі науково-педагогічні працівники є фахівцями у сфері 

інформаційних технологій, але професійна діяльність сьогодні вимагає 

від них навиків використання  програми текстового редактора Word, 

програми підготовки та перегляду презентацій PowerPoint і звичайно 

табличного редактора Excel. Тому використання кількох вбудованих 

функцій Excel дасть можливість автоматизувати розрахунок не тільки 

кількості аудиторних занять, але й кількості екзаменів, заліків, 

кредитів, дисциплін і таке інше. 

Таким чином, автоматизація розробленого шаблону навчального 

плану дозволить науково-педагогічним працівникам зменшити 

витрати часу на його складання і виправлення у випадку змін щодо 

поставлених умов. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ 

 

У процесі переходу України до ринкової економіки, що 

спричинило докорінні зміни у всьому економічному механізмі, він 

визначив зміст конкуренції одним із головних факторів на ринку. На 

відміну від планової економіки, де діяльність усіх підприємств 

регулювалася в ринкових умовах, всі незалежні суб’єкти 

господарювання повинні самостійно погоджуватись на довгострокові 

стратегічні рішення, спрямовані на забезпечення стійкого стану 

підприємства на ринку. У зв'язку з цим одне з головних завдань, яке 

потрібно детально визначити, - це забезпечити 

конкурентоспроможність підприємств у сучасних умовах. 

На мою думку, проблема підвищення конкурентоспроможності 

зачіпає майже всі аспекти суспільства. Тому що 

конкурентоспроможність є вирішальним фактором успіху бізнесу та 

економічної безпеки. Конкуренція як основний елемент ринкового 

механізму в даний час є однією з найпопулярніших економічних 

категорій. А механізм формування ефективних підходів до вибору 

конкурентних переваг є найбільш актуальним у сучасному 

економічному середовищі. 

Сьогодні будь-яке підприємство прагне стати 

конкурентоспроможним на ринку. У зв'язку з цим йому потрібно 

вдосконалювати технологічні процеси, впроваджувати інновації у 

виробництві, використовувати новітні досягнення науки і техніки 

тощо. 

Проблеми конкуренції та конкурентоспроможності 

підприємства були розглянуті в наукових працях як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених, а саме: Вашків О.П., Іванов Ю.Б., 

Кіндратська Г.І., Клименко С.М., Заруба Ю.О., Портер М., 
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Воронкова А.Є., Тарнавська Н.П., Томпсон А.А. Шершнева З.Є., 

Гудзінський О.Д. та ін. 

Для того, щоб компанія була вигідною, власники змушені 

використовувати можливості розвідки, а розвідка розглядається як 

діяльність, яка покликана отримати стратегічну перевагу перед 

ворогом, виявити потенційні ризики та управляти ними [1]. 

Для того, щоб компанія набирала все більшої швидкості, 

необхідно вивчити наміри конкурентів та тенденції розвитку бізнесу 

[2]. 

Ділова розвідка проводиться з метою виявлення реального стану 

справ на підприємствах і корпораціях, сильних і слабких сторін їх 

бізнесу. Банки, аудиторські та консалтингові компанії, рейтингові 

агенції та інвестиційні компанії займаються бізнес-аналітикою. Одні 

роблять це на свою користь, а інші - від імені клієнтів. Елементи 

бізнес-аналітики містяться майже в будь-яких маркетингових 

дослідженнях [1]. 

Розуміти основні фактори регіональної конкурентоспроможності 

та встановити розумну теоретичну модель і націлити всю дію. Це 

пов'язано зі створенням та практичним застосуванням конкретних 

планів регіонального розвитку [3]. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 

передбачає розробку та обґрунтування заходів та планів досягнення 

цілей, що враховують виробничі та збутові можливості та трудовий, 

технічний та фінансовий потенціал підприємства. 

Для підвищення конкурентоспроможності в Україні необхідно 

координувати дії різних суб’єктів господарювання регіону. Так само в 

сучасних обставинах роль державного управління в підвищенні 

промислової конкурентоспроможності України зазнає кардинальних 

змін [4]. 

Підвищення конкурентоспроможності регіонів потребують 

систематичної та цілеспрямованої роботи органів державного 

управління, суб'єктів господарювання всіх форм власності за такими 

основними напрямками: 

 покращити якість продукції;  

 зменшення витрат на збереження виробництва, енергії та 

ресурсів;  

 технологічна трансформація та модернізація виробництва; 

 впровадження нової продукції та високих технологій;  
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 підвищити ефективність корпоративної інноваційної 

діяльності; 

 стимулювати виробництво нової високотехнологічної 

продукції; 

 створювати умови для розвитку експорту шляхом 

впровадження імпортних галузей;  

 збільшити структуру експорту високотехнологічних товарів 

і послуг, щоб забезпечити їх відповідність міжнародним стандартам. 

Таким чином, фінансова стабільність, а також 

конкурентоспроможність організації здійснюється з урахуванням 

впливу економічних, політичних та соціальних факторів, які не 

залежать від діяльності компанії, оскільки на них сильно впливає 

середовище. 

Аналізуючи викладене, можна зробити висновок, що на 

продуктивність організації та рівень її конкурентоспроможності 

впливає значна кількість факторів, які створюють умови для 

ефективної діяльності організації. 

Вивчаючи та оцінюючи конкурентоспроможність підприємства, 

потрібно не тільки зрозуміти значення цього терміну, але і необхідно 

виявити ті фактори, які впливають на нього або можуть вплинути в 

майбутньому. 

Тому для подальшого аналізу рівня конкурентоспроможності та 

проведення відповідної оцінки необхідною умовою є точне розуміння 

теоретичних аспектів конкурентоспроможності підприємства. 
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ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ:  

МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
 

Кожен мeшканець міста чи села має право на сучасну медицину 

й освіту, доступні та високоякісні адміністративні, комунальні, 

соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Багаторічний 

світовий досвід показує, що соціальні проблеми розуміються і 

вирішуються значно швидше і ефективніше на місцевому рівні. 

Органи місцевого самоврядування: сільські, селищні і міські ради, 

повинні мати широкі повноваження і достатню кількість коштів, щоб 

бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це 

відповідальність. Для цього в Україні і по сьогоднішній день 

відбувається децентралізація - це передача значних повноважень та 

бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. 

Так, щоб якомога більше повноважень мали ті органи, які ближче до 

людей, де такі повноваження можна реалізовувати найуспішніше [3]. 

Реформу децентралізації провадять через об’єднання міст, сіл та 

селищ в територіальні одиниці - так звані об’єднані територіальні 

громади (об’єднання відбувається на добровільних засадах).Після 

проведення процедури об’єднання органи місцевого самоврядування 

ОТГ отримують набагато більше повноважень та коштів для 

забезпечення розвитку своєї громади. Пов’язане це зі зміною 

адміністративно-територіальної вертикалі. 

Після об’єднання в ОТГ села отримали не лише органи 

управління, компетентні вирішувати всі місцеві питання, а й кошти з 

державного бюджету на розвиток, які потрапляють в ОТГ 

безпосередньо з державного бюджету, а не опосередковано, як було до 

об’єднання (через бюджет області, тоді району і аж потім у село) . 

Грошові ресурси ОТГ складаються із власних доходів і коштів 

отриманих з державного бюджету країни. До власних доходів 

включають: відрахування від загальнодержавних податків і зборів 
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(податку з доходів фізичних осіб (до бюджету ОТГ зараховується до 

60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження), 

акцизів, рентних платежів), надходження від місцевих податків і 

зборів (єдиного податку, податку на майно, плати за землю, 

туристичного збору тощо) та інші надходження (штрафи, кошти від 

відчуження комунального майна, гранти і т. ін.). 

Іншу частику доходів ОТГ отримують з державного бюджету у 

вигляді дотацій і субвенцій. Ці кошти йдуть на розвиток ОТГ і 

фінансування освіти, медицини, соціального захисту. Основна 

відмінність дотацій від субвенцій – відсутність обмежень щодо 

напрямів їх використання, тимчасом як субвенції мають чітко 

визначені напрями використання. Дотації отримують з держбюджету 

або передають до держбюджету, виходячи з того, наскільки бюджет 

конкретної ОТГ податкоспроможний порівняно з аналогічним 

середнім показником за всіма місцевими бюджетами країни. Дотації 

здебільшого скеровують для фінансування поточних потреб місцевої 

громади. 

Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних 

фінансових можливостей отримали доволі широкий обсяг 

повноважень ,від розробки стратегії розвитку до організації 

благоустрою сіл і селищ, які входять до складу ОТГ. Зокрема рада 

затверджує бюджет ОТГ; утворює виконавчий комітет; встановлює 

місцеві податки і збори; визначає, яким буде соціально-економічний і 

культурний розвиток ОТГ, та ін. Виконавчий комітет своєю чергою 

забезпечує виконання бюджету ОТГ; координує діяльність відділів, 

управлінь, комунальних підприємств, установ та організацій ОТГ; має 

право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, 

управлінь та їхніх посадових осіб тощо [2]. 

Велику частину видатків ОТГ направленні на утримання органів 

управління. Загалом же кошти витрачають на ремонт і будівництво 

доріг, центрів надання адміністративних послуг, фельдшерсько-

акушерських пунктів та амбулаторій, шкіл і дитсадків, стадіонів і 

басейнів, водопостачання та каналізації, освітлення вулиць тощо. 

Тобто на все те, що дасть змогу швидко продемонструвати позитивні 

зміни від створення ОТГ. 

Основними фінансовими інструментами, за допомогою яких 

використовуються бюджетні кошти громади, є місцеві цільові 

програми, муніципальні проекти соціально-економічного розвитку в 
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рамках реалізації регіональних стратегій, угоди про міжмуніципальне 

співробітництво. Проте бюджетні кошти не можуть бути єдиним 

фінансовим ресурсом місцевого розвитку, що вимагає пошуку інших 

джерел фінансування [1]. 

Отже, завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані 

територіальні громади отримали широкий спектр зростання власних 

фінансових можливостей та повноважень для вирішення соціально-

економічних, побутових , екологічних проблем громади. 
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ОЦІНКА ЗА ТЕПЕРІШНЬОЮ ВАРТІСТЮ: ВИПАДКИ 

ВИКОРИСТАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Не зважаючи на те, що з набранням чинності Наказу № 379 [1] 

тема дисконтування (визначення теперішньої вартості) 

довгострокових зобов’язань та довгострокової дебіторської 

заборгованості (далі – довгострокова заборгованість) залишає за 

собою лідируючі позиції у рейтингу облікових консультацій. У 

бухгалтерів-практиків (а іноді навіть у бухгалтерів-науковців) 

продовжують з’являтися все нові і нові запитання з цієї проблематики. 

Внесені Наказом № 379 зміни спонукають бухгалтерів не лише 

по-іншому оцінювати довгострокову заборгованість, але й 

опановувати норми П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Проте слід 

зазначити, що Мінфін не зробив уточнення П(С)БО 13, зокрема щодо 

амортизованої собівартості зобов’язань, справедливої вартості 
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фінансових активів. Норми згаданого стандарту вимагають 

дисконтувати фінансові інструменти з дати виникнення до дати їх 

погашення, визначеної у договорі. При цьому потрібно орієнтуватися 

на ринкову ставку відсотка на аналогічний інструмент з подібними 

ознаками (наприклад, строк, валюта, надійність контрагента тощо). 

Також питання викликає відображенні фінансового доходу або 

витрат від дисконтування довгострокової заборгованості в момент її 

виникнення та здійснення амортизації дисконту. Адже допущені 

помилки в цих аспектах здатні призвести до хибного визначення 

фінансового результату діяльності сільськогосподарського 

підприємства і, як наслідок, неправильного декларування об’єкта 

оподаткування. 

Отже, перше, що цікавить бухгалтерів сільськогосподарських 

підприємств, це необхідність (або ж ні) визначення теперішньої 

вартості для зобов’язань за договорами оренди сільськогосподарських 

угідь. Зазвичай договори оренди землі сільськогосподарського 

призначення укладаються на строк 5, 10 і більше років. 

Згідно з п. 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та п. 9 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» дисконтуванню підлягає довгострокова 

заборгованість. Строк дії договору оренди землі  свідчить про 

довгостроковий характер домовленості сторін, спрямовану на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 1 

ст. 626 ЦКУ). Якби мова йшла не про оренду, то така заборгованість 

вважалася би довгостроковою і підлягала би дисконтуванню. Проте п. 

3 П(С)БО 11 вказує на те, що вимоги цього стандарту застосовуються з 

урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо 

зобов’язань, установлених іншими П(С)БО. В даному випадку мова 

йде про П(С)БО 14 «Оренда», який поширюється також на орендні 

угоди щодо земельних ділянок [2]. 

Відповідно до п. 9 П(С)БО 14 належна за користування об’єктом 

операційної оренди плата визнається витратами згідно з П(С)БО 16 

«Витрати» на прямолінійній основі протягом строку оренди або з 

урахуванням способу одержання економічних вигід, пов’язаних із 

використанням об’єкта операційної оренди. Таким чином, згідно з 

чинним на сьогодні законодавством порядок обліку та оцінки орендної 

плати з набранням чинності Наказу № 379 не зазнав змін. 

Друге питання, яке часто турбує практиків, стосується 

отриманих довгострокових банківських кредитів. Довгострокові 
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зобов’язання, на які нараховуються відсотки, ще до набрання чинності 

Наказу № 379 на дату балансу відображалися за їхньою теперішньою 

вартістю. Остання дорівнювала номінальній вартості, якщо відсотки за 

кредитом відповідали ринковим. 

Також можлива зворотна ситуація, коли сільськогосподарське 

підприємство видає поворотні позики своїм працівникам, іншим 

юридичним чи фізичним особам. Наприклад, ТОВ «АВАНГАРД» 

видало позику фізичній особі Іванченку Д.С. у сумі 100 00 грн 

терміном на 3 роки з поверненням в кінці дії договору. 

Оскільки термін погашення позики перевищує 12 місяців з дати 

балансу, вона є довгостроковою і підлягає дисконтуванню. При цьому 

не важливо, хто є позичальником – юридична чи фізична особа, адже 

ні П(С)БО 10, ні П(С)БО 11 виключень щодо довгострокової 

заборгованості фізичної особи (чи перед нею) не містять. Розглянемо, 

як ця операція буде відображена в бухгалтерському обліку. 

Для розрахунку теперішньої вартості виданої позики потрібно 

з’ясувати ставку дисконту. Припустимо, що за ставку дисконту обрано 

середній рівень дохідності за депозитами – 13 % річних. Тоді 

теперішня вартість виданої позики становить: 

100 000 грн / (1+0,13)3 = 100 000 грн / 1,442897 = 69 305,02 грн. 

Сума дисконту та витрат сільськогосподарського підприємства 

буде дорівнювати різниці між майбутньою та теперішньою вартістю 

виданої позики (100 000 грн – 69 305,02 грн = 30 694,98 грн). 

Розрахунок суми амортизації дисконту за роками узагальнено в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Розрахунок суми амортизації дисконту за роками 

Рік 

PV на 

початок 

періоду 

Дисконт 

на 

початок 

періоду 

Ставка 

дисконту 

Амортизація 

дисконту 

PV на 

кінець 

періоду 

Дисконт 

на 

кінець 

періоду 

1 2 3 4 5=2*4 6=2+5 7=3-5 

1 69305,02 30694,98 0,13 9009,66 78314,68 21685,32 

2 78314,68 21685,32 0,13 10180,91 88495,59 11504,41 

3 88495,59 11504,41 0,13 11504,41 100000,00 0,00 

⅀ х х х 30694,98 х х 

 

В бухгалтерському обліку буде використовуватися така 

кореспонденція рахунків, як показано в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Бухгалтерський облік виданої позики фізичній особі 

Господарська операція 

Кореспонденція 

рахунків Сума, 

грн 
Дт Кт 

Видано позику фізичній особі 183 311 100000,00 

Відображено суму дисконту 952 183 30694,98 

Нараховано амортизацію дисконту (1 р) 183 733 9009,66 

Нараховано амортизацію дисконту (2 р) 183 733 10180,91 

Нараховано амортизацію дисконту (3 р) 183 733 11504,41 

Переведено заборгованість до складу поточної 377 183 100000,00 

Повернуто позику на рахунок підприємства 311 377 100000,00 

 

Розглянуті випадки ілюструють, коли і як оцінка за теперішньою 

вартістю використання в бухгалтерському обліку агропідприємств із 

прийняттям нових правил відображення в обліку довгострокової 

заборгованості. Облік останньої, яка розглядається як фінансовий 

актив (фінансове зобов’язання), підпорядковується також правилам, 

визначеним у П(С)БО 13, та потребує додаткової уваги з боку 

головних бухгалтерів та фінансових директорів агропідприємств. 
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ВІДМІННІСТЬ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 

АУДИТУ ТА РЕВІЗІЇ У ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

Відповідно до статті 69 Кримінально процесуально кодексу, 

експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 
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науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право 

відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення 

експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і 

процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, та надати висновок із питань, які виникають під час 

кримінального провадження і стосуються сфери її знань [1]. 

Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань 

у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і 

процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 

предметом судового розгляду [2]. 

Сутність судової економічної експертизи полягає у дослідженні 

фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Таке 

дослідження здійснюється в межах чинного законодавства особою, яка 

володіє спеціальними знаннями в галузі економіки, з метою надання 

висновку з відповідями стосовно кола питань, поставлених органами 

досудового розслідування, суду. За напрямками досліджень 

Економічна експертиза поділяється на дослідження бухгалтерського та 

податкового обліку та звітності, фінансово-господарської діяльності 

підприємств та організацій, фінансово-кредитних операцій. 

Судово-економічну експертизу призначають при розслідуванні 

кримінальних і цивільних справ, коли виникають питання, для 

вирішення яких необхідні ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку, 

аналізу, контролю господарської діяльності тощо. Метою призначення 

судово-економічної експертизи слідчим або судом є встановлення 

фактичних обставин справи, які неможливо з’ясувати без застосування 

спеціальних (для юридичної сфери) знань. В цьому випадку судово-

економічна експертиза може стати одним із засобів захисту фізичних 

осіб і суб’єктів господарювання від необґрунтованого обвинувачення в 

здійсненні злочину та захисту їх інтересів у господарських спорах [5]. 

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», 

аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення 

незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих 

аспектах та відповідність вимогам законів України, положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх 

положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів 

[3]. 
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Аудитом є незалежна форма фінансово господарського 

контролю, яку керівник підприємства вибирає добровільно і 

формулює питання, поставлені на дослідження з метою отримання 

науково обґрунтованих висновків для подальшого удосконалення 

своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, 

бухгалтерського обліку, внутрішньо господарського контролю. Крім 

того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, 

акціонери, власники цінних паперів та ін.) зацікавлені, щоб належна їм 

частка прибутку (дивіденди) розподілялася правильно, тобто була 

підтверджена аудитором. Одночасно підприємець, маючи довіру до 

аудитора, впевнений, що податки обчислені правильно, своєчасно і в 

повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із 

державними податковими службами він має надійний захист від 

суб'єктивізму останніх [6]. 

Ревізія – метод документального контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємства, установи, організації, 

за дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю 

обліку і звітності; спосіб документального викриття недостач, розтрат, 

привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, запобігання 

фінансовим зловживанням [4]. 

Ревізія проводиться державними органами контролю і 

управління, на сьогоднішній день це Державна аудиторська служба. 

Основною метою перевірки є встановлення порушень в фінансово-

господарській діяльності підприємств, а саме розкрадання майна, 

коштів, нанесення збитків державі. 

Між аудитом, ревізією та судово економічною експертизою є 

дещо спільне: перевіряють первинні документи, облікові регістри, 

звітність підприємств, використовуючи свої знання в області 

бухгалтерського обліку. Але прицьому, акт перевірки та висновок 

аудиту на відміну від висновку експерта, складеного за результатами 

судово-економічної експертизи, не є процесуальними документами. 

Отже, між аудитом, ревізією та судово-економічною 

експертизою набагато більше відмінностей, ніж подібностей. Судово-

економічна експертиза досить істотно відрізняється від ревізії, не є 

методом господарського контролю, а є самостійним видом діяльності. 

На відміну від судово-економічної експертизи, аудит та ревізія 

регламентуються не процесуальними, а іншими законами та 
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підзаконними актами, їх використовують у процесі розслідування 

лише в не процесуальній формі використання спеціальних знань. 

Суттєві розбіжності між ревізією та експертизою полягають в 

методах дослідження. Ревізори застосовують методи фактичної 

перевірки: проводять інвентаризації, контрольні запуски сировини й 

матеріалів у виробництво, контрольні обмірювання виконаних робіт та 

ін. Експерти-економісти в межах своєї компетенції проводять 

дослідження та надають висновки тільки на підставі документів, що 

підтверджують господарські операції. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

При решении аналитических задач применяются методы 

математической статистики и прежде всего корреляционно-

регрессионный анализ [2]. Для эффективного управления дебиторской 

задолженностью, необходимо учитывать все факторы, которые влияют 

на нее влияют. Для этого целесообразно провести корреляционно-

регрессионный анализ. Отметим этапы проведения корреляционно-

регрессионного анализа в управлении дебиторской задолженностью: 
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1. Выявить связь между исследуемыми показателями для 

выявления существенных факторов, влияющих на оборачиваемость 

дебиторской задолженности; 

2. Вывести уравнения изменения периода оборачиваемости 

дебиторской задолженности под влиянием наиболее значимых 

факторов. 

Далее необходимо построить регрессионную модель и с 

помощью коэффициента корреляции оценить тесноту связи.  Факторы, 

влияющие на период оборачиваемости дебиторской задолженности 

отмечены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Факторы влияющие на  оборачиваемость дебиторской задолженности  

Фактор 
Первый 

год  

Второй 

год 

Третий 

год 

Количество дебиторов, единицы,Х1 14 6 9 

Среднее значение дебиторской 

задолженности, дни, Х2 
32521,5 32717 38102 

Выручка, тыс. руб., Х3 92933 46 632 86 590 

Инкассация дебиторской задолженности, 

дни, Х4 

2,62 8,42 5,27 

Объем заказов, ед., Х5 9 632 2 565 5 688 

Оборотный капитал, тыс. руб., Х6 58432 46003 58936 

 

С помощью программы MC «Excel» и ее конфигураций нужно 

построить матрицу коэффициентов парной корреляции, учитывая 

следующие факторы: период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, количество дебиторов, выручку от выполнения работ, 

инкассация дебиторской задолженности, объем заказов. Получаем, что 

связь периода оборачиваемости дебиторской задолженности со всеми 

факторами, кроме величины дебиторской задолженности достаточно 

сильная (более 0,7). Связь между периодом оборачиваемости и 

дебиторской задолженностью слабая (коэффициент корреляции равен 

0,13).  

Для нахождения влияния каждого выделенного фактора 

отдельно необходимо провести регрессионный анализ и построить 

уравнение множественной регрессии.  

При использовании критериев Стьюдента и Фишера 

производится проверка модели с целью определения точности 
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уравнения. Итоги корреляционно-регрессионного анализа 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Фактор 

Показатель 

Коэф-

фициент 

корреля-

ции 

Уравнение регрессии 

Коэф-

фициент 

эластич-

ности 

Ошибка 

аппрок-

симации 

Количество 

дебиторов, Х1 
-0,999 

 

-0,96 0,088 

Дебиторская 

задолженность, Х2 
0,130 

 

0,43 18,87 

Выручка , Х3 -0,972 
 

-0,93 5,54 

Инкассация 

дебиторской 

задолженности, Х4 

0,994 
 

0,53 2,61 

Объем заказов, Х5 
-0,974 

  

-0,37 5,06 

Оборотный 

капитал, Х6 
-0,922 

 

-2,03 8,85 

 

Для определения влияния всех факторов на период 

оборачиваемости дебиторской задолженности построим 

множественную регрессионную модель с уровнем надежности 95%: 

 
 

Таким образом, из всех перечисленных факторов в совокупности 

будут влиять только величина дебиторской задолженности (Х2) и 

выручка от выполненных работ (Х3). При этом увеличение 

дебиторской задолженности приводит к возрастанию периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности, а увеличение выручки 

напротив снижает данный показатель.  

При помощи использования корреляционно-регрессионного 

анализа была получена регрессионная модель, с помощью которой 

можно выявить факторы, которые напрямую влияют на период 

оборачиваемости дебиторской задолженности, что позволит повысить 

эффективность процесса управления дебиторской задолженностью в 

целом. Не грамотное управление рассматриваемым показателем 

приводит к росту ее величины и замораживанию средств в расчетах 

[1]. 
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Проведение анализа необходимо, для менеджеров по продажам, 

на которых возложена функция по контролю за размером дебиторской 

задолженности.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ВЫСОКИМ 

УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ В ХОДЕ АУДИТА 

 

Определение коррупции является предметом 

непрекращающейся дискуссии представителей самых разнообразных 

гуманитарных дисциплин, в том числе экономики, права, 

политологии, социологии и иных [1].  

Индекс восприятия коррупции – это международный показатель 

коррупции в государственном секторе различных стран, который 

составляется ежегодно и обеспечивает общее представление об 

относительной степени коррумпированности стран [2].  
Борьба с коррупцией требует совместных усилий, 

сотрудничества регулирующих и регулятивных органов в области 

аудита, а также лиц, отвечающих за корпоративное управление [6]. 

Задача аудитора в отношении обнаружения случаев коррупции 

сводится к сбору и анализу данных о сделках и финансовых операциях 

с высоким уровнем коррупционного риска.  

В научной литературе выделяют следующие фундаментальные 

факторы коррупции: несовершенство деятельности экономических, 

контролирующих институтов и системы принятия политических 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36856143
https://elibrary.ru/item.asp?id=36856143
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решений, излишнее и частое вмешательство государства в экономику, 

монополизация отдельных секторов экономики, контроль государства 

над ресурсной базой и др [4].  

В результате изучения современной литературы по теме 

исследования автором сформирован перечень финансовых операций и 

сделок, которым свойственен высокий уровень коррупции. Примерами 

финансовых операций и сделок, которые сопряжены с высоким 

уровнем коррупции являются: 

1. Платежи агентам и третьим лицам. 

Сделка может носить коррупционный характер, например, в 

случае завышенного вознаграждения посреднику или внешнему 

консультанту. 

2. Выплата вознаграждения за упрощение формальностей. 

Это небольшие платежи, которые осуществляются с целью 

обеспечения или ускорения обязательных действий. Например, 

получение лицензий и разрешений для осуществления деятельности, 

организация почтовой или телефонной связи, ускоренное 

прохождение таможенных формальностей и др.  

3.Операции при выполнении государственных заказов. 

Система выполнения государственных заказов, которая часто 

характеризуется отсутствием прозрачности и конкуренции, является 

идеальной средой для возникновения случаев коррупции. Так, 

коррупция в данной сфере может принимать форму завышенной 

себестоимости работ и, как следствие, завышенных счетов за 

выполненную работу или услугу. 

4. Расчеты наличными денежными средствами в крупном 

размере. 

Когда доходы, полученные вследствие коррупционной 

деятельности, получены в виде наличных денежных средств. Зачастую 

случаи продажи за наличный расчет фальсифицируются и, как 

следствие, трудно идентифицировать клиентов и источники денежных 

средств. Аудитору необходимо обратить внимание на сомнительные 

платежи наличными денежными средствами, чтобы исключить 

возможность коррупционных деяний. 

5. Командировочные и представительские расходы. 

Коррупционные платежи могут быть замаскированы, как 

расходы на проезд или проживание, развлекательные мероприятия и 

подарки. 
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6. Оплата услуг, характер которых не типичен для организации, 

либо вызывает сомнения. 

В целом аудитору при ознакомлении с деятельностью 

аудируемого лица необходимо определить риск коррупции. 

Возможность возникновения рисков существенного искажения 

вследствие коррупции зависит от множества факторов. В частности, 

на нее оказывают влияние: страновые (региональные), отраслевые, 

операционные и проектные, а также особенности деятельности 

аудируемого лица и внешней среды, в которой она осуществляется, 

особенности организации системы внутреннего контроля аудируемого 

лица [3].  

Таким образом, рекомендуется учитывать следующие 

специфические для аудируемого лица особенности при оценке 

аудитором рисков коррупции: 

1. Географическое положение ведения бизнеса; 

2. Специфика отрасли бизнеса; 

3. Этический климат в компании; 

4. Прозрачность ведения бизнеса;  

5. Бизнес-риски компании и процессы их оценки; 

6. Систему внутреннего контроля и наличие внутреннего 

аудита. 

На недобросовестные действия, вызванные коррупцией, 

указывают [5]: 

1. Фальсификация финансовой и нефинансовой отчетности; 

2. Присвоение (хищение) или незаконное использование 

активов; 

3. Коррупционные нарушения. 

Аудитору необходимо оценить наличие у аудируемого лица 

стимулов и возможностей для совершения недобросовестных 

действий. 
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MEASURING POTENTIAL ECONOMY SHOCKS OF COVID-19 

DISTRIBUTION WITH NO LOCKDOWN IN BULGARIA 

 

The “lockdown” conception in fighting against the potential health 

losses for the World society of COVID-19 furious distribution was an 

immediate reaction of the governments of not all but most countries around 

the World since the middle March 2020. The clear idea of saving lives has 

not been considered only as a humanitarian view of the politics but also as 

an economic effect of future human and production opportunity cost of the 

missing GDP. This impact might be considered as a perpetuity with 

increasing correction for the average past GDP increase and discounted at 

the annual risk-free rate to be revealed in present value (if possible). The 

estimation will be then multiplied by the deviation between the lockdown 

and non-lockdown potential deaths that might hit the economy in a long-

term. 

For Bulgaria the initial 3-month lockdown was quite effective 

concerning the health side of the problem and the number of deaths reached 

only 208 people or 5,05% of all marked cases or nearly 30 people per 

million population [1]. Comparing to countries like UK [2] that represent 

the case of a late or loose lockdown with a death rate of 14,01% to the 

moment, the difference might have been at least 369 more deaths for the 
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same period of time. The positive economic effect of the lockdown as a 

regular perpetuity will be the following: 

 

PV= 9771 USD GDP per capita / 0,016 = 610 687 USD [3,4] 

 

The effect of the saved lives in Bulgaria will then reach 225 million 

USD as of June 2020 because of the lockdown. Of course this is quite 

comparable to the expected GDP fall down by 7,2% [5] for a year or nearly 

5 billion USD. Still this fall is moved by world trading or production factors 

but not by the lost human potential.  

On the other side of the health issues is the more loose conception of 

no serious lockdown due to COVID-19 infection risk. This means that 

business won’t stop but there will be other flows of impact because of the 

big number of infected and quarantined people among the population all 

over the World.  

 
Mid June 2020 (in USD) BULGARIA Fiscal impact Consumption GDP

Under quarantine since lockdown 205 797 29 689 044         33 456 712         151 896 278   

Average term of quarantine 14 days

Potential number of infected with no lockdown 220 000 38 434 493         43 311 997         196 640 096   

Average term of healing 17 days  
 

Figure 1. Calculations for economic effects of COVID-19 with no 

lockdown for Bulgaria 

 

The table above represents the possible influence of the lack of tight 

lockdown for the economy of Bulgaria which is currently the situation as of 

June 2020. The case of Bulgaria is also interesting for representing the 

opportunity to compare controversial policies of virus treatment regarding 

the economic impacts. Obviously the calculations show that due to sickness 

of COVID-19, the lost GDP based on the workforce absence will be 196 

million USD. This data shows that in a short-term saving lives through tight 

social distancing has almost the same economic effect with no lockdown 

but completely opposite in direction. The estimation of the potential number 

of infected with no lockdown was generated based on the model of Tomas 

Pueyo from March 2020 [6]. 

More precise calculations show that the effect of the lockdown in 

terms of unemployment and lowered business activity will be about -
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4,882 billion USD and it should be corrected with the other assumptions of 

the scenario: saved lives that cost +225 million USD and over 

200 000 quarantined that cost -150 million USD to the economy. Total 

result will be 4,8 billion USD loss for the economy in just a few months.   

In the opposite direction is the situation with no lockdown that is 

currently observed in many countries including Bulgaria after the initial 

boost of the virus spreading. In this case the negative economy effect would 

have been more generous and probably based on some export restrictions. 

This scenario will include 200 million USD losses due to sickness and lost 

lives estimated at 7480 people (3,45 fatality rate by the World Health 

Organization [6]) which will lead to 4,56 billion USD losses or in total 

4,76 billion USD loss for the economy in just a few months. 

An interesting outcome is the fact that the value of putting people 

under quarantine (which has already happened), is very similar to the value 

of lost GDP due to illness in a no lockdown situation. This means that the 

lockdown is mostly a health and social reaction (decision), but 

economically it is a too powerful and clumsy instrument. On a more 

common basis the 2 scenarios show almost the same effect of nearly 5 

billion USD losses for the economy and that the economic decisions are in 

fact risk averse in terms of the lockdown or no lockdown. Then the social 

and humanitarian point will be the leading guide to how this crisis will be 

held by the World population and policymakers. Most calculations are still 

valid for a very short period of time so additional effects might show up in 

terms of number of quarantined and opportunity costs of missed economic 

activity.  
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

 

За даними рейтингу Світового банку Doing Business-

2020 Україна займає 64 позицію в світі за простотою ведення бізнесу 

(для порівняння Польща – 40, Чехія – 41, Словаччина – 45, Білорусь – 

49, Угорщина – 52, Румунія – 55). Основною проблемою такої низької 

позиції доволі часто називають високе податкове навантаження, що не 

стимулює до створення нових суб’єктів господарювання та ускладнює 

ефективність діяльності вже існуючих. Однак, насправді, це не так. За 

даними того ж самого рейтингу Україна має середній відсоток 

податків та зборів, що утримується із прибутку, серед країн Східної 

Європи – 45,7 %. Найнижчі (найгірші) значення наша система 

податкового адміністрування має по показнику «час, затрачений на 

підготовку, подання звітності та сплату податків і зборів» - 328 годин. 

Нижче значення по цьому показнику, серед наших сусідів, має лише 

Польща – 334 години. В той же час: Румунія – 163, Словаччина – 192, 

Чехія – 230. 

Однією з головних проблем, з якою зіштовхуються підприємці 

при створенні суб’єкта господарювання та під час своєї діяльності, є 

складність нормативного забезпечення організації діяльності як на 

загальній системі оподаткування, так і на спрощеній (єдиному 

податку). 

Якщо фізична особа-підприємець обирає спрощену систему 

оподаткування, то головним документом, в якому подані основні 

вимоги до платників єдиного податку, для нього є Податковий кодекс 

України. У ньому наведено перелік видів діяльності якими не можна 

займатись на спрощеній системі оподаткування, опис груп платників 

єдиного податку (види діяльності, дозволена чисельність працюючих, 

максимальна сума річного доходу), ставки єдиного податку та 

періодичність його сплати, штрафи за порушення вимог до платника 

єдиного податку тощо. 

Однак, якщо підприємець хоче працювати не наражаючи себе на 

штрафні санкції, йому необхідно також вивчити та виконувати 
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положення Наказу Мінюсту «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», Наказу Мінфіну 

«Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного 

податку», Наказу Мінфіну «Про затвердження форми книги обліку 

доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення», Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». І це лише ті нормативні акти, що є 

обов’язковими для всіх ФОПів незалежно від інших особливостей 

функціонування. 

У випадку якщо підприємець приймає на роботу найманого 

працівника кількість таких документів зростає в рази. Аналогічно 

зростає і документообіг при використанні реєстраторів розрахункових 

операцій. Задля уникнення ускладнень облікового процесу своєї 

діяльності ФОПи часто йдуть на зумисне порушення законів: не 

оформлення найманих працівників, торгівля без видачі касового чека 

тощо. Це призводить як до зменшення надходжень до бюджетів і 

фондів різних рівнів, так і до збільшення ризиковості підприємницької 

діяльності. 

Більшість підприємців не мають відповідної освіти чи достатніх 

знань для того, щоб самостійно вести облік своєї діяльності,  

формувати і подавати звітність та сплачувати податки. Вони змушені 

звертатись до послуг кваліфікованих бухгалтерів, що призводить до 

додаткових витрат ФОПа. 

Ситуація у підприємців, що обрали загальну систему 

оподаткування ще складніша, оскільки вони змушені витрачати більше 

часу на облік доходів та витрат і розрахунок суми податку на 

прибуток. А заповнення Книги обліку доходів і витрат таких 

підприємців є надзвичайно складною процедурою та вирізняється 

значними затратами часу. 

Оцінюючи загалом існуючу ситуацію можна зробити висновок, 

що чинна система нормативного забезпечення діяльності вітчизняних 

фізичних осіб-підприємців є недосконалою та громіздкою. Це 

призводить до збільшення витрат підприємців на обслуговування 

свого функціонування та зменшення загальної прибутковості 

діяльності. Перші кроки щодо спрощення діяльності підприємців вже 

робляться (наприклад, розроблений законопроект щодо відміни Книг 

обліку у «єдинників», що не є платниками ПДВ), однак сучасні 
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ринкові умови вимагають пришвидшення та більш якіснішого підходу 

до вирішення цієї проблеми. 
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ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ:  

РИЗИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Законодавче визначення податкової системи регламентується 

положеннями статей 3-8 Податкового кодексу України, відповідно до 

яких сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів 

та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому 

законами України порядку, становить систему оподаткування [1]. 

Окрім того, податкова система містить у собі низку відносин 

щодо встановлення, зміни та скасування податків, достовірності їхньої 

сплати, організації контролю й притягнення до відповідальності за 

порушення податкового законодавства і є провідною складовою 

системи публічних доходів [1]. 

Наразі Україна перебуває в умовах дії Угоди про Асоціацію з 

ЄС, за якою позиціонуються певні економічні стандарти. Для 

досягнення цілей сталого розвитку необхідно забезпечити стабільний 

фінансовий стан країни, важливим елементом якого є наповнення 

бюджету. 

Джерела доходів Державного бюджету України, визначені 

Бюджетним кодексом та іншими нормативними актами. У першому 

розділі бюджетної класифікації "Класифікація доходів бюджету" 

визначені наступні джерела доходів: податкові надходження, 

неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні 

трансферти та цільові фонди [2]. 

У 2019 році частка податкових надходжень у Державному 

бюджеті України становила 80% (рис.1). Тому проблематика 

податкової системи досить важлива в економічному зростанні. 
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Можливість реформування податкової системи давно вивчається 

науковцями, різні думки й бачення висвітлені у наукових статтях, та 

прийти до спільного рішення не вдалося. 

Для того, щоб зрозуміти можливі напрями реформування, в 

першу чергу, потрібно артикулювати проблеми наявної системи 

оподаткування. 

80%

19%

1%
Податкові 
надходження

Неподаткові 
надходження

Дходи від операцій з 
капіталом

 
Рис. 1. Структура джерел наповнення Державного бюджету 

України 2019-2020 рр. 
* створено автором на основі джерела [3] 

 

Спираючись на досвід розвинених країн можна простежити 

збільшення надходжень від прямих податків під час процесу 

економічного розвитку та реформування.  

Аналіз структури формування податкових надходжень 

Державного бюджету України у динаміці підтверджує контраверсійні 

тенденції (рис.2). 
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Рис. 2. Динаміка структури податкових надходжень до 

Державного бюджету України у 2014-2019рр 
* створено автором на основі джерела [3] 
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Частка податку на додану вартість у 2015 році знизилась на 6%, 

протягом 2016-2018 років зросла на 4% і лише у 2019 знизилась на 3%. 

Тому подальшу динаміку прослідкувати складно. 

Частка акцизного податку теж нестабільна: у 2015 році 

зменшилась на 1%, у 2016 – зросла на 3%, протягом 2017-2019 років 

пропорційно знижується. Що стосується мита: у 2015 році частка 

зросла на 5%, та протягом 2016-2019 років залишається незмінною. 

Частка податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток 

підприємств також нестабільні. 

Отже, роль прямого оподаткування зростає. В першу чергу, 

необхідне поступове зниження вагомості та оптимальне значення 

податкового навантаження, спрямоване зі сфери виробництва у сферу 

споживання та на користування природними ресурсами [4]. 

Тому необхідно стабілізувати надходження та підсилити 

стимулюючу роль прямих податків, за допомогою диференціації 

податкових ставок, забезпечити стабільність податкового 

законодавства шляхом удосконалення податкової політики стосовно 

ставок й методів стягнення податків [5]. 

Окрім того, варто оптимізувати систему адміністрування 

податків та удосконалити контроль за їх сплатою й використанням. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ 

 

Дослідження різноманітних підходів до визначення доцільності 

переходу на аутсорсинг не дає однозначної відповіді на питання, яка 

саме форма організації є найбільш ефективною. Однак, такі 

однозначні переваги бухгалтерського аутсорсингу, як можливість 

залучати до роботи компетентних фахівців, які постійно проходять 

перекваліфікацію (за рахунок аутсорсера, а не підприємства-

замовника); економія коштів на утриманні штату бухгалтерської 

служби свідчать про необхідність розгляду такої альтернативної 

форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Насамперед, необхідно розглянути економічну сутність даної 

категорії. На нашу думку, бухгалтерський аутсорсинг необхідно 

розглядати з двох сторін: як вид підприємницької діяльності (полягає в 

реорганізації бізнес-процесів підприємства за допомогою залучення 

зовнішніх спеціалістів) та як стратегію управління (передбачає 

передачу функцій із бухгалтерського обліку спеціалізованій 

організації, яка своєю чергою бере на себе всі ризики та зобов'язується 

належним чином виконувати). 

Західна практика свідчить, що послугами зовнішніх спеціалістів 

з ведення бухгалтерського обліку на договірних умовах користуються 

підприємства малого та середнього бізнесу: в Європі – 86%, в США – 

92 %, в Ізраїлі – 96 % [1]. 

В Україні існує 18 найбільших аутсорсингових компаній: Luxoft, 

SoftServe, EPAM Systems, GlobalLogic, Ciklum, Ciklum, Samsung R&D 

Institute Ukraine, Infopulse, ELEKS, NetCracker, Miratech, NIX Sjlutions 

Ltd, ISD, інші[2].  

Виходячи із основних стратегічних цілей та, звісно, фінансових 

можливостей, кожне підприємство саме вирішує, які облікові функції 

віддавати на аутсорсинг, а які виконувати самостійно. Так, наприклад, 

великі та середні підприємства, які мають відносно великий обсяг 

операцій найчастіше користуються послугами аутсорсингу зі 

складання консолідованої фінансової звітності, проведення 
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внутрішнього аудиту та ведення управлінського і податкового обліку, 

а також складання звітності за МСФЗ. В той же час, мікро- та малі 

підприємства найчастіше користуються послугами аутсорсингу саме з 

питань ведення податкового обліку. 

Незважаючи на те, що бухгалтерський аутсорсинг є методом 

оптимізації ресурсів і широко розповсюджений в розвинутих країнах 

українське законодавство не містить:  

 чіткого визначення аутсорсингу; 

 порядку укладання та оформлення договорів щодо передання 

функцій на виконання іншим компаніям; 

 вимог до оформлення трудових договорів та захисту прав 

працівників; 

 вимог до зовнішніх суб’єктів ведення бухгалтерського обліку 

[3] 

Отже, бухгалтерський аутсорсинг є перспективним методом 

управління та видом діяльності, розвиток якого в Україні сповільнює 

відсутність відповідного законодавчого визначення. Саме тому 

доцільним є активізація процесів впровадження передового світового 

досвіду законодавчого регулювання бухгалтерського аутсорсингу. 
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ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ ЯК ЗАПОРУКА 

ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації про 

діяльність підприємства для всіх ланок системи управління. У свою 

чергу, для зовнішніх користувачів основним джерелом інформації про 

діяльність підприємства є фінансова звітність. В сучасних умовах 

технічного розвитку правильна організації обліку, вибір оптимального 

програмного забезпечення для ведення обліку, можуть забезпечити 

менеджерів від найнижчого і до найвищого рівня управління 

найрізноманітнішою інформацією про поточний стан та результати 

діяльності підприємства. 

Для менеджерів, які відповідально та серйозно відносяться до 

управління підприємством та побудови стратегії його діяльності 

важливе значення має інформація, яка стосується окремих видів 

продукції, напрямків виробництва та каналів збуту. Така інформація 

дає їм розуміння в рентабельності, напрямках розвитку або скорочення 

видів діяльності, розширення ринків збуту по регіонах або навпаки їх 

скорочення. Досягнути максимальної якості та деталізації інформації у 

таких розрізах допоможе сегментація видів діяльності в 

бухгалтерському обліку та підготовка звітності за сегментами. 

Основою для організації такого обліку є Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 

№ 412 (далі – П(С)БО 29) [1]. Відповідно до п. 5 П(С)БО 25 

інформація формується у бухгалтерському обліку за господарськими 

та географічними сегментами, які визначаються підприємством на 

основі його організаційної структури. Сегмент може бути визначений і 

за критерієм дотримання єдиного технологічного процесу, який може 

здійснюватися в кількох географічних регіонах, що обумовлено 

стадіями виробництва продукції, політикою післяпродажного 

обслуговування, умовами доставки товарів тощо. 

Як передбачено Методичними рекомендаціями щодо облікової 

політики підприємства, затвердженими Наказом Міністерства фінансів 
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України від 27.06.2013 № 635 [2] та п. 17 П(С)БО 29, сегменти 

діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у 

внутрішньогосподарських розрахунках встановлюються 

підприємством у його обліковій політиці. При визначенні сегментів 

підприємстві слід враховувати ризики, які обумовлені особливостями 

ринків збуту продукції (товарів, робіт, послуг) у регіоні його 

діяльності, валютні ризики, які виникають при провадженні діяльності 

в двох або більше країнах, тощо. Також, для бухгалтерського обліку 

підприємство може виділити більше сегментів, а для розкриття 

інформації у фінансовій звітності згрупувати їх. 

Для обліку та звітності виділяють два види сегментів: 

господарський та географічний. Сегмент визнається, якщо він 

відповідає більшості з критеріїв визначення господарського і 

географічного сегментів.  

Господарський сегмент – це відокремлювана частина діяльності 

підприємства з виробництва та/або продажу певного виду або групи 

продукції, яка відрізняється від інших: видом продукції (товарів, робіт, 

послуг); способом отримання доходу (способом розповсюдження 

продукції); характером виробничого процесу; характерними для цієї 

діяльності ризиками; категорією покупців. Прикладами окремих 

господарських сегментів для сільськогосподарських підприємств може 

бути рослинництва та тваринництво. Ці виді діяльності тісно пов’язані 

між собою, але у них виробляються абсолютно різни види продукції, 

різний характер виробництва та категорії покупців. В бухгалтерському 

обліку господарські сегменти деталізуються за відділками та видами 

продукції. 

Географічний сегмент – це відокремлювана частина діяльності 

підприємства з виробництва та/або продажу певного виду або групи 

продукції у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється 

від інших: економічними і політичними умовами географічного 

регіону; взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних 

регіонах; територіальним розташуванням виробництва продукції або 

покупців продукції; характерними для географічного регіону ризиками 

діяльності; правилами валютного контролю і валютними ризиками в 

таких регіонах. 

У свою чергу у залежності від сутності ризиків та організаційної 

структури підприємства географічні сегменти поділяються на два 

види:  
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- географічний виробничий сегмент, який виділяють за місцем 

розташування виробництва продукції підприємства; 

- географічний збутовий сегмент, який виділяють за місцем 

розташування основних ринків збуту та покупців продукції 

підприємства. 

Основою для виділення географічного сегмента може виступати 

діяльність, яка ведеться в окремій області (областях) України, в 

окремій зарубіжній країні, в кількох зарубіжних країнах, у сталих 

регіональних угрупованнях країн. Підприємство самостійно визначає 

ступінь деталізації географічних регіонів, виходячи з необхідності 

розкриття суттєвої інформації. Знову ж таки в бухгалтерському обліку 

регіональні сегменти можуть буди дуже деталізовані у залежності від 

потреб управління. 

Для зручності сприйняття та розуміння загальної картини щодо 

діяльності підприємства інформація за сегментами розкривається не за 

усіма сегментами, а лише за тими, які визнаються звітними та є 

суттєвими. Формування звітних сегментів здійснюється на основі 

виділених господарських і географічних сегментів та шляхом 

об'єднання кількох подібних сегментів одного виду в окремий звітний 

сегмент. Подібними визнають сегменти, які мають протягом кількох 

звітних періодів однакові або наближені значення прибутку та 

відповідають більшості критеріїв визначення господарського і 

географічного сегментів. 

Господарський сегмент або географічний сегмент визначається 

звітним, якщо більша частина його доходу створюється від продажу 

продукції зовнішнім покупцям і одночасно показники його діяльності 

відповідають одному з таких критеріїв: 

- дохід даного сегмента підприємства від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за 

внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить не 

менше ніж 10% загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і 

за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного 

виду (господарського або географічного відповідно); 

- фінансовий результат даного сегмента становить не менше ніж 

10% сумарного  фінансового результату всіх сегментів певного виду 

(господарського або географічного відповідно). Якщо підприємство за 

різними сегментами у звітному періоді має одночасно різні фінансові 

результати (прибутки та збитки), то звітним визначається сегмент, 
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фінансовий результат якого становить не менше ніж 10% більшої з 

двох абсолютних величин – сумарного прибутку або сумарного збитку 

всіх сегментів даного виду; 

- балансова вартість активів даного сегмента становить не 

менше ніж 10% загальної  балансової вартості активів усіх сегментів 

певного виду (господарського або географічного відповідно). 

За характером впливу на фінансовий результат звичайної 

діяльності підприємства звітні сегменти поділяються на пріоритетні і 

допоміжні. У фінансовій звітності інформація про пріоритетні звітні 

сегменти (господарські або географічні) розкривається більш 

деталізовано. 

Крім цього, у фінансовій звітності наводиться інформація щодо 

доходів та витрат звітних сегментів, розкривається фінансовий 

результат від діяльності сегмента, розподіляються активи (основні 

засоби, запаси, дебіторська заборгованість), зобов’язання, капітальні 

інвестиції та амортизація між звітними сегментами. Відповідно дана 

деталізація інформації у фінансовій звітності передбачає побудову 

бухгалтерського обліку таким чином, щоб вказана інформація 

накопичувалась за відповідними показниками протягом звітного 

періоду. 

Необхідність ведення обліку за сегментами безпосередньо 

пов’язане з потребою зовнішніх і внутрішніх користувачів в 

інформації, сформованої в розрізі різних сегментів.  

Зовнішня сегментна звітність є частиною бухгалтерської 

(фінансової) звітності підприємства, яка складається за встановленими 

законодавчо вимогами. Дана звітність більшою мірою орієнтована на 

потреби зовнішніх користувачів бухгалтерської (фінансової) звітності. 

Внутрішня сегментна звітність орієнтована на внутрішніх 

користувачів і формується за правилами, відмінними від вимог 

стандартів фінансового обліку та звітності. При цьому принципи 

виділення сегментів можуть ґрунтуватися на внутрішніх потребах в 

інформації для прийняття управлінських рішень. Порядок ведення 

внутрішнього сегментного обліку та формування звітності 

регламентується внутрішніми стандартами підприємства [3]. 

Ведення обліку та складання звітності за сегментами є 

ефективним інструмент управління, який дозволяє вирішити як 

поточні питання господарської діяльності, так сприяє прийняттю 

правильних стратегічних рішень щодо діяльності окремих 
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господарських або географічних сегментів підприємства. Менеджери 

можуть оперативно бачити інформацію про досягнення і проблеми у 

тому чи іншому напрямку та ефективніше їх вирішувати. Разом з цим, 

на основі управлінської та фінансової звітності за сегментами вище 

керівництво може оцінити ефективність роботи менеджерів, 

закріплених за тим чи за іншим сегментом. У свою чергу, інформація 

за сегментами, яка розкривається у фінансовій звітності, дозволяє 

потенційним інвесторам оцінити ризики, які можуть очікувати їх при 

здійсненні інвестицій, та побачити перспективні види діяльності 

підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ АУДИТУ 

 
Розвиток ринкових відносин, виникнення недержавної форми 

власності суттєво змінили систему фінансового контролю в Україні. 

Потреба у гарантії достовірності, об’єктивності та законності 

фінансової звітності для широкого кола її користувачів зумовила 

виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної 

форми контролю. 

Проте на противагу зовнішньому аудиту, який стрімко почав 

розвиватися, внутрішньому аудиту підприємств майже не 

приділяється увага. Однак в українській банківській практиці 

наявність служби внутрішнього аудиту в банківській установі є 
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обов’язковою умовою отримання ліцензії на здійснення банківської 

діяльності. І навіть у 2001 р. з’явився Всеукраїнський інститут 

внутрішніх аудиторів України. 

Аудит в Україні вже набув чітких ознак невід’ємного елемента 

інфраструктури ринкової економіки. Діяльність Аудиторської палати 

України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ) спрямовані на 

подальший розвиток аудиторської діяльності, удосконалення її 

нормативного регулювання. Проте заходи, що ними вживаються, не 

повною мірою вирішують проблеми у сфері аудиту, мають не 

системний характер, а прийняті рішення не завжди знаходять 

практичну реалізацію [1]. 

Основними проблемами сучасного професійного аудиту є 

розробка та впровадження економічного механізму регулювання 

аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за неякісні 

аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності, 

розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг 

тощо. 

На сьогоднішній день відсутні достатній законодавчий 

фундамент і досвід судового розгляду позовів щодо аудиторів 

(аудиторських фірм), немає методики оцінки розмірів збитку 

користувачів від не якісного аудиту, суди не завжди вирішують справи 

і впроваджують їх у життя, страхові фірми не здатні і не підготовлені 

до масового страхування аудиторської відповідальності. 

У відповідності з цим основним аспектом підвищення якості 

аудиту залишається професійний контроль за якістю аудиторських 

перевірок. При недотриманні затверджених нормативів до 

аудиторських фірм (аудиторів) можуть бути застосовані 

адміністративні санкції аж до позбавлення сертифіката і свідоцтва на 

право аудиторської діяльності. Але конкретні процедури застосування 

санкцій ще необхідно розробити. Крім того, слід також розробити 

порядок оскарження в суді рішення про позбавлення свідоцтва, захист 

аудитора від необґрунтованого переслідування тощо. Якщо 

користувач аудиту пред’явить позов аудиторській фірмі щодо 

відшкодування завданого збитку, то розміри відшкодування повинні 

суттєво залежати від того, чи дотримувався аудитор аудиторських 

стандартів. 
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Українські стандарти аудиту повинні базуватись на чинному 

законодавстві, і це робить неприйнятним застосування у нас окремих 

положень МСА. 

По – друге, ряд положень МСА базується на західній 

загальноприйнятій системі бухгалтерських принципів, які часто 

суперечать діючим українським принципам обліку. 

Потребують вирішення важливі проблеми нормативно – 

правового регулювання і технології проведення аудиту. В Україні 

відчувається недостатня кількість аудиторських фірм, висока вартість 

аудиторських послуг, відсутність необхідних регламентуючих 

положень про порядок проведення аудиту [2]. 

Чинники, які гальмують розвиток Аудиторської діяльності в 

Україні: 

Перший з них - ціновий. На сьогодні хоч аудитори і скаржаться 

на падіння вартості аудиторських послуг в Україні, офіційна 

статистика Аудиторської палати України свідчить про зворотне. 

Другий чинник – якість аудиторських послуг. Основними 

причинами скарг є ігнорування аудиторами вимог ДКЦПФРУ до 

аудиторського висновку, вимог Національних нормативі аудиту, 

втрата принципу незалежності та підміна аудита ревізією. 

Третій чинник – методика перевірок. Більшість аудиторів 

змушені виконувати перевірки, які практично нічим не відрізняються 

від звичайної документальної ревізії. Досить рідко здійснюється 

розрахунок суттєвості відхилень, практично не застосовується вибірка, 

а аудиторський ризик якщо і розраховується, то формально. 

На сьогодні аудиторські фірми України можуть надавати 

достатньо широкий спектр послуг. Тому окреслення кола 

безпосередньо аудиторських послуг – це одна з найважливіших 

сучасних проблем теорії аудиту. 

Таким чином, можна зробити висновки, що вчорашній аудит – 

це невизначеність обов’язковості, невпевненість у майбутньому (чи 

існуватиме аудит взагалі), не вирішення питання про віднесення чи 

заборону віднесення затрат на аудит на валові витрати підприємства, 

практично відсутність регулярного та обов’язкового підвищення 

кваліфікації аудиторів, розпорошення аудиторів по різних 

професійних об’єднаннях[3]. 

Отже, основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в 

Україні можуть стати: 
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1. Розробка механізму практичного застосування МСА в 

Україні, створення до них коментарів у повному обсязі. 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України 

«Про аудиторську діяльність» з метою приведення його у 

відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи 

опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності та 

розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська 

перевірка обов’язкова, а це, у свою чергу, збільшить ринок 

аудиторських послуг, а також введення додаткових положень, які б 

більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта. 

3. Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи 

міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, розробка Типових 

методик аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств. 

4. У розрізі галузей їх діяльності (банківська, торговельна, 

страхова, хімічна, металургійна, харчова, легка промисловості). 
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СУЧАСНІ СПОСОБИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ 

 ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У ході аналізу фінансових результатів підприємства можуть 

використовувати різноманітні прийоми, методи та моделі аналізу. 

Аналіз наукової літератури дає підставу стверджувати, що більшість 

науковців надають перевагу горизонтальному, вертикальному та 

коефіцієнтному аналізу фінансових результатів (84,6%). Для 

отримання якісних показників ми пропонуємо проводити поетапний 

моніторинг фінансових результатів. Сутність його полягає у поєднанні 
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певних методик аналізу на різних етапах його проведення, а саме: 

коефіцієнтного способу, способів горизонтального та вертикального 

аналізу, способів елімінування; а також кореляційного та регресійного 

аналізу, що дають можливість не тільки проводити аналіз елементів 

формування фінансових результатів підприємства, але і робити 

порівняльний одновимірний та багатовимірний аналіз.  

Даний підхід забезпечує комплексний аналіз фінансових 

результатів, можливість встановити тенденції їх розвитку, причини 

зміни доходів, витрат, показників рівня прибутку; порівняти 

показники із середньогалузевими даними та прийняти оптимальні 

управлінські рішення щодо підвищення рівня фінансових результатів 

даного підприємства.  

Розробляючи методику аналізу фінансових результатів 

підприємств в сучасних умовах необхідно керуватися зарубіжним 

досвідом управлінського та фінансового аналізу [4]. 

У зарубіжній практиці перспективному аналізу приділяється 

більша увага, ніж ретроспективному. Керівники іноземних фірм більш 

схильні до того, щоб порівнювати різні варіанти отримання прибутку в 

майбутньому, ніж витрачати час на аналіз результатів фактичного 

виконання стандартних рішень. Підприємець зацікавлений в 

отриманні максимального прибутку в конкурентній боротьбі, який має 

бути обґрунтований відповідними аналітичними розрахунками. 

В зарубіжних країнах для оптимізації прибутку і аналізу витрат 

використовується система «директ-костінг», яку також називають 

«системою управління собівартістю», «системою управління 

підприємством», «маржинальним аналізом», «операційним аналізом» 

або аналізом взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток».  

Система «директ-костінг» є атрибутом ринкової економіки. 

Найбільш важливі аналітичні можливості системи «директ-костінг»: 

оптимізація прибутку і асортименту виготовленої продукції, 

визначення ціни на нову продукцію; розрахунки варіантів зміни 

виробничої потужності підприємства тощо [1].  

При прогнозуванні фінансових результатів можна застосовувати 

метод аналізу співвідношення «витрати-обсяг-прибуток» для 

розрахунку точки беззбитковості [2]. З цією метою розраховуються і 

оцінюються такі показники: маржинальний дохід; коефіцієнт 

маржинального доходу; беззбитковий обсяг операційної діяльності 

(точка беззбитковості); рівень безпеки операційної діяльності; обсяг 
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операційної діяльності, який забезпечує необхідну прибутковість;  

операційний леверидж (операційна залежність), який дає можливість 

оперативно аналізувати залежність прибутку від динаміки обсягу 

виробництва продукції (робіт, послуг) і структури витрат.  

З цією метою організацію аналізу можна проводити в такій 

послідовності: моніторинг внутрішнього середовища; аналіз 

фінансової ситуації; розробка загальної фінансової стратегії; 

складання поточних фінансових планів; коригування, узгодження та 

конкретизація фінансового плану; розробка оперативних фінансових 

планів.  

При дослідженні перерахованих етапів діяльності визначають 

сильні і слабкі сторони підприємства, тобто проводити оцінку методом 

SWOT-аналізу або SPASE-методом. SWOT-аналіз – це аналіз 

спрямований на визначення (у загальних рисах) корпоративної 

стратегії підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища одночасно [3].  

Метод SPACE – це комплексний метод, призначений для аналізу 

позиції на ринку і вибору оптимальної стратегії для середніх і малих 

підприємств. Оскільки в Україні переважають невеликі підприємства, 

то цей метод є актуальним для практичного застосування. У методі 

SPACE передбачено виокремлення чотирьох груп критеріїв  оцінки 

діяльності підприємства, вибір яких вимагають ґрунтовних знань як 

методології стратегічного аналізу, так і специфіки галузі та бізнесу 

підприємства. 

Для оперативного втручання у виробничий процес на 

підприємствах пропонуємо проводити експрес-аналіз фінансових 

результатів діяльності підприємства, з метою отримання комплексної 

інформації про формування та використання фінансових результатів у 

розрізі видів діяльності, сегментів та ринків збуту з урахуванням 

ринкової орієнтації. Ми пропонуємо наявну методику аналізу 

фінансових результатів доповнити такими основними етапами:  

– аналіз формування доходів у розрізі видів діяльності, 

операційних сегментів та географічних регіонів. Велика кількість 

підприємств здійснюють свою діяльність та досліджують фінансові 

результати від операційної та фінансової діяльності; крім того, мають 

диверсифіковане виробництво та реалізують свою продукції на ринках 

багатьох країн;  
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– аналіз фінансових результатів у розрізі представлення 

інформації із застосуванням сучасних моделей розрахунку фінансових 

показників (EVA, EBITDA, ROE, EPS, ін.);  

– аналіз дивідендної політики – характеризує орієнтацію 

акціонерів на власні інтереси чи на інтереси підприємства;  

– аналіз якості використання прибутку. 

Для проведення експрес-аналізу фінансових результатів 

пропонується використовувати сукупність індикаторів із певним 

рівнем деталізації інформації , яка дасть змогу сформувати та подати 

інформацію щодо фінансових результатів у розрізі операційної та 

фінансової діяльності, що є важливим у сучасних умовах. 

Таким чином, правильно обрана методика аналізу фінансових 

результатів може стати фундаментом для отримання достовірних 

показників, та, як результат, максимально ефективного використання 

фінансових ресурсів підприємства, дотримання розрахункової та 

кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення 

власних та інвестиційних коштів, фінансового прогнозування з метою 

ефективного функціонування підприємства в майбутньому. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АНАЛИЗ ДЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Необходима современная парадигма и наукометрическое 

позиционирование бухгалтерского бизнес анализа на предприятии. 

Традиционная система комплексного анализа не соответствует вполне 

реалиям бизнеса. Необходимо совершенствовать методологию и 

организацию анализа при помощи нетрадиционных моделей и бизнес 

метрик. Бухгалтерский бизнес анализ — это особая бизнес функция, 

методология и наука. Научно-методологическая структура анализа 

основана на параметрах: объект, объект и метод. Предметом 

бухгалтерского бинес анализа являются микроэкономические, 

финансовые, бухгалтерские и бизнес-процессы, связанные с 

трансформацией капитала в маркетинговой, инвестиционной, 

операционной, коммерческой и финансовой деятельности 

предприятия. Предметом анализа являются микроэкономика, активы, 

капитал, активность и потенциал предприятия. Необходимо 

рассматривать бухгалтелский бизнес анализ в пространственном, 

ситуационном и динамическом аспектах. Необходимо объединить 

объекты и направления анализа в единую методологическую модель. 

Метод анализа основан на философско-эпистемологических 

принципах: анализ, синтез, индукция и дедукция. Следует применять 

оптимальный подход к содержанию показателей анализа. Оно 

описывается следующей зависимостью: 

 

Qinf = f (t, q) 

 

где: Qinf - количество информации в i – том показателе; 

t – временной горизонт деятельности; 

q - количество информации за единицу времени. 

 

Интеграция финансового направления сбалансированной 

системы - “Bаlanced Scorecard Analysis” со стратегическим „SWOT 
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Analysis”, дает возможность позиционировать компании в рыночном 

пространстве. 

С использованием методологии многокритериального анализа 

бухгалтерский анализ предоставляет методы антикризисного 

управления, финансового контроля и аудита. Анализ риска - средство 

превенции торговой и финансовой несостоятельности предприятия. 

А. Винакор (A. Winakor) и Р.Смитир (R. Smitir) [8] пришли к 

выводу, что соотношение чистого оборотного капитала и суммы 

активов является одним из наиболее точных и надежных показателей 

банкротства [1].  

К. Мервин (C.L. Merwin) выбрал несколько коэффициентов 

риск-анализа: коэффициент покрытия, отношение чистого 

собственного капитала к сумме активов и чистого собственного 

капитала к сумме задолженности. Показатели характеризуются 

снижающимися трендами перед наступлением ситуации 

несостоятельности и тем более банкротства и на протяжении всего 

анализируемого периода показывают значение ниже нормального 

уровня [2]. 

В. Хикман (W.B. Xickman) установил что коэффициент покрытия 

про центных выплат и отношение чистой прибыли к объему продаж 

полезны для прогнозирования невыполнения условий выпуска 

облигаций [3]. 

В. Бивер (W Beaver) утверждал, что финансовые коэффициенты 

оказались полезными для прогнозирования банкротства и 

невыполнения обязательств по облигациям (за 5 лет до наступившего 

кризиса). В. Бивера установил что и в краткосрочной, и в 

долгосрочной перспективе отношение потоков денежных средств к 

сумме задолженности является лучшим индикатором наступления 

кризиса. В.Бивер предложил коэффициенты: коэффициенты 

структуры капитала, коэффициенты ликвидности. Хуже всего 

прогнозируют кризисы на предприятии коэффициенты 

оборачиваемости [4]. 

Среди моделей антикризисного прогнозирования выделяется 

модель Эдварда Альтмана (Edward I.Altman), предложенная им в 

1968 г. Альтман предложил использование многокритериального и 

мультипликативного анализа (multiple-discriminant analysis) для 

разработки модели прогнозирования кризиса на предприятии. 
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Э. Альтман исследовал и отобрал пять наиболее значимых для 

прогноза: 

1. М – отношение собственных оборотных средств к активам 

(Working Capital / Total Assets); 

2. N – отношение нераспределенной прибыли к активам 

(Retained Earnings / Total Assets); 

3. P – отношение прибыли до уплаты налога и процентов к 

активам (EBIT / Total Assets); 

4. V – отношений рыночной стоимости собственного капитала к 

сумме кредиторской задолженности (Market Value of Equeity / Book 

Value of Total Debt); 

5. E – отношение оборота к активам (Sales / Total Assets). 

Из этих показателей Э.Альтман построил многофакторное 

регрессионное уравнение [5]. 

 

 Z = 1,2M + 1,4N + 3,3P + 0,6V + 0,999E.              (1) 

 

Критическое значении индекс Z рассчитывалось Альтманом по 

данным статистической выборки и составило 2,675. Сопоставление с 

этой величиной расчетного значения индекса Z для конкретного 

бизнеса позволяет прогнозировать будущее на последующие 2 до 3 

года. Если Z < 2,675 - имеется высокая вероятность наступления 

кризиса на предприятии; Z >2,675 положение предприятия является 

устойчивым. Достоверность прогноза по методологии Альтмана 

является высокой и составляет порядка 95%. 

В 1978 г. была разработана модель Г. Спрингейта (Gordon L.V. 

Springate). Он использовал мультипликативный анализ для выбора 

четырех из 19 финансовых показателей, наиболее полно 

характеризующих деятельность успешных предприятий и 

предприятий-банкротов. Американский экономист Фулмер (Fulmer) в 

1984 году предложил модель, полученную при анализе 40 финансовых 

показателей на 60 предприятий (30 успешных предприятий и 

30 предприятий-банкротов со средней стоимостью активов, равной 

455 тыс. долл. США).  

Анализ риска финансовой дестабилизации предприятия можно 

интегрировать в ССП анализа эффективности „Balanced Scorecard 

Analysis”, разработана американскими профессорами Дейвидом 

Нортоном и Робертом Капланом.  
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“Все факторы, имеющие значение для управления компании, 

должны быть измеренными, если что-либо нельзя измерить, то им 

невозможно управлять.” (проф. Роберт Каплан). 

В системе сбалансированных показателей анализа 

эффективности, предложенной Д. Нортоном и Р.Капланом, 

предлагаются следующие группы показателей: 

- Финансово-экономические показатели; 

- Показатели взаимоотношений с клиентами; 

- Показатели, отражающие внутренные процесы; 

- Показатели инноваций, обучения и развития. 

В современных условиях необходима интеграция между 

бухгалтерским бизнес анализом и сбалансированной системой 

показателей. Таким образом можно получить сбалнсированную 

модель бухгалтерского бизнес-анализа предприятия. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОНДУ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Підвищення ефективності праці – одна із основних умов 

розвитку економіки, активізації трудової діяльності, пожвавлення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Домінуючи в умовах 

перехідної економіки, витрати на оплату праці на українських 

підприємствах не завжди залежать від результатів трудової діяльності. 

Проблема в тому, що ефективність праці та продуктивність праці як 

економічні показники залишаються поза увагою вітчизняних 

підприємств, зорієнтувавшись на такі економічні показники 

виробничої діяльності, як прибуток та рівень рентабельності.  

Стабільно на українських підприємствах спостерігається 

неефективний розподіл витрат на оплату праці за його складовими: 

основна та додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати. З нашої точки зору, зменшення фонду 

основної оплати праці є передумовою до погіршення ефективності 

праці. За даних умов знижується рівень трудової зацікавленості 

(мотивації), продуктивності праці, кваліфікації працівників. 

Для подальшого дослідження розглянемо в межах обраної 

тематики умовне підприємство, яке належить до категорії малих 

підприємств і з’ясуємо залежність рівня витрат на оплату праці за 

допомогою методу економіко-математичного моделювання. 

Мета дослідження полягає в тому щоб, припускаючи 

чисельність працюючих на підприємстві у будь-який період часу та 

середньомісячну заробітну платню, була можливість оцінити фонд 

оплати праці. Для цього складено аналітичну залежність ФОП від 

середньоспискової чисельності працюючих та середньомісячної 

заробітної платні. Для цього, було використано інструмент «Регресія» 

електронної таблиці Excel. 

Лінійний регресійний аналіз полягає в підборі графіка для 

набору спостережень за допомогою методу найменших квадратів. 

Регресія використовується для аналізу впливу на окрему залежну 



Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та 

аналітичного забезпечення управління підприємством  

 152 

зміну значень однієї чи більше незалежних змінних. Так, для 

виконання задачі взято фактичні показники фонду оплати праці, 

середньоспискової чисельності працюючих та середньомісячної 

заробітної плати щомісячно за 2 роки і побудовано таблицю вихідних 

даних (табл. 1). 

Таблиця 1 

Статистичні дані з оплати праці на підприємстві у 20ХХ-20ХХрр. 

Періоди 
Фонд оплати праці, 

грн. 

Середня 

скискова 

чисельність 

Середньомісячна 

з/п, грн. 

1 2 3 4 

Січень 20хх 12 000,00 6 2 000,00 

Лютий 20хх 14 551,25 7 2 078,75 

Березень 20хх 14 802,56 8 1 850,32 

Квітень 20хх  14 795,00 8 1 849,38 

Травень 20хх 14 955,34 8 1 869,42 

Червень 20хх 17 502,64 10 1 750,26 

Липень 20хх 19 926,08 12 1 660,51 

Серпень 20хх 20 155,72 12 1 679,64 

Вересень 20хх 21 390,64 13 1 645,43 

Жовтень 20хх 21 896,02 13 1 684,31 

Листопад 20хх 23 013,11 14 1 643,79 

Грудень 20хх 22 529,07 14 1 609,22 

Січень 20хх 26 436,85 14 1 888,35 

Лютий 20хх 28 689,31 16 1 793,08 

Березень 20хх 31 788,51 17 1 869,91 

Квітень 20хх 39 536,94 22 1 797,13 

Травень 20хх 40 132,21 23 1 744,88 

Червень 20хх 41 037,89 24 1 709,91 

Липень 20хх 41 684,38 24 1 736,85 

Серпень 20хх 38 652,83 23 1 680,56 

Вересень 20хх 40 789,84 24 1 699,58 

Жовтень 20хх 45 568,30 25 1 822,73 

Листопад 20хх 44 925,74 26 1 727,91 

Грудень 20хх 50 943,62 28 1 819,42 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 

Січень 20хх 57 971,27 30 1 932,38 

Лютий 20хх 63 057,01 32 1 970,53 

Березень 20хх 70 093,54 36 1 947,04 

Квітень 20хх 70 005,82 37 1 892,05 

Травень 20хх 75 828,23 39 1 944,31 

Червень 20хх 76 800,62 39 1 969,25 

Липень 20хх 98 283,62 45 2 184,08 

Серпень 20хх 98 935,96 47 2 105,02 

Вересень 20хх 94 160,16 44 2 140,00 

Жовтень 20хх 103 132,90 49 2 104,75 

Листопад 20хх 104 935,96 50 2 098,72 

Грудень 20хх 106 789,65 50 2 135,79 

 

За допомогою інструменту «Регресія» отримуємо результати 

лінійного регресивного аналізу у вигляді таблиці (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результати лінійного регресивно аналізу 
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Таким чином, проведений регресивний аналіз, дає можливість 

отримати лінійне рівняння, яке наводить залежність між фондом 

заробітної плати та середньосписковою чисельністю працюючих і 

середньомісячною заробітною платою. Рівняння складається з 

використанням отриманих коефіцієнтів в ході лінійного регресивного 

аналізу (рис. 1): 

 

Y = 1990,843*X1 + 23,45 *X2 - 45393,238, (1) 

 

де Y – фонд заробітної плати, тис. грн.; 

X1 - середньоспискова чисельність працюючих, осіб; 

X2 - середньомісячна заробітна плата, грн. 

Наочно представлення залежності фонду заробітної плати від 

середньоспискової чисельності працюючих і середньомісячної 

заробітної плати подано на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Діаграма залежності ФОП від середньоспискової 

чисельності працюючих та середньомісячної заробітної плати 
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Отже, завдяки отриманій економіко-математичній моделі (1) 

плануючи середньоспискову чисельність працюючих та 

середньомісячну заробітну плату оцінити фонд заробітної плати у 

будь-який період часу. Це дає можливість планувати заробітну плату 

як статтю витрат підприємства, відповідно визначати обсяг податків та 

зборів, що стосуються оплати праці, а також собівартість наданих 

послуг в частині заробітної плати.  

 

 

УДК 657 

Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент 

Луцький національний технічний університет 

 

ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ  

ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УПРАВЛІНСЬКОМУ 

ОБЛІКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 

Основним видом діяльності навчальних закладів є надання 

освітніх послуг. При цьому, платні освітні послуги надаються 

закладами вищої освіти у вигляді платної форми навчання за 

визначеними спеціальностями та освітніми ступенями. 

З кожним роком посилюється конкуренція між вищими 

навчальними закладами щодо надання саме платних освітніх послуг 

щодо здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Так, за 

даними Державної служби статистики України протягом 4 кварталу 

2019 року 72,3 % (4046859,6 тис грн) обсягу реалізованих освітніх 

послуг по Україні належить саме такому виду освітньої діяльності як 

вища освіта [8]. 

На формування вартості відповідної платної освітньої послуги 

впливає її собівартість, яка є одним із основних об’єктів в 

управлінському обліку, адже є складовою витрат. 

Тому, на сьогоднішній день в умовах посилення конкуренції 

вищих навчальних закладів щодо надання платних освітніх послуг, 

важливо встановити ефективну цінову пропозицію на такі послуги, 

джерелом якої має стати собівартість освітніх послуг. 

Проблемами управління, калькулювання та моделювання 

собівартості освітніх послуг у вищих навчальних закладах займалися 
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Костенко Г.І., Рожок О.А. [2], Костриченко В.М., Красовська Ю.В. [3], 

Коцкулич Т.Я. [4], Петрук Т.І. [9], Сисюк С.В. [10] та інші. 

У бюджетних установах управлінський облік собівартості 

відноситься до обліку витрат в цілому, які включають і видатки. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, «видатки бюджету це 

кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених 

відповідним бюджетом» [1]. Отже, переважно під видатками 

розуміють державні кошти, що не підлягають поверненню.  

Визначення витрат бюджетних установ містить НП(С)БОДС 101 

«Подання фінансової звітності», відповідно до якого, «витрати – 

зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу» [7].  

Поняття собівартості платних освітніх послуг не міститься у 

нормативних документах та НП(С)БО в державному секторі. 

При цьому, собівартість платних освітніх послуг частково 

покривається за рахунок коштів загального бюджету, але одним із 

джерел її покриття є і кошти спеціального фонду. 

У вищих навчальних закладах при формуванні собівартості 

платних освітніх послуг керуються Наказом «Про затвердження 

порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами» (від 23.07.2010 №736/902/758) [5], яким 

визначено порядок встановлення вартості платної освітньої послуги 

«на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням» 

[5]. «Калькуляційною одиницею є вартість отримання відповідної 

платної освітньої послуги однією фізичною особою за весь період її 

надання у повному обсязі. Навчальний заклад самостійно визначає 

калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої 

здійснюється розрахунок вартості» [5]. 

Наказом №736/902/758) [5] пропонується склад вартості витрат 

платних освітніх послуг: «витрати на оплату праці працівників; 

нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; капітальні 

витрати; індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до 

чинного законодавства» [5]. 

Отже, собівартість платних освітніх послуг включає витрати на 

їх надання. При цьому, для потреб управлінського обліку слід 
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формувати собівартість освітніх послуг за деталізованими статтями 

витрат, до яких можна віднести: 

1) заробітна плата професорсько-викладацького персоналу (в 

розрізі наукових ступенів та посад); 

2) надбавки до заробітної плати професорсько-викладацького 

персоналу (вислуга років, науковий ступінь тощо); 

3) заробітна плата іншого персоналу; 

4) нарахування на оплату праці; 

5) витрати на відрядження; 

6) матеріальні витрати (за видами та джерелами їх 

використання); 

7) витрати на комунальні послуги; 

8) витрати на оплату інших послуг; 

9) капітальні витрати на придбання (створення) основних 

засобів; 

10) амортизаційні витрати; 

11) інші витрати. 

Статті собівартості освітніх послуг доцільно поділяти на змінні 

(фактором витрат може бути 1 студент, тощо) та постійні, прямі і 

непрямі. Непрямі постійні витрати необхідно включати до 

собівартості шляхом їх розподілу по факультетах і спеціальностях за 

відповідною базою (наприклад: кількість спеціальностей, студентів, 

площа приміщень, години роботи тощо). Така стаття витрат як 

капітальні витрати може розподілятися нерівномірно для різних 

факультетів і спеціальностей, що залежить від потреб навчального 

процесу при підготовці відповідних здобувачів освіти. 

Для узагальнення собівартості платних освітніх послуг за 

факультетами і спеціальностями варто застосовувати відповідний 

розрахунок – Калькуляцію, із одночасним розрахунком собівартості на 

одного студента.  

Попередній розрахунок калькуляції слід проводити у березні-

квітні поточного року, що дозволить встановити оптимальну ціну на 

платні освітні послуги, і при потребі відкоригувати її до моменту 

затвердження остаточної ціни на освітні послуги, а саме не пізніше 

ніж за один місяць до дати прийому заяв від абітурієнтів та інших осіб. 

Для розрахунку слід використовувати діючі норми витрат на одиницю 

фактора витрат, які затверджуються навчальними закладами та 
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враховувати розмір собівартості відповідної освітньої послуги і 

можливу її зміну у попередньому навчальному році. 

Отже, в управлінському обліку витрат закладів вищої освіти 

повинен вестися облік собівартості платних освітніх послуг, від 

своєчасного і достовірного формування якої залежить вартість таких 

послуг, що частково впливає і на обсяги набору абітурієнтів закладами 

вищої освіти та подальшу їх основну діяльність. 
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Нарощування масштабів діяльності в процесі розширеного 

відтворення традиційно призводить до загострення екологічних 

проблем, які повинні враховуватися при прийнятті економічних 

рішень. Одночасно актуалізуються обернені тенденції: введення 

жорстких екологічних стандартів, ув’язування податкового 

навантаження з екологічною ефективністю, впровадження екологічних 

інновацій з метою мінімізації антропогенного впливу на довкілля. 

Тому екологічна діяльність стає надважливим об’єктом управління та 

обліку. 

Результати глобального дослідження, проведеного Єльсинським 

і Колумбійським університетами у співпраці з Всесвітнім економічним 

форумом, свідчать, що у рейтингу екологічної ефективності, який 

відображає досягнення у сфері управління природними ресурсами та 

їх раціонального використання, у 2018 році Україна посіла лише 

109 сходинку з-поміж 180 країн світу [2]. Це вказує на істотну 

недооцінку значимості екологічного фактора і, як наслідок, 

нерозвиненість системи екологічного обліку на більшості вітчизняних 

підприємств. 

Значний внесок у розвиток засад екологічного обліку в Україні 

здійснили Гриценко О.І., Жук В.М., Пелиньо Л.М., Сахно Л.А. Однак 

концепція екологічного обліку в Україні досі не має однозначного 

наукового обґрунтування та нормативного закріплення. 

Якщо виходити з концептуального припущення про 

бухгалтерський облік екологічної діяльності як інформаційну систему, 

то її основу складає процес обробки (ведення обліку) даних про 

екологічні факти господарського життя (отримані на вході у систему) 

у звітну інформацію, наприклад, екологічну звітність (згенеровану на 

виході з системи). При цьому концепція обліку визначає побудову 

усієї системи та за аналогією з концептуально основою МСФЗ 

щонайменше охоплює цілепокладання екологічного обліку, вимоги та 

принципи формування корисних даних, критерії ідентифікації об’єктів 

екологічного обліку та звітності (рис. 1). 
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У цілепокладанні екологічного обліку ми підтримуємо підхід, 

модифікований В.М. Жуком [1] і заснований на поданні сфери обліку 

природоохоронної діяльності Агентством охорони навколишнього 

природного середовища США (EPA). 

 
Рис. 1. Спрощена схема концепції екологічного обліку 

 

У межах цього підходу метою екологічного обліку традиційно 

визначається забезпечення зацікавлених адресатів інформацією про 

діяльність підприємства в галузі природокористування для прийняття 

управлінських рішень. При цьому типи екологічних звітів 

диференціюються за об’єктами та адресатами (публічні звіт про 

національний/галузевий дохід і фінансова звітність, а також закрита 

управлінська екологічна звітність). 

Визначення вимог та принципів екологічного обліку претендує 

на значення самостійного об’єкта дослідження. По-перше, екологічний 

облік як складова облікової системи підприємства (а на макрорівні – 

національної системи обліку) базується на загальноприйнятих вимогах 

і принципах. Це й істотність, об'єктивність, обачність, точність та 

обґрунтованість, повнота і послідовність, превалювання сутності на 

формою та інші. По-друге, окремі сучасні науковці наполягають на 

існуванні специфічних вимог до екологічного обліку, наприклад, 

можливість прийняття рішень, керованість інформації, гнучкість, 

своєчасність, контроль, ефективність. Проте ми схильні вважати, що 

наведений перелік, крім того, що не є вичерпним, може бути 

поширений на будь-які об’єкти та не враховує специфіки екологічної 

діяльності, а тому потребує подальшого розвитку. 
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Належна кваліфікація та супутня оцінка об’єктів екологічного 

обліку є передумовою його ефективності. При цьому ключовими 

об’єктами обліку вважаємо витрати на здійснення природоохоронних 

заходів та вигоди, які від цього отримує підприємство. Якщо перші, в 

принципі, відповідають традиційним уявленням, то другі – важко 

піддаються вимірюванню, тому врахувати та оцінити їх можливо 

тільки з часом. Те ж саме стосується наслідків господарської 

діяльності підприємства з точки зору впливу на довкілля. 

Виходячи з того, що у вузькому розумінні до природоохоронної 

діяльності належить обмежений спектр заходів щодо збереження 

якості довкілля та захисту природних ресурсів від негативних 

наслідків антропогенної діяльності, у складі екологічних витрат 

можуть бути виділені: витрати на природоохоронні заходи; витрати на 

ремонт та експлуатацію основних засобів природоохоронного 

призначення; витрати на утримання охоронних природних територій, 

флори та фауни; витрати на наукові дослідження у сфері охорони 

довкілля і раціонального природокористування; витрати на екологічне 

навчання та освіту. Причому зазначені витрати класифікуються як 

операційні, натомість до складу капітальних екологічних витрат 

доцільно віднести витрати на придбання об’єктів необоротних активів 

природоохоронного призначення, а також витрати на їх поліпшення 

(модернізацію, добудову, реконструкцію). На нашу думку, як 

екологічні не повинні кваліфікуватися будь-які витрати 

компенсаційного характеру (наприклад, екологічні платежі за 

використання природних ресурсів або накладені на підприємство 

штрафні санкції за порушення екологічних приписів тощо). 

Щодо методичного інструментарію екологічного обліку, загалом 

ми підтримуємо позицію про одночасне застосування елементів 

класичної методології бухгалтерського обліку, а також методів 

статистичного обліку (збір, контроль, зведення і групування 

первинних статистичних екопоказників) та еколого-параметричних 

методів (результати хімічних і фізичних експериментів, розрахункові 

методи, методи комп’ютерного моделювання) [3, с. 236]. Результати їх 

комплексного застосування вже сьогодні знаходять своє відображення 

в інтегрованих звітах флагманів національної економіки. 
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Фінансовий стан підприємства, його фінансову стійкість та 

платоспроможність зазвичай визначається наявністю необхідних і 

достатніх фінансових ресурсів та їх ефективним використанням. При 

цьому розрізняють внутрішні і зовнішні джерела фінансування. Якщо 

перші є найменш ризикованими і при цьому найбільш обмеженими 

(щонайменше, виробничою потужністю підприємства), то другі 

навпаки – є більш ризикованими та менш обмеженими за обсягом. 

У складі останніх варто звернути увагу на такий мало 

досліджений структурний елемент як цільове фінансування і цільові 

надходження. За своєю економічною сутністю він займає проміжне 

місце між власним та позиковим капіталом, оскільки: з одного боку, 

подібно до власного капіталу кваліфікується як умовно безстрокові 

постійний пасиви, не передбачає справляння спеціальної плати на 

користь надавача; з іншого боку, як і позиковий капітал, має строго 

цільовий характер використання, надається третіми особами, як 

правило, на договірних умовах. На користь зазначеного свідчить і 

альтернативність методів обліку цільового фінансування, закріплена 

МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про 

державну допомогу». Йдеться про метод капіталу, який дозволяє 

класифікувати гранти як операції з капіталом, та метод доходу, що 

передбачає визнання доходів за освоєним цільовим фінансуванням у 

звіті про сукупний дохід [2]. 

В Україні компонентний склад цільового фінансування як 

об’єкта обліку визначено Інструкцією про застосування Плану 
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рахунків від 30.11.1999 р. № 291. Він охоплює кошти, вивільнені від 

оподаткування; кошти з бюджету та державних цільових фондів; 

благодійну допомогу; інші кошти цільового фінансування і цільових 

надходжень (у розрізі однойменних субрахунків, відкритих до 

синтетичного рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові 

надходження»). Спільною родовою ознакою в даному разі виступає 

цільовий характер акумульованих коштів. Більше того, якщо цільове 

фінансування, визнане як таке за формальними ознаками, надається 

підприємству з метою фінансової підтримки або компенсації 

понесених витрат (збитків), без установлення умов його витрачання на 

виконання у майбутньому певних заходів, відповідно до п. 19 П(С)БО 

15 «Дохід» має відбутися його перекваліфікація за економічною 

сутністю дебіторську заборгованість з одночасним визнанням доходу. 

Крім того, цільове фінансування і цільові надходження можуть 

класифікуватися за чималою кількістю інших ознак: за одержувачами, 

надавачами, за цільовим характером і призначенням, за способом 

освоєння тощо [1, с. 46–46]. Однак, на нашу думку, пріоритетне 

значення для організації обліку має класифікація цільового 

фінансування залежно від об’єкта вкладання отриманих коштів. На 

жаль, національні інструктивні матеріали з обліку в комерційному 

секторі чіткої класифікації не передбачають, тому вважаємо за 

можливе адаптувати положення бюджетного законодавства у цій 

сфері. Так, цільове фінансування, яке здійснюється державою, може 

набувати форм субсидій і поточних трансфертів (тобто фінансування 

операційних потреб) або капітальних трансфертів. Наразі також можна 

провести аналогію із групуванням грантів за МСБО 20 «Облік 

державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» на 

пов’язані з активами (переважно, капітальні трансферти) та пов’язані з 

доходом (субсидії, пільги, дотації некапітального характеру). 

Значимість такого розмежування цільового фінансування і 

цільових надходжень полягає у відмінностях в організації 

синтетичного обліку. Так, загальною нормою є ведення обліку сум 

цільового фінансування на пасивному рахунку 48 «Цільове 

фінансування і цільові надходження»: при визнанні – за кредитом, а 

при використанні чи поверненні надавачам – за дебетом з одночасним 

визнанням доходів. Це вказує на домінування в українському обліку 

цільового фінансування методу доходу, який визнається у поряду, 

закріпленому п. 16–19 П(С) 15 «Дохід». При цьому операційні 
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надходження визнаються доходом протягом тих періодів, в яких були 

зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування, 

тоді як капітальні – протягом періоду корисного використання 

відповідних об'єктів інвестування пропорційно сумі нарахованої 

амортизації цих об'єктів (безпосередньо при їх введенні в 

експлуатацію в балансі визнається так званий відкладений дохід, що 

обліковується на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів»). 

Аналіз коректної кореспонденції рахунків за Інструкцією № 291 

свідчить, що такі доходи кваліфікуються виключно як доходи іншої 

операційної (рахунок 71 «Інший операційний дохід») або іншої 

звичайної (рахунок 74 «Інші доходи») діяльності відповідно. Але 

такий підхід не забезпечує пріоритету сутності над формою у разі 

отримання цільових надходжень у складі тарифу на продукт основної 

діяльності отримувача, оскільки використання рахунку 70 «Доходи від 

реалізації» суперечить нормативним актам. Ця проблема потребує 

вирішення на інституційному рівні Міністерства фінансів України. 

Те ж саме стосується специфіки бухгалтерського обліку сум 

ПДВ у складі цільового фінансування, що особливо актуально для 

платників цього податку. Той факт, що отримання цільового капіталу 

у грошовій формі не є об'єктом оподаткування ПДВ, здається 

очевидним і підтверджується пп. 196.1.6 Податкового кодексу 

України. Натомість отримання цільового фінансування в майновій 

формі потребує вирішення проблеми врахування вхідного ПДВ. Будь-

яких застережень на цей рахунок Податковий кодекс не містить, тому 

обґрунтованим є включення сум вхідного ПДВ до складу податкового 

кредиту при їх підтвердженні зареєстрованими податковими 

накладними. Попри це в бухгалтерському обліку визнання такого 

податкового кредиту повинне супроводжуватися одночасним 

визнанням доходу від цільового фінансування на еквівалентну суму, 

що загалом не відповідає цільовому призначенню таких трансфертів. 

Водночас, з урахуванням імовірнісного характеру надходження 

окремих видів цільового фінансування вважаємо доцільним 

організувати відокремлений облік витрат, пов’язаних із запланованим 

освоєнням цільових коштів. З цією метою доречним бачиться 

використання рахунку обліку відстрочених витрат (39 «Витрати 

майбутніх періодів»), записи за яким ув’язуватимуться з 

надходженням та використанням коштів цільового фінансування, а 
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також належним чином розподілятимуться між звітними періодами 

(концепція відповідності). 

Вирішення окреслених проблем, на нашу думку, спрятиме більш 

об’єктивному та достовірному відображенню цільового фінансування 

в бухгалтерському обліку та звітності. 
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НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

В Законі України "Про зайнятість населення" від 5 липня 2012 р. 

ринок праці визначається як «система правових, соціально-трудових, 

економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, 

які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, 

роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері 

задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців - у 

найманні працівників відповідно до законодавства» [1]. Дане 

визначення характеризує нормативний підхід до проблеми. Натомість 

реалії функціонування ринку праці на початку ХХІ ст. далекі від 

прописаних у Законі: існують суттєві суперечності та 

дисфункціональність у взаємодії основних учасників даного ринку, 

його організації загалом, співробітництві національного та 

глобального ринків праці тощо.   

В умовах тотального зниження ділової активності, економічних 

втрат від пандемії коронавірусу та бойових дій на сході України 

важливим є при формуванні економічної стратегії держави врахування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_041#Text
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особливостей функціонування національного ринку праці, зокрема 

розподілу (перерозподілу) робочої сили. Наразі в Україні існують 

інституційні ознаки втрат робочої сили внаслідок трудової еміграції, 

яка проявляється у недовиробництві доданої вартості та зменшенні 

інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки держави.  

Скорочення виробництва призводить до зменшення вартості 

робочої сили та купівельної спроможності населення. Це тягне за 

собою поглиблення кризового стану виробничої сфери, сфери послуг, 

у тому числі фінансової. Як наслідок, маємо скорочення робочих місць 

та посилення трудової еміграції. 

Криза поширюється нерівномірно за регіонами та видами 

діяльності. Так, наприклад, взявши за основу розподіл за сферами 

діяльності, бачимо: роздрібна сферу з доставкою або технологічні 

компанії, інтернет-діяльність, що забезпечує дистанційну роботу,  в 

умовах кризи активізують діяльність та надають робочі місця. У той 

же час, більшість комерційних послуг, таких як: непродовольча 

торгівля, готелі та ресторани, транспортні послуги, культура, спорт, 

туризм тощо, виявляються під очевидним ризиком тимчасової зупинки 

і навіть згортання бізнесу. Це великі втрати для національної 

економіки, оскільки на даний сектор в цілому по країні припадає 

близько третини всіх зайнятих. 

З вищенаведених прикладів можемо назвати основну причину 

кризового стану - є різна спрямованість векторів короткочасних і 

довготривалих цілей економічних суб'єктів, що мають підґрунтя 

інституційних якісних змін. У короткостроковій перспективі 

вирішується низка соціальних питань на національному ринку праці 

(збільшення грошових переказів за рахунок зменшення навантаження 

на одне робоче місце). При цьому вирішення питань зайнятості за 

рахунок пасивної політики в сфері трудової еміграції не сприяє 

інноваційному розвитку та формуванню конкурентних переваг 

національної економіки на глобальному ринку.  

За розрахунками директора Інституту економіки та 

прогнозування НАН України, академіка НАН України В. Гейця, 

втрачена чиста вигода для економіки країни через трудову еміграцію 

сягає 40 млрд грн на рік. Разом з тим, існують дослідження, що не всі 

трудові мігранти мають намір повернутися до України. За даними 

опитування трудових мігрантів у межах проєкту "Дослідження та 

діалог щодо політики у сфері міграції й грошових переказів в Україні", 
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планують повернутися 60%, тоді як 21% респондентів не планують, а 

19% — не визначилися [2]. 

Але існує й інший бік проблеми трудової міграції. Повернення 

українських заробітчан вплине одразу на кілька аспектів ринку праці. 

По-перше, посилить усі негативні фактори із безробіттям на 

внутрішньому ринку, адже поглибить майнову диференціацію 

населення. 

По-друге, через повернення знизиться обсяг валютних 

надходжень із-за кордону, які неабияк підкріплювали національну 

валюту та стимулювали вітчизняну економіку, особливо в регіонах. 

По-третє, негативно вплине на інвестиційний клімат та 

можливості для розвитку бізнесу, а посилення безробіття призведе до 

посилення соціальної напруженості та збільшення тіньового ринку.  

Таким чином, український ринок праці перебуває у стані 

глибоких кризових трансформацій та вимагає якісних змін. Досвід 

ключових економік світу щодо організації і розвитку ринку праці 

полягає у переході умовно замкнутих кластерних економічних систем, 

заснованих на реалізації ендогенних моделей економічного розвитку, 

до відкритої економіки з ринком праці, на якому перевага надається 

розвиткові людського капіталу, інтелектуалізації праці, яка забезпечує 

технологічний прогрес та формування наукомісткого виробництва. 

Лише у випадку збалансованої взаємодії щодо задоволення інтересів 

всіх ринкових агентів загальний економічний і соціальний ефект буде 

на рівні бажаному для суспільства. 
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Раптова неочікувана подія, що виникла в кінці 2019 року під 

назвою COVID-19 , сильно змінить перебіг справ в світовій економіці. 

Очікується, що темпи зростання ВВП Китаю в першому кварталі 

2020 року впадуть до -6,8% [1], а річний прогноз темпів зростання 

ВВП - до 1,2% [2, с. 641], якщо відновлення роботи не відбудеться за 

ідеальним сценарієм або розповсюдження епідемії спричинить 

напругу в міжнародній економіці, то епідемія продовжить впливати на 

зростання ВВП наступні три квартали, а економічне річне зростання 

не буде оптимістичним.  

Оцінка впливу непередбачуваних глобальних стресів, зокрема 

бактеріологічних епідемій (масових інфекційних захворювань) чи 

навіть бактеріологічних війн, на світову економіку стає однією з 

найактуальніших тем економіки кризових явищ. Міжнародний 

валютний фонд прогнозував зростання економіки КНР в 2020 році до 

6%. Однак згодом, через поширення COVID-19 у Китаї, МВФ 

спрогнозував зростання на рівні 1,2% економіки Китаю у квітні 

2020 року. Світовий банк також прогнозує, що економічне зростання 

Китаю до 2020 року очікується на рівні 2,3% [10]. 

Метою дослідження стало відображення важливості вчасних та 

неупереджених дій, спрямованих на правильність рішень в економіках 

різних країн під час пандемії. На основі дослідження успішних 

практик Китаю, відобразити на теоретичному підґрунті важливість 

аналізу та наслідків ведення вчасних заходів, ролі політичних рішень 

та організації в вирішенні кризових ситуацій, висвітлення передумов. 

Теоретичною основою дослідження являються праці у сфері 

національних та міжнародних економічних відносин, теорії прямих 

іноземних інвестицій, макроекономічного моделювання, тощо. В ході 

роботи широко використовувалися, зокрема емпіричні методи 

дослідження, також метод спостереження, порівняння, метод 

системної динаміки тощо [9]. 
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Щоб більш точно оцінити вплив нової епідемії на економіку, 

проведено аналіз впливу COVID-19 на економічне зростання на 

прикладі КНР та її негативний вплив на зростання економіки вцілому. 

Хоча частка вкладу первинної галузі у ВВП Китаю зменшується 

з кожним роком, це є наріжним каменем стійкого економічного 

зростання Китаю. Спалах епідемії стався взимку, і уряд Китаю вчасно 

розробив політику для забезпечення безперебійного та впорядкованого 

здійснення весняного землеробства [3].  

Епідемія торкнулась переважно сектор птахівництва та 

вирощування овочів. Однак загалом виробничі потужності сільського 

господарства, лісового господарства, тваринництва та рибного 

господарства мають сильну здатність до відновлення [5]. 

Після спалаху COVID-19 темп зростання промислового ВВП 

сповільнювався, що відповідно зменшило ВВП вторинної галузі. У 

першому кварталі 2020 року річний темп зростання ВВП вторинної 

галузі знизився на -9,6% порівняно з аналогічним періодом минулого 

року. Спалах відбувся під час Весняного фестивалю, і після Весняного 

фестивалю виникла проблема відновлення роботи. Вторинна галузь 

поступово відновиться [4]. За даними Міністерства промисловості та 

інформаційних технологій Китаю станом на 30 березня, відновлення 

китайських малих та середніх підприємств досягло 76,8% в загальній 

частці [6, с. 255]. 

З іншого боку, зростання ВВП залежить від еластичності 

світового ланцюга вартості. Турбує те, що до кінця березня 2020 року 

епідемія поширилася у понад 190 країнах та регіонах, включаючи 

Японію, Південну Корею, Італію та інші, а станом на 04.05.2020 року 

вже було інфіковано понад 100000 людей у 8 країнах світу. Серед них 

кількість інфікованих у США перевищила 1,1 мільйона випадків, з них 

5 країн Європейського Союзу та США. 

Галузь послуг завжди була галуззю, яка найбільше страждала від 

епідемій інфекційних захворювань [7]. Готельно-ресторані комплекси 

та харчування, транспортна, складська та поштова промисловість, 

фінансова промисловість зазнали зниження темпів зростання під час 

епідемії. 

По-перше, кількість пасажирів, що користуються повітряним, 

залізничним та наземним транспортом, значно скоротилася через 

спалах у період Весняного фестивалю. 
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По-друге, заморожування ринку туризму ще більше погіршило 

галузь громадського харчування [8]. 

Підсумовуючи це, «Чорний лебідь» COVID-19 має великий 

вплив не лише на економіку Китаю, а і світову економіку в цілому. 

Але попри це, вплив на три основні галузі у 2020 році неоднозначний. 

Наприклад, на темпи зростання ВВП сільського господарства в 

першому кварталі епідемія має менший вплив ніж на інші. Якщо 

епідемія в світі продовжиться, це матиме стійкий і більший вплив на 

вторинну промисловість більшості країн. 
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господарювання. Це єдина економічна спеціальність, яка дозволяє 

створити бізнес, вести його облік, нараховувати податки та 

забезпечувати контроль. Перелік компетентностей, які отримує 

фахівець дозволяє ефективно управляти будь-якими економічними 

суб’єктами. При навчанні студентів необхідно враховувати світові 

тенденції розвитку суспільства та бізнесу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Виплив світових тенденцій розвитку суспільства та бізнесу на 

розвиток спеціальності 071 Облік і оподаткування 
Світові тенденції розвитку Необхідність вивчати 

Еволюція розумних та цифрових 

технологій 

Спеціалізоване програмне 

забезпечення 

Глобалізація світового розвитку 
Міжнародні стандарти обліку, 

звітності та аудиту 

Посилення регулювання та 

контролю за сплатою податків, 

ціноутворенням та відмиванням 

коштів 

Нормативної бази з обліку, аудиту, 

контролю і оподаткування 

Підвищення ролі фінансової, 

податкової та екологічної звітності 

Організації та методики 

формування звітних показників 

 

За цих умов важливим є обговорення змісту освітніх програм за 

участю студентів, випускників, роботодавців, представників наукової 

спільноти. Так, наприклад, проведений кафедрою обліку і аудиту 

Луцького НТУ 10 червня 2020 року круглий стіл з обговорення змін до 

освітньої програми «Облік і оподаткування» підготовки здобувачів 

вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях спеціальності 071 Облік і оподаткування дав 

змогу визначити такі пріоритети подальшої роботи з удосконалення 

підготовки фахівців: 

1) оптимізація освітніх програм бакалаврів та магістрів в умовах 

розвитку інформаційних технологій обробки, передачі та зберігання 

фінансової інформації; 

2) посилення співпраці з роботодавцями через проведення із 

студентами бізнес-кейсів на прикладі конкретних підприємств; 

3) залучення до викладання професійних дисциплін спікерів з 

великим досвідом практичної роботи; 

4) вдосконалення змісту окремих дисциплін (міжнародні 

стандарти фінансової звітності, інформаційні системи в обліку і 
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оподаткуванні, облік і оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності, податковий контроль та адміністрування, податкове 

планування, облік в неприбуткових організаціях та проектної 

діяльності, галузеві рішення в автоматизації обліку і оподаткування) та 

інше. 

Удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти покликане 

забезпечити досягнення результатів навчання, передбачених 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України» від 19.11.2018 року. На 

нашу думку, здобувач передусім повинен бути готовий до сучасних 

викликів та: 

- вміти обирати систему оподаткування та зменшувати 

податковий тиск на суб’єкт господарювання; 

- використовувати обліковий, контрольний та аналітичний 

інструментарій для забезпечення безпеки бізнесу; 

- володіти спеціалізованим програмним забезпеченням та               

ІТ-технологіями; 

- знати міжнародні стандарти фінансової звітності; 

- вміти складати фінансову звітність, планувати та аналізувати 

її показники; 

- розробляти систему управлінського обліку; 

- мати достатні практичні навички; 

- вмісти на високому рівні вести не лише ретроспективний 

облік, а, передусім, прогнозувати та планувати майбутні економічні 

події. 

 

 

УДК 657 

Шмиголь Н.М., д.е.н, професор, 

Романова А.С. 

Запорізький національний університет 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ У РОСЛИННИЦТВІ 

 

Облік витрат в сільському господарстві має свою специфіку. 

Насамперед це пов’язано з тим, що велика кількість активів тут 

представлена живими організмами – рослинами та тваринами, тобто 
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біологічними активами. Особливості обліку витрат в сільському 

господарстві регулюється П(С)БО 30 «Біологічні активи» та П(С)БО 

16 «Витрати». Важливим завданням бухгалтерського обліку є 

достовірна оцінка та відображення у звітності біологічних активів, 

сільськогосподарської продукції та витрат на біологічні перетворення. 

Відповідно до П(С)БО 30, витрати, пов’язані з біологічними 

перетвореннями біологічних активів та отриманням 

сільськогосподарської продукції, визнаються витратами основної 

діяльності [1]. Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку 

витрат (окремі види біологічних активів та/або їх група) відповідно до 

П(С)БО 16 «Витрати»[2]. Випуск готової продукції, яка призначена 

для реалізації, і одержання прибутку є головною метою виробничої 

діяльності підприємства. В процесі виробництва формуються витрати 

на виробництво продукції і її виробнича собівартість. До складу 

витрат, пов'язаних з біологічними перетвореннями, належать: 

  оплата праці; 

 відрахування на соціальні заходи; 

 насіння і посадковий матеріал; 

 добрива; 

 засоби захисту рослин; 

 роботи та послуги; 

 витрати на утримання основних засобів; 

 інші витрати; 

 витрати на організацію виробництва й управління. 

Синтетичний облік витрат на виробництво й виходу продукції 

рослинництва протягом звітного (календарного) року ведеться по 

рахунку 23 «Виробництво» на відповідних субрахунках. 

Безпосередньо, до складу прямих матеріальних витрат включається 

вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу 

виробленої продукції та можуть бути віднесені до конкретного об’єкта 

витрат. Загальновиробничі витрати рослинництва і тваринництва 

відображаються по дебету рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» та 

розподіляються в кінці звітного (календарного) року на кожен об’єкт 

витрат з використанням бази розподілу, установленої підприємством 

[3]. 

Згідно з П(С)БО 30, сільськогосподарська продукція при її первісному 

визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на 
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очікувані витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю 

відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Первісне визнання 

сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному 

періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу. Також, 

положення передбачає ситуацію, коли біологічні активи не досягли 

зрілості та не пройшли всіх стадій обробки, тому неможливо 

визначити їх справедливу вартість. В такому випадку біологічні 

активи відображаються у бухгалтерському обліку і звітності, як 

незавершене виробництво та оцінюється за виробничою собівартістю, 

яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати». При цьому треба враховувати, 

що при застосуванні існуючої методики обліку витрат, буде 

відображена неповна виробнича собівартість, бо на звітну дату 

рахунки допоміжних виробництв та загальновиробничі витрати ще не 

розподілені. В такому випадку менеджмент підприємства матиме не 

точну інформацію щодо витрат, які понесені на окрему культуру, тому 

не матиме змоги достовірно визначити наскільки вигідно вирощувати 

окремий вид та приймати правильні управлінські рішення.  

При отриманні готової продукції та відображенні її по справедливій 

вартості, між дебетом та кредитом 231 рахунку виникне різниця, яка 

впливатиме на достовірність інформації про фінансові результати. В 

залежності від того, яка різниця виникне на момент отримання 

продукції, на звітну дату буде завищено дохід або занижено витрати 

від первісного визнання сільськогосподарської продукції. 

Якщо по дебету 231 рахунку відповідно до діючої методики 

відображають лише прямі витрати, то на момент первісного визнання 

продукції рослинництва, як готової сільськогосподарської продукції, 

витрати на її виробництво будуть занижені, оскільки ще не 

включатимуть допоміжних виробництв та загальновиробничих витрат. 
Для уникнення такої ситуації доцільно ввести щомісячну систему 

розподілення загальновиробничих витрат між об’єктами обліку. Це 

забезпечить достовірне відображення інформації про фінансові 

результати у звітності, а також дасть більш повну інформацію про 

витрати понесені на виробництво продукції в момент її вирощування 

та оприбуткування[4].  

Для цього треба визначити базу розподілу загальновиробничих витрат 

на об’єкти обліку за допомогою детального аналізу структури витрат 

та встановлення їх причинно-наслідкового зв’язку з собівартістю. 
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Можливими базами для розподілу є: години праці, заробітна плата, 

обсяг діяльності, прямі витрати. Найпоширенішою на 

сільськогосподарських підприємствах базою розподілу є оплата праці 

робітників, бо основою загальновиробничих витрат є заробітна плата 

персоналу, який організовує роботу. Але така база розподілу має свої 

недоліки, це стосується виробництва в яких використовується багато 

ручної праці, тому собівартість виготовленої продукції буде завищена, 

а також неточності розподілу через особливості встановлення розцінок 

за виконану роботу основним працівникам галузей. 

Отже, облік витрат в сільському господарстві регулюється П(С)БО 30 

«Біологічні активи» та П(С)БО 16 «Витрати». Згідно з П(С)БО 30, 

сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні 

оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані 

витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю відповідно 

до П(С)БО 16 «Витрати». При отриманні готової продукції та 

відображенні її по справедливій вартості, між дебетом та кредитом 231 

рахунку виникне різниця, яка впливатиме на достовірність інформації 

про фінансові результати. В залежності від того, яка різниця виникне 

на момент отримання продукції, на звітну дату буде завищено дохід 

або занижено витрати від первісного визнання сільськогосподарської 

продукції. Для забезпечення достовірного відображення інформації 

про фінансові результати у звітності, а також надати повну 

інформацію про витрати понесені на виробництво продукції в момент 

її вирощування та оприбуткування, доцільно запровадити щомісячну 

систему розподілу загальновиробничих витрат. 
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