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С.Я. Бабінська  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В АУДИТІ  

 
Технологія блокчейн може суттєво вплинути на характер аудиторської перевірки та 

скоротити час її проведення. Так як блокчейн забезпечує високу якість інформації та прозорість, що 
у свою чергу дасть змогу проводити аудит автоматично. У аудитора з’явиться можливість 
автоматизовано опрацювати великі масиви інформації і направити зусилля на перевірку більш 
складних транзакцій. На сьогоднішній день говорити про будь-які зміни чи використання 
технології блокчен у процесі проведення аудиту рано, перш за все тому, що відсутня законодавчо-
нормативна база. 

Блокчейн – це децентралізована база даних, яка дає змогу перевіряти і передавати 
інформацію в режимі реального часу. При цьому учасники такої мережі мають різний рівень 
доступу до інформації. Це цифровий регістр або база даних, де уся інформація зберігається у 
вигляді блоків, де кожен наступний блок містить в собі зашифровану інформацію про попередні 
блоки. На розвиток даної технології вказує те, що найбільші аудиторсько-консалтингові компанії 
«великої четвірки» пропонують нові продукти в основі яких лежить технологія блокчейн. У 
«велику четвірку» входять такі компанії: PwC, Deloitte, Ernst & Young (EY) та KPMG. Компанія 
PwC та EY презентували набір інструментів щодо підвищення якості аудиту корпоративних 
транзакцій на основі блокчейну. Консалтингова компанія Ernst&Young була першою, яка почала 
приймати біткоін в якості способу оплати за аудиторські послуги. 

Якщо технологію блокчейн поступово інтегрувати у процес ведення бухгалтерського обліку, 
то це призведе до повної автоматизації процесу аудиту. Адже використовуючи таку технологію 
суб’єкти господарської діяльності можуть забезпечити безпечність своїм клієнтам, збереження 
бухгалтерських записів до яких можуть звернутись зацікавлені особи, які мають право на доступ до 
такої інформації. Зокрема, до таких осіб і належать аудитори, податкові органи та інші органи, які 
уповноважені здійснювати контроль фінансової сфери на рівні підприємства. Саме завдяки 
прозорості технології блокчейн вибрані користувачі, можуть бачити транзакції, що в свою чергу 
сприятиме не тільки зменшенню роботи аудиторів, які займаються вибіркою і перевіркою, але й 
дасть їм змогу більше уваги приділяти іншим інструментам. 

Оскільки блокчейн забезпечує високу якість інформації, то така технологія надасть змогу 
проводити аудит автоматично. Це дасть змогу аудиторам перевіряти великі масиви інформації. 
Розглядати впровадження блокчейну в аудиті можливо через бухгалтерський облік, як корелюючу 
область з аудитом. Блокчейн технологія призведе до можливої революції у фінансовій сфері, в тому 
числі і в аудиті. Оскільки використання такої технології в аудиті в першу чергу внесе зміни у 
написанні аудиторського висновку. 

 
1. Попівняк Ю.М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, 

можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 
3(89). С. 137–144. 
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І.І. Бабіч 
Луцький національний технічний університет 

 
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОМПЛАЄНСУ  

В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 
 

Сучасні умови воєнного стану в Україні суттєво вплинули на бізнес, можливість своєчасної і 
повної сплати податків і зборів. Зміни до Податкового кодексу України, що запроваджують або 
тотальні пільги для платників, або неочікуване їх скасування і неоднозначності в підходах до 
адміністрування податків зі сторони Державної податкової служби, посилюють високий ризик 
діяльності для українського бізнесу. Економічне середовище є нестабільним, що зумовлено 
наявністю таких загальних і, зокрема, податкових ризиків, як: військові дії, евакуація підприємств і 
населення, корупція, неможливість погашення заборгованості до бюджету, тіньова економіка, 
недосконала податкова термінологія та неякісне податкове законодавство, фіктивні підприємства й 
ухилення від виконання свого конституційного обов’язку по сплаті податків. Такі ризики 
загрожують податковій безпеці України, є причиною невиконання державного бюджету в дохідній 
його частині, ставлять під загрозу майбутні процеси по відновленню економіки і досягнення 
стабільності економіки після Перемоги.  

Саме тому у сфері оподаткування дотримання податкової культури як державними органами, так і 
платниками податків може зупинити незворотні наслідки як для самої держави, так і для платників 
податків. Запобігання цим негативним наслідкам є завданням ефективної системи податкового 
комплаєнсу як елементу податкової безпеки України.  

Це питання все більше викликає інтерес власників українських компаній, які мають намір вести 
бізнес етично та соціально-орієнтовано та очікують відповідного відношення контролюючих органів.  

В умовах реформи податкової служби з пріоритетами, підходами та змінами відповідно до потреб 
платників податків, ДПС також впроваджує систему податкового комплаєнсу в рамках реалізації Проєкту 
Програми з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), що запроваджено за 
фінансування Європейського Союзу.  

«Мета такої стратегії – запобігання ризикам порушення податкового законодавства як з боку 
платників податків, так і з боку працівників податкової служби по відношенню до платників, 
забезпечення повного паритету в цих відносинах». [1] 

В свою чергу, відповідно до пп. 14.1.221 ст. 14 Податкового кодексу України «ризик – 
ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов’язань, 
невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на 
контролюючі органи» [2]. 

Система має сприяти покращенню податкової дисципліни платників податків, а також 
мінімізації ненадходжень до державного бюджету. Але, це стосується не тільки платників податків, 
а і загалом системи податкового законодавства і адміністрування податків. 

Такий підхід задекларовано ДПС у прийнятих місії та Стратегічному плані Державної 
податкової служби України на 2022-2024 роки, що затверджені наказом Державної податкової 
служби України 22.11.2021 № 965 (у редакції наказу від 17.08.2022 № 544) [3]. 

Ця тенденція була схвалена Міжнародним валютним фондом ще в 2020 році в основному в 
результаті пандемії Covid-19 і запроваджена у податкових органах багатьох країн, які перезапускають 
свою комплаєнс-діяльність. У 2022 році ключовою тенденцією є збільшення використання 
«великих обсягів даних» у всьому світі для оцінки ризиків платників податків та впровадження 
комплаєнс-підходів. [4]. 

Завдання податкового комплаєнсу на рівні суб’єкта господарювання – це, в першу чергу, 
досягнення такого рівня ділової репутації компанії, що формує підґрунтя для довіри до її діяльності 
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з боку користувачів всіх рівнів: інвесторів, власників (акціонерів), державних контролюючих 
органів, інших формальних і неформальних інституцій. 

Комплаєнс передбачає формування системи внутрішнього контролю на певних рівнях: дотри-
мання вимог законодавства, дотримання корпоративних вимог і правил, постійний моніторинг 
персоналом компанії ризиків, існування формалізованих правил і регламентів, які б демонстрували 
високий рівень відкритості і соціальної відповідальності діяльності компанії. 

Особливо важливим в сучасних умовах імплементації податкового законодавства України до 
законодавства країн ЄС є комплексний аналіз складу податків, механізму їх нарахування і сплати, 
уникнення ризиків недосконалого податкового адміністрування з одночасним підтриманням 
зацікавленості платників податків дотримуватись вимог податкового законодавства.  

Це можливо тільки за умов теоретичного обґрунтування, методологічного і організаційного 
забезпечення податкових розрахунків і податкового адміністрування, де підґрунтям будуть спільно-
зрозумілі правила ведення бухгалтерського обліку за Національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку чи Міжнародними стандартами фінансової звітності, правила складання і 
методика перевірки податкової звітності. Основою має бути зацікавленість платників податків 
дотримуватись вимог законодавства, що зменшить ризики суб’єктивного підходу податкових 
органів під час здійснення податкового контролю, а також податкова культура відносин, що є 
основою довіри суспільства і до бізнесу і до держави. 

 
1. Практична реалізація рекомендацій експертів проєкту EU4PFM демонструє успішні 

результати. Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 14 липня 2021. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/482208.html. 2. 
Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.  3. Наказ Державної податкової служби України 
22.11.2021р. № 965 «Про затвердження місії та Стратегічного плану Державної податкової 
служби України на 2022-2024 роки». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0965912-21#Text. 4. Edmund Paul, Аnton Zuccaro. Into the 
Unknown — Challenges in 2022 and Beyond for Tax Professionals. Daily Tax Report: International. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://news.bloomberglaw.com/daily-tax-report-
international/into-the-unknown-challenges-in-2022-and-beyond-for-tax-professionals. 
 
 
 

М.І. Бондар, О.В. Цятковська 
Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана 

 
РОЛЬ ПРИНЦИПІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 

 
Установи державного сектору є тими суб’єктами господарювання, які формують та вплива-

ють на досягнення максимального рівня соціального ефекту в суспільстві. Відповідно при 
збільшенні цього показника в суспільстві зростатиме рівень розвитку економіки. Тобто між 
соціальним задоволенням громадян у суспільстві та рівнем економічного розвитку країни існує 
причинно-наслідковий зв’язок. 

Забезпечення на належному рівні відповідного соціального ефекту можуть здійснити 
представники державних установ шляхом реалізації державних політик у діяльності конкретної 
установи. Для прийняття ефективних управлінських рішень вони мають проаналізувати та 
систематизувати інформацію, яку можуть отримати з різних інформаційних джерел. Але основним 



6 

інформаційним джерелом для прийняття ефективних управлінських рішень є саме обліково-
аналітична інформація, які узагальнюється у звітності установи. 

Державні установи у своїй діяльності забезпечують різні напрями державної політики. 
Зокрема до основних функціональних призначень установ належить: планування бюджету, 
формування та виконання бюджетних програм, виконання бюджетів та кошторисів, узагальнення 
інформації у звітності та макроекономічних показниках країни та інші. Забезпечення на належному 
рівні виконання того чи іншого напряму здійснюється із дотриманням та застосуванням різних 
принципів, методів, способів та політики. 

Крім того, варто відмітити, що таке чітке регулювання та дотримання відповідних принципів 
сприятиме цільовому використанню бюджетних коштів, своєчасності розрахунків установ за своїми 
зобов’язаннями, дотримання та максимального досягнення показників, які визначено бюджетною 
програмою тощо. 

При дослідженні сутності категорії «принцип» встановлено, що в основі цієї категорії є певне 
положення, ідея чи основоположне значення, яке формує основу.  

Діяльність установ державного сектору регулюється значною кількістю як загальнодер-
жавних нормативно-правових актів, так і галузевими. Крім того, регуляторами у сфері бухгал-
терського обліку та управління активами державних установ є значна кількість регуляторів, що 
спричинено різновекторністю діяльності установ. 

Принципи бухгалтерського обліку встановлюють основні загальні правила та умови, яких 
мають дотримуватися суб’єкти господарювання при веденні бухгалтерського обліку та складання 
звітності. Принципи бухгалтерського обліку визначено  в Законі України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність», НП(С)БОДС, а також в МСБОДС. Саме ті основи які визначено у 
принципах обліку і встановлюють конкретні вимоги до формату та сутності облікової інформації, 
які відображають на субрахунках бухгалтерського обліку, а потім узагальнюють у звітності.  

Варто відзначити, що аналіз застосування принципів бухгалтерського обліку в різних країнах 
світу дозволяє виокремити підхід,  який ґрунтується на загальновизнаних та імплементованих 
стандартах бухгалтерського обліку. Відповідно до якого МСБОДС встановлюються відповідні 
принципи, які мають дотримуватися державні установи, але із застосуванням професійного 
судження управлінців. Оскільки в основу такого підходу покладено загальні вимоги, що мають 
загальноприйняті умови до застосування. 

В основу формування принципів регулювання обліку та управління установами покладено 
саме ті організаційно-правові характеристики суб’єктів державного сектору, які виділяють їх від 
інших. Серед них доцільно виокремити ті особливості, які є характерними як для суб’єктів 
державного сектору, так і для установ приватного сектору, та ті характеристики, що забезпечують 
можливість ідентифікувати установу саме як державну. 

За результатами аналізу нормативно-правових документів та практичної діяльності 
державних установ можна стверджувати, що інформація про господарські операції на підставі 
первинних документів відображається на субрахунках бухгалтерського обліку, а потім узагаль-
нюється у звітності також має публічний доступ. Тобто обмежень щодо доступу до облікової 
інформації про господарські операції державних установ не передбачено, а навпаки, вся інформація 
про фінансово-господарську діяльність державних установ має бути публічною та без обмеження 
до її доступу. Основним аргументом щодо цього є те, що всі кошти які спрямовуються на 
забезпечення діяльності установи є коштами державного чи місцевого бюджету, а також ці кошти 
надаються установам на безповоротній основі задля  виконання покладених на них функцій щодо 
забезпечення певних соціальних ефектів. Саме тому з метою дотримання прозорості та цільового 
використання коштів державними установами вся інформація щодо господарських операцій має 
бути публічною та у вільному доступі. 

Доцільно відзначити, що державні установи належать до різних сфер функціонування і деякі 
сфери можуть мати інформацію з обмеженим доступом. Зокрема це може бути конфіденційна, 
таємна та службова інформація. Але дотриматися нерозголошення цієї інформації державними 
установами також можна, навіть при повному публічному відображенні інформації про 
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господарські операції. Оскільки  відповідно до чинного законодавства обмеженню доступу підлягає 
інформація, а не документ. Відповідно, якщо первинний документ на підставі якого відображається 
інформація на субрахунках бухгалтерського обліку містить дані з обмеженим доступом, тому для 
ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений, а інша її частина у документі не 
публікується. 

В ст.7 Бюджетного кодексу України визначено такий принцип бюджетної системи України, 
як принцип публічності та прозорості, що передбачає інформування громадськості з питань 
бюджетної політики, складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та 
місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів 
[1]. 

Тому дотримання прозорості та публічності в державних установах при веденні бухгал-
терського обліку та складанні фінансової звітності сприятиме зменшенню рівня корупції та злов-
живання у державному секторі. Оскільки саме за оцінками Міжнародної організації із транспа-
рентності  однією із причин зростання корупції та тіньової економіки в різних країнах світу є 
обмежений доступ до облікової інформації державних установ та нецільове використання 
бюджетних коштів. Варто відзначити, що Transparency International – це міжнародна громадська 
організація, яка функціонує в понад 100 країнах світу з метою зменшення рівня корупції у світі. 
Саме ця організація визначає основні чинники виникнення корупції та рівень корупції в різних 
країнах світу. 

Transparency International з 1995 року розробляє Індекс сприйняття корупції (CPI) як зведений 
показник, що вимірює сприйняття корупції в державному секторі в різних країнах світу. Індекс 
визначається шляхом агрегування різних джерел даних, пов’язаних з корупцією, які створені 
різними незалежними та відомими установами, такими як Світовий банк, World Justice Project, 
Африканський банк розвитку, Economist Intelligence Unit та інші  [2]. 

За результатами аналізу показників та рівня індексу сприйняття корупції в Україні є 
очевидним, що з підвищенням рівня прозорості облікової інформації та інформації щодо цільового 
використання коштів, а також самої діяльності державних установ значно сприятиме підвищенню 
рівня індексу сприйняття корупції. І як результат корумпованість національної економіки зменшу-
ватиметься, а рівень прозорості діяльності державних установ зростатиме і відповідне підвищу-
ватиметься довіра до цих органів як суспільства, так і міжнародних інвесторів та кредиторів.  

Аналіз індексу сприйняття інфляції проводиться у розрізі різних країн світу, а загалом до 
цього рейтингу включено 180 країн світу з різних континентів. 

Якщо аналізувати інші країни, то Німеччина та Болгарія мають стабільну динаміку майже на 
одному і тому самому рівні. Проте в Україні даний показник в декілька разів нижчий, але з 
позитивною динамікою, що свідчить про розвиток та становлення України, як країни із зростаючим 
рівнем прозорості та зменшенням корумпованості. Хоча для підвищення рівня у загальному 
рейтингу країн  і зменшення корупції в країні необхідно застосовувати різні методи, прийоми та 
механізми.  

Варто відзначити, що навіть високорозвинуті країни світу у своїй діяльності мають прояви 
корупції в установах державного сектору підтвердженням цьому є аналіз динаміки індексу 
сприйняття корупції в США. Якщо порівнювати індекс сприйняття корупції в США 2015 року та 
2021, то країна втратила 9 позицій (з 76 до 67), що свідчить про зростання корупційних проявів в 
установах державного сектору. І як результат країна втратила свою позицію серед 25 країн світу, 
які мають найменш корумповані економіки.   

Індекс сприйняття корупції в Україні за період 2012-2021 рр. має позитивну динаміку і за цей 
період значно покращився до рівня 32, при тому, що середній показник в Східній Європі та 
Центральній Азії, куди входить Україна у 2021 році визначено на рівні 36. А у країнах Західної 
Європи визначений на рівні 66. Крім того, середній показник індексу сприйняття корупції в 2021 
році становить 43 бали.  

Отже, доповнення та дотримання принципів бухгалтерського обліку та звітності установами 
державними сектору сприятиме ефективному управлінню державними фінансами. А також 
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створення єдиної прозорої та публічної інформаційної системи для ведення бухгалтерського обліку 
державними установами, що забезпечить достатній рівень публічного доступу різних користувачів 
до облікової інформації державних установ. 

 
1. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 01.01.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 14.04.2021). 2. CPI 2021: 
highlights and insights URL: https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-highlights-insights 
 
 
 

Г.М. Воляник  
Національний лісотехнічний університет України 

 
КУРСОВІ РІЗНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ 

 
Особливість обліку операцій в іноземній валюті полягає в тому, що для відображення як в 

бухгалтерському обліку так і в фінансовій звітності такі операції потрібно перераховувати в 
національній валюті. Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць 
іноземної валюти при різних валютних курсах. Курсові різниці виникають тому, що валютою 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні є гривня. При цьому гривневий еквівалент 
активів і зобов'язань підприємства, виражених в іноземній валюті (такі активи та зобов'язання 
називаються монетарними статтями), підлягає перерахуванню як на дату господарської операції, 
так і на дату балансу, виходячи з курсу НБУ на кожну із цих дат. Курси НБУ із часом змінюються, 
тому й сума гривневого еквівалента буде відповідно змінюватися. Різниця між гривневими 
еквівалентами будь-якої монетарної статті на різні дати і є власне курсовою [1]. 

Курсові різниці визначаються тільки за монетарними статтями, до яких відносяться: кошти в 
інвалюті, позики, видані нерезидентам, кредити та позики, які отримані та підлягають погашенню в 
інвалюті, нарахована, але не виплачена працівникам-нерезидентам заробітна плата. 

Курсові різниці не визначаються за немонетарними статтями (це статті, які будуть погашені в 
негрошовій формі): дебіторська заборгованість за передоплатами (авансами), перерахованими 
нерезидентам в оплату надаваних ними товарів (робіт, послуг), дебіторська або кредиторська 
заборгованість, що виникла в рамках бартерних договорів, яка підлягає погашенню товарами 
(роботами, послугами); кредиторською заборгованістю за передоплатами (авансами), отриманими 
від нерезидентів в оплату надаваних їм товарів (робіт, послуг). 

Курсові різниці визначаються на дату балансу – при складанні балансу кожна монетарна 
стаття повинна бути оцінена за курсом НБУ на дату балансу.  Курсова різниця на дату 
господарської операції може визначатися за одним із варіантів: тільки в межах господарської 
операції (і в сумі такої операції); за всією монетарною статтею. Відображення курсових різниць в 
обліку залежить від того, з якими операціями вони пов’язані і до якого виду діяльності фактично 
належать. Тому курсові різниці, що виникають, умовно можна поділити на: 

– операційні – виникають за валютними операціями, пов’язаними з операційною діяльністю 
(відображають з використанням субрахунків 714 «Дохід від операційної курсової різниці», 945 
«Втрати від операційної курсової різниці»); 

– неопераційні – виникають за валютними операціями, пов’язаними з інвестиційною або 
фінансовою діяльністю (відображають з використанням субрахунків 744 «Дохід від неопераційної 
курсової різниці», 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»). 
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Оскільки курсові різниці розраховують за курсом НБУ, що діє на відповідну дату, то: – у разі 
зростання курсу НБУ виникає позитивна курсова різниця, що включається до доходів (Дт 312, 
362... – Кт 714, 744);  – у разі зниження курсу НБУ виникає від’ємна курсова різниця, що 
списується на витрати (Дт 945, 974 – Кт 312, 632...). Курсові різниці, що виникають під час операцій 
із іноземною валютою, підлягають оподаткуванню. 

Курсові різниці за монетарними статтями у вигляді коштів, активів і зобов'язань відобра-
жаються в складі доходів або витрат підприємства. При цьому на окремих субрахунках відобр-
ажають курсові різниці від операційної діяльності (операційні курсові різниці) і від інвестиційної та 
фінансової діяльності (неопераційні курсові різниці), табл. 1.  

Таблиця 1 
Типова кореспонденція рахунків для монетарних статей 

Вид монетарної статті Курсова різниця Проведення щодо нарахування курсових різниць 
Грошові кошти (ГК) в 
інвалюті та активи, які 
будуть отримані в 
інвалюті 

Додатна  
(курс НБУ зріс) 

Дт рахунків ГК та активів, пов'язаних з операційною 
діяльністю, Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці» 
Дт рахунків активів, пов'язаних з інвестиційною та 
фінансовою діяльністю, Кт 744 «Дохід від неопераційної 
курсової різниці» 

Від'ємна  
(курс НБУ 
знизився) 

Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці», Кт 
рахунків ГК та активів, пов'язаних з операційною 
діяльністю 
Дт 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць», Кт 
рахунків активів, пов'язаних з інвестиційною та 
фінансовою діяльністю 

Зобов'язання, які будуть 
погашені в інвалюті 

Додатна  
(курс НБУ зріс) 

Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці», Кт 
рахунків зобов'язань, пов'язаних з операційною 
діяльністю  
Дт 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць», Кт 
рахунків зобов'язань, пов'язаних з інвестиційною та 
фінансовою діяльністю 

Від'ємна  
(курс НБУ 
знизився) 

Дт рахунків зобов'язань, пов'язаних з операційною 
діяльністю, Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці» 
Дт рахунків зобов'язань, пов'язаних з інвестиційною та 
фінансовою діяльністю, Кт 744 «Дохід від неопераційної 
курсової різниці»   

 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://kodeksy.com.ua/buh/psbo/21.htm 
 
 

Р.М. Воронко, О.Ю. Бурдик 
Львівський торговельно-економічний університет 

 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Перегляд системи обліково-аналітичних процедур в умовах сьогодення вимагає формування 

нової системи інформаційного забезпечення управління. Зокрема, для покращення обліку доходів 
та витрат на підприємствах пасажирського автотранспорту в Україні, зокрема у м. Львові, почали 
поетапне запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському 
транспорті – «ЛеоКарт» [1]. Зауважимо, що невід’ємним показником у даній системі обліку стало 
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чітке відображення перевезень пасажирів за кожним маршрутом. Також, розроблено систему 
ключових показників ефективності, що значно підвищить сервіс надання транспортних послуг. 
Повне відображення доходів, чітка фіксація кількості перевезених пасажирів, в т. ч. пільгових 
категорій, облік кілометражу, збір інформації про місцезнаходження рухомого складу – важливі 
складові інформаційної бази нового рівня. Чим кращим є інформаційне забезпечення, тим чіткішим 
є облік та відповідно більша можливість отримання позитивного фінансового результату. 

Від чуттєвості інформаційної системи залежить і її загальна якість. Зокрема, перевагою 
«ЛеоКарт» є те, що дана система буде єдиною для всіх видів міського транспорту: як електро- так і 
автотранспорту, що забезпечить чіткі інформаційні дані про рух пасажиропотоку в розрізі видів 
громадського транспорту, враховуючи пересадки пасажирів у межах встановленого часового 
обмеження. Автоматизована система обліку оплати проїзду у громадському транспорті повністю 
охоплює всі категорії пасажирів, що розширює можливості аналітичної інформації відповідно до 
трьох типів карток: загальної – для постійного користування, персоналізованої – містить особисті 
дані пасажира та туристичної – призначені для короткострокового користування. Бортова 
консольна система водія забезпечує управління реєстраторами, які не лише фіксують дані 
валідаторів, а й необхідні для обліку готівки, яку ще будуть використовувати в обігу.  

Важливими є аналітичні дані, джерелами формування яких є: способи поповнення оплати 
проїзду, єдина система зчитування, види карток, а також додаткова наявна інформація у разі 
іменної картки. Все це сприяє більш широкому спектру даних та водночас чітко деталізованих 
інформаційних показників, що дає можливість застосування більшої кількості субрахунків та 
прийняття управлінських рішень за аналітичними даними. Таким чином, чим кращою є розробка та 
організація інформаційного забезпечення, тим якіснішим є формування аналітичних даних 
автотранспортного підприємства. Важливо, що в одному інформаційному потоці є не лише 
фінансові, а й статистичні показники, які використовують в процесі управління. Адже, найваж-
ливішим аспектом формування інформаційного забезпечення управління підприємством є 
створення єдиної інформаційної мережі, що забезпечує збір і обробку статистичної інформації, 
реальний інформаційний обмін по вертикалі і горизонталі [2]. До того ж, правильно організований 
бухгалтерський облік на автотранспортному підприємстві, відображаючи фінансово-господарську 
діяльність, наявність і рух транспортних засобів, що її забезпечують, процес надання автотранс-
портних послуг, створює потужну інформаційну систему для забезпечення інформаційних потреб 
системи управління [3]. 

Актуальна інформація потрібна і для формування звітності, яка буде надавати вихідну 
інформацію як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів з метою прийняття управлінських 
рішень та для залучення фінансово зацікавлених сторін. 

Запровадження системи «ЛеоКарт» сприятиме залученню грошових коштів не лише для 
поточних потреб, а й на майбутні періоди, оскільки гнучка цінова політика сприяє придбанню 
більш економічно вигідних карток на триваліший термін дії, що є вигідним як для пасажирів, так і 
для автотранспортних підприємств. Такий підхід допоможе зміцнити фінансовий стан автотранс-
портної галузі, яка потрібна не лише для розвитку інфраструктури міста, але й для економічного 
запасу міцності у надзвичайних ситуаціях, які на даний час є актуальними. Так, не встигла 
автотранспортна галузь економічно адаптуватися до змін діяльності, зумовлених епідемією COVID-
19, як виник новий надзвичайний стан – воєнні дії, під час яких автотранспорт відіграє важливу 
стратегічну роль. Завдяки своїй мобільності, порівняно з іншими видами транспорту, автотранспорт 
залучають для евакуаційних перевезень та підтримки волонтерської місії. Також, за потреби його 
можна переобладнати для доставки гуманітарної допомоги у зону бойових дій. Отже, 
запровадження якісного обліково-аналітичного забезпечення управління в автотранспортній галузі 
є важливим не лише для підвищення рентабельності автотранспортного підприємства, а й має 
загальнодержавне значення. 

 
1. Про впровадження та функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у 

пасажирському транспорті загального користування у Львівській міській територіальній 
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громаді: рішення Львівської міської ради № 690 від 13.08.2021 URL:https://www8.city-
adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/65A3614B14 
D6E73FC225873D003EA413?OpenDocument. 2. Пуцентейло П. Р. Інформаційне забезпечення 
аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Науково-інформаційний вісник. Економіка. 
11/2015. С. 224-232. Р URL: https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/11-34-15.pdf. 3. 
Грицак Н. Ю. Організація бухгалтерського обліку на автотранспортному підприємстві. 
Міжнародний збірник наукових праць, 2011. № 2(20). С. 144-154. 
 
 
 

Т.І. Воскресенська, В.С. Мохняк  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЗАГАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРАВЛЯННЯ ПДВ  
В УКРАЇНІ ТА ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 
Важливість удосконалення податкової системи, забезпечення прозорості оподаткування, 

пов’язано із забезпеченням перманентних функцій держави, які в основному фінансуються за 
рахунок податкових надходжень. У більшості  європейських країн основним за величиною 
податковим надходженням є податок на додану вартість, тому є актуальним дослідження механізму 
справляння такого податку. Відмінність у справлянні ПДВ у європейських країнах полягає у 
встановленні ставок оподаткування, механізму його розрахунку, формування, подання звітності з 
податку на додану вартість. Зважаючи на наявність відмінностей в оподаткуванні ПДВ як в Україні, 
так і країнах ЄС, доцільно оцінити особливості справляння цього надважливого податку, на 
прикладі Чеської республіки. 

У Чеській республіці, як і в Україні податок на додану вартість – це податок, який 
включається у ціну та належить до загальнодержавних непрямих податків. Порівняльна 
характеристика особливостей оподаткування податком на додану вартість у досліджуваних країнах 
наведено у табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика ПДВ в Україні і Чехії 

Ознака 
порівняння 

ПДВ (податок на додану  
вартість) [1] DPH (Daň z přidané hodnoty) [2] 

1 2 3 
Умови 
реєстрації 
платником 
ПДВ 

- оборот від оподатковуваних 
операцій протягом останніх 12 
місяців, сукупно перевищує 
1000000 грн. (без урахування 
ПДВ), така особа зобов’язана 
зареєструватися як платник ПДВ. 
- СМП, який обрав систему 
нарахування сплати єдиного (ЄП) 
податку у розмірі – 3% і ПДВ. (У 
воєнний час може перейти на 
сплату ЄП у розмірі 2 % без ПДВ). 

- оборот від оподатковуваних операцій за останні 12 
місяців становить 1000000 чеських крон; 
- підприємство, яке здійснює операції з поставки товарів 
та послуг за межі Чехії зобов’язане реєструватися як 
«ідентифікована особа» із сплатою ПДВ; 
- іноземне підприємство обов’язково зареєструється як 
платник ПДВ (пороговий оборот відсутній); 
- спрощена форма реєстрації, застосовується в сфері 
бізнес для бізнесу, або якщо закупівлі з інших держав 
перевищують 326000 чеських крон протягом року. 

Види ставок 20% – базова ставка 
Пільгові ставки: 14%; 7%; 0%. 

21% -базова ставка 
Пільгові ставки: 15%; 10%; 0%. 

Форма 
звітності 

Декларація. Електронна подача 
звітності 

Декларація. Електронна подача звітності.  
Підприємці, можуть подавати декларацію через сайт 
Фінансової Адміністрації. 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 
База  
оподат 
кування 

Об’єктом оподаткування ПДВ є 
операції платників податку з: 
- постачання товарів та послуг, місце 
постачання яких розташоване на 
митній території України; 
- ввезення  і вивезення товарів з 
митної територію України; 
- постачання послуг з міжнародних 
перевезень усіма видами транспорту. 

Базою оподаткування є все, що платник податку 
отримав або має отримати як оплату за виконану 
оподатковувану діяльність, у тому числі суму 
сплати акцизного податку від особи, для якої 
виконано оподатковувану дію, або від третьої 
особи, без податок за цю  оподатковувану 
діяльність. Тобто операції з постачання 
продукції, передачі матеріальних цінностей, 
імпортні закупівлі та інші. 

Терміни 
подання 
звітності 

Місячна до 20 числа місяця 
наступного за звітним. 
Квартальна 40 днів по завершенню 
звітного кварталу. 

Місячна до 25 числа місяця наступного за 
звітним. 
Квартальна 1 раз в квартал (до 25 числа місяця 
наступного за звітнім кварталом).  

Терміни 
сплати 
податку 

Термін сплати 10 календарних днів, 
після граничного терміну подачі 
декларації 

Терміни сплати, такі самі як і подання 
декларацій. 

Штрафи, пеня Пеня нараховується, починаючи з 90 
дня наступного за останнім днем 
сплати податку у розмірі 5% з 
урахуванням облікової ставки НБУ. 
Штраф за несвоєчасність подання 
декларації – 340 грн, за повторне 
порушення -1020 грн. Термін 
давності 1095 днів (3 роки). 

Пеня нараховується, починаючи з 5-го робочого 
дня у розмірі 0,0 5% від суми зобов’язання. 
Штраф за неподання декларації  в електронному 
вигляді становить 2000 крон. За порушення 
зобов’язань з реєстрації платником, або 
ненадання підтверджуючих документів з ПДВ – 
штраф до 500000 крон. Термін давності 5 років. 

Перевищення 
порогової 
суми обороту 

Реєстрація платником ПДВ має 
здійснитися не пізніше 10 числа 
календарного місяця, що настає за 
місяцем, в якому вперше досягнуто 
обсягу оподатковуваних операцій. 

Реєстрація платником ПДВ має здійснитися 
протягом 15 днів наступного місяця, в якому 
відбулося перевищення порогової суми. 

Особливості 
відшкодування 
ПДВ, 
внаслідок 
перевищення 
суми 
податкового 
кредиту 

За поданою заявою платника: 
включають у реєстр на сайті ДПС,  
призначається камеральна перевірка 
(протягом 30 к. дн. (90 к. дн. у 
воєнний період)), за результатами 
якої  узгоджується сума бюджетного 
відшкодування ПДВ.  Протягом 5-ти 
днів перераховується відшкодування. 

Подання заявки про відшкодування протягом 30 
днів, з обов’язковим коригуванням величини 
капітальних видатків, до яких належать: 
довгострокові матеріальні активи вартістю понад 
40 000 крон; -довгострокові нематеріальні активи 
вартістю понад 60 000 крон; -реконструкція, 
модернізація або суттєвий ремонт основних 
засобів. 

 
Отже, як в Україні, так і в Чехії є як спільні, так і відмінні особливості щодо оподаткування 

ПДВ (табл 1.), які потребують деталізованого вивчення у наступних тематичних публікаціях. З 
метою визначення переваг в оподаткуванні ПДВ у досліджуваних країнах доцільно додаткового 
проаналізувати динаміку величин податкових надходжень, ВВП, бюджетного відшкодування з 
ПДВ, та штрафних санкцій. 

 
1. Податковий кодекс України № 2755-VI від. 02.12.2010. 2. Zákon o dani z přidané hodnoty № 

235/2004 [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу https://www.kurzy.cz/zakony/235-2004-
zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-dph/.  
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Н.М. Воськало  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
РОЗРАХУНОК РЕЗЕРВІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ  

ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
 

Створені на підприємствах резерви та забезпечення дають змогу рівномірно розподілити 
витрати між звітними періодами та підтримати стійкість фінансово-майнового стану в кризовий час 
неплатежів контрагентів чи збиткової діяльності, а також під час зростання сезонних витрат. Чинне 
законодавство, визначаючи необхідність створення певних видів резервів більшістю підприємств, 
як правило, не регламентує ні видів документів для їх первинного обліку, ні порядку їхнього 
визнання й методики оцінювання. Водночас документування господарської операції є тим 
відправним моментом, який процедурно визначає факти її визнання в системі бухгалтерського 
обліку. Отже, впливає на інші процедури обліку, зокрема оцінювання, відображення на рахунках 
обліку, узагальнення у звітності. 

Створення забезпечень та резервів для більшості підприємств є обов’язковим згідно із 
законодавством. Зокрема, резервний капітал необхідно створювати для акціонерних товариств обсягом 
не менше 15% від статутного капіталу, а для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю – 
у розмірі оплати частки, яку товариство викуповує у свого учасника. Призначення резервного капіталу 
має певні особливості для різних видів товариств. Акціонерні товариства можуть його використовувати 
на покриття можливих збитків чи виплату дивідендів за привілейованими акціями. Призначення 
резервного капіталу для інших товариств законодавчо не визначене, фактично – це зарезервована 
частина прибутку, яку не можна використовувати для виплат засновникам.  

Необхідність створення забезпечень передбачено НП(С)БО 11 «Зобов’язання», а формування 
резерву сумнівних боргів регламентує НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Основним 
критерієм, який визначає обов’язок створення резервів і забезпечень, виступає не організаційно-
правова форма, а величина підприємства. Тобто мікропідприємства та малі підприємства на 
спрощеній системі оподаткування можуть створювати перелічені вище забезпечення і резерви, але 
не зобов’язані це робити. 

Резерви і забезпечення у балансі відображаються не лише в різних розділах, а й у різних 
частинах: резерв сумнівних боргів у активі як регулятив дебіторської заборгованості, а резервний 
капітал і забезпечення – в пасиві, незважаючи на те, що за своєю економічною сутністю всі 
складові мають безпосереднє відношення до нерозподіленого прибутку, тобто власного капіталу. 
Резервний капітал формується з чистого або нерозподіленого прибутку. При створенні забезпечень 
чи резерву сумнівних боргів виникають витрати, а при їх списанні – доходи, що безпосередньо 
пов’язані з формуванням кінцевого фінансового результату – прибутку або збитку. 

Бухгалтерський облік будь-якого об’єкта починається зі складання первинних документів. 
Для обліку забезпечень та резервів немає імперативно затверджених форм первинних документів, 
що може бути обумовлено приналежністю їхнього створення чи використання до внутрішніх 
операцій підприємства. Проте, без належним чином оформленого документу господарську 
операцію обліковувати не можна. Як правило, бухгалтери в таких ситуаціях використовують 
бухгалтерську довідку. Підприємства можуть розробляти свої форми документів з дотриманням 
всіх необхідних реквізитів і вимог, передбачених законодавчо-нормативними документами, та 
затверджувати їх наказами по підприємству.  

Серед усіх можливих видів резервів підприємства найчастіше використовують резервний 
капітал та забезпечення виплат відпусток. 

Для суб’єктів господарювання, які реалізують товари з гарантією якості, виникає 
необхідність створення забезпечення на гарантійний ремонт. Для його формування аналізують 
сукупну вартість повернених товарів в загальній сумі реалізації за звітний період. Гарантійні 
ремонти можуть бути різної вартості та періодичності, залежно від виду деталей, які втратили 
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придатність. Тому з метою формування забезпечення на гарантійний ремонт доцільно розробити 
класифікацію видів ремонтів з урахуванням частоти їх проведення та вартості.  

Зазначені групи видів ремонтів повинен розробити спеціаліст з ремонтного відділу та 
передати бухгалтерії. Коефіцієнт для розрахунку забезпечення пропонуємо розраховувати за 
формулою (1) 

∑
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де К – коефіцієнт формування забезпечення на гарантійний ремонт; Ді – і-та група вартості ремонту 
деталей; Р1 – перший рік експлуатації; Р2 – другий рік експлуатації; n – кількість груп деталей за 
вартістю ремонту; Вj – вартість реалізації кожного року упродовж гарантійного періоду; m – 
кількість років гарантійного періоду 

В чисельнику кількість ∑Д*Р дорівнює кількості років гарантійного періоду. Місячна 
величина нарахування забезпечення розраховується множенням визначено коефіцієнту на вартість 
реалізації в цьому періоді.  

Забезпечення на гарантійний ремонт доцільно формувати за номенклатурою реалізованої 
продукції, оскільки різні товари потребують різного, як за часом, так і за вартістю гарантійного 
обслуговування. 

Необхідність створення резервів і забезпечень передбачене чинним законодавством, однак 
порядок їх документального оформлення не регламентований жодним імперативним документом. 
При їх розробленні доцільно враховувати методику розрахунку при створенні і використанні у 
різних ситуаціях. 
 
 
 

Н.М. Гавронська  
Хмельницький політехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 
 

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СИРОВИНИ  
І МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Сировина і матеріали є матеріальною основою продукції підприємств харчової промисловості та 

формують значну частку її собівартості. Забезпечення безперебійного надходження у виробництво цих 
ресурсів з належною якістю та економічно обґрунтованою вартістю потребує ефективного управління 
процесами їхнього постачання, складування, витрачання тощо, а отже й бухгалтерського обліку, який є 
головним інструментом інформаційного забезпечення такого управління. 

У праці [1] серед завдань бухгалтерського обліку вчені виокремлюють документальне 
спостереження за економічними процесами та явищами, забезпечення користувачів інформацією 
про ці процеси, явища і капітал, а також створення інформаційної бази для управління 
господарською діяльністю підприємства. А до основних функцій бухгалтерського обліку автори 
відносять інформаційну, контрольну, оцінювальну й аналітичну [1]. Ці завдання та функції 
стосуються будь-якого об’єкта бухгалтерського обліку, однак їхня реалізація щодо конкретної 
топологічної ділянки та виду економічної діяльності підприємства має певні особливості. Зокрема, 
завдання і функції (а, отже, й методика) бухгалтерського обліку сировини і матеріалів на 
підприємствах харчової промисловості, окрім загальних (притаманних і для інших топологічних 
ділянок обліку та видів економічної діяльності підприємств), мають враховувати такі особливості: 

1) сучасні виробничі технології підприємств харчової промисловості передбачають суцільну 
автоматизацію складування, зберігання, передачі у виробництво та використання сировини й 
матеріалів; 
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2) сучасні системи інформаційного забезпечення управління підприємствами, як правило, є 
інтегрованими та охоплюють автоматизацію всіх бізнес-процесів підприємства (крім фінансів 
містять інформаційні модулі інших бізнес-процесів); 

3) сировина і матеріали підприємств харчової промисловості здебільшого мають обмежений 
термін придатності, що обумовлює необхідність постійного оперативного відслідковування 
термінів їхнього зберігання на складах тощо. 

Врахування цих особливостей при формуванні облікової політики конкретного підприємства 
потребує детального аналізу бізнес-процесів його діяльності та технологічного циклу виробництва. 

 
1. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики : підручник / А.Г. 

Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с. 
 
 
 

В.В. Гик  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
З ПИТАНЬ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Формування підходів до розуміння інтегрованої звітності та ідентифікація наукового ландшафту 

в цій сфері набувають дедалі більшої актуальності, оскільки вимоги та запити стосовно інформації 
стейкхолдерів постійно зростають. Саме тому метою дослідження було проведення загального 
бібліометричного контент-аналізу наукових публікацій за тематикою інтегрована звітність. 

У результаті аналізу проведеного за період 1990-2020 рр. було виявлено 308 публікацій у базі 
даних Scopus та 393 публікацій у базі даних Web of Science. У табл. 1 наведено детальну кількість 
публікацій залежно від типу документа. 

 
Таблиця 1 

Кількість публікацій відповідно до типу документа 

Тип документа 
Scopus Web of Science 

Кількість % Кількість % 
Стаття  213 69,2 300 66,1 
Впровадження  - - 65 14,3 
Розділ книги  64 20,8 32 7,0 
Книги  19 6,2 3 0,7 
Рання публікація  - - 28 6,2 
Редакційний матеріал  - - 8 1,8 
Огляд  10 3,2 7 1,5 
Реферат  - - 6 1,3 
Рецензія на книгу  - - 5 1,1 
Тези конференцій  2 0,6 - - 
Загальна кількість 308 100,0 393 100,0 

Джерело: сформовано автором на основі отриманих даних із баз Scopus та Web of Science. 
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За аналізований період публікації у базах даних Scopus та Web of Science були представлені в 
основному статтями та у відсотковому значенні становили приблизно однаково – 70 %. Проте 
ситуація з іншими видами публікацій є дещо іншою: розділів книги у базі даних Scopus знайдено 64 
або 20,8 %, що у два рази більше ніж у базі даних Web of Science 32 або 7,0 %; кількість книг у базі 
даних Scopus становить 19, що також є значно вищою, ніж у базі даних Web of Science – 3; ранні 
публікації (статті, доступні в Інтернеті до того, як їх буде призначено для випуску) були виявлені 
тільки у базі даних Web of Science та їх кількість становить 28 або 6,2 %. Всі решта види публікацій 
у відсотковому значенні становили не більше 5 % від загальної кількості. 

Для проведення кількісного аналізу публікацій побудовано графік з їх динамікою за роками 
(рис. 1). 

З рис. 1 видно, що кількість публікацій за тематикою інтегрована звітність протягом 
досліджуваного періоду з кожним роком зростає, що свідчить про науковий інтерес серед 
науковців. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості публікацій за тематикою інтегрована звітність у 
 наукометричних базах даних Scopus та Web of Science за період 1990-2020 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі отриманих даних із баз Scopus та Web of Science. 
 
Відповідно до побудованих ліній тренду за наукометричними базами даних Scopus та Web of 

Science спостерігається різке зростання опублікованих праць за даною тематикою починаючи з 
2014 року, завдяки активній роботі науковців у багатьох країнах. Це пов’язано насамперед з тим, 
що у 2014 році на пленарному засіданні XIX Всесвітнього конгресу бухгалтерів Міжнародна рада з 
інтегрованої звітності затвердила поступове прийняття Міжнародних основ інтегрованої звітності 
протягом найближчих трьох років та викликало публічну обговорюваність даного питання. 
Порівняно низька публікаційна активність до 2014 року, на нашу думку, пов’язана з тим, що цей 
тривалий період характеризується процесом модифікації концепції корпоративної соціальної 
відповідальності та формуванням (зародженням) нової форми концепції інтегрованої звітності. Не 
зважаючи на це, саме у цей період відбулися перші спроби підготовки та подання інтегрованих 
звітів. Більш детальні результати аналізу наведено у статті  [1]. 

Отже, практична значимість отриманих результатів дозволила глибше встановити сучасний 
стан наукових досліджень за тематикою. Динаміка кількості досліджень за даною темою протягом 
останнього десятиліття значно зросла. Це свідчить про те, що проблематика інтегрованої звітності 
продовжує залишатися привабливою на глобальній науковій арені. Більше того, радикальні зміни в 
системі звітності зберігають і з кожним роком посилюють важливість цієї теми.   

 
1. Гик В.В. Інтегрована звітність підприємств: бібліометричний аналіз. Облік і фінанси.  

2021, № 3, С. 5-10.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ  
 

Важливим та невід’ємним етапом організації обліку на підприємстві є формування облікової 
політики, від якої залежать ефективність функціонування системи бухгалтерського обліку, якість 
прийнятих на основі облікової інформації управлінських  рішень та фінансові результати діяльності 
суб’єкта господарювання в цілому. Теоретико-методичні та практичні аспекти формування 
облікової політики висвітлені у наукових працях широкого кола науковців, серед них: Пушкар 
М.С., Щирба Т.М., Швець В.Г., Барановська Т.В, Пальчук О.В.,  Васільєва Л.М., Кулик В.А., Лень 
В.С., Сопко В.В. та інші. Вітчизняні вчені мають різні точки зору на процес формування облікової 
політики та її компоненти. У той же час єдиною є точка зору щодо значущої ролі облікової обліки в 
організації обліку, контролю та управлінні діяльністю підприємства. 

На макрорівні облікова політика трактується вітчизняними науковцями як «інструмент 
державного регулювання бухгалтерського обліку», «сукупність прийомів і методів, за допомогою 
яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених на те 
законодавчих та виконавчих органів влади» [1], а також як складова системи обліку країни [2], на 
мікрорівні – як сукупність обраних способів, методів, прийомів, процедур, правил ведення обліку 
на конкретному підприємстві.  

Узагальнюючи наявні у економічний літературі погляди вчених на сутність терміну «облікова 
політика», можна виокремити такі основні підходи до її розуміння:  

- сукупність принципів, методів, процедур, які використовуються для ведення бухгал-
терського обліку і складання фінансової звітності; 

- сукупність способів, підходів до ведення бухгалтерського обліку, а також дій із формування 
комплексу методичних прийомів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку; 

- інструмент організації обліку та управління обліком на підприємстві. 
При формуванні облікової політики слід враховувати зовнішні та внутрішні чинники, які 

впливають на діяльність підприємства в цілому і позначаються на організації обліку та внутрішнього 
контролю зокрема. Серед зовнішніх факторів впливу можна виокремити такі фактори: чинне 
нормативно-правове поле, що регулює підприємницьку діяльність та оподаткування, особливості ринку 
та ринкова позиція, потреби та інтереси зовнішніх користувачів звітності, інфляційні явища та ін. До 
внутрішніх факторів, які мають бути враховані при формуванні облікової політики, належать: 
організаційно-правова форма підприємства, вид діяльності та галузь, у якій воно функціонує, форма 
власності, масштаби діяльності, специфіка роботи та господарських операцій, організаційно-
управлінська структура, розподіл функцій між структурними підрозділами та взаємодія структурних 
одиниць, чисельність працівників та їх кваліфікація, рівень впровадження та використання у діяльності 
інформаційно-комп’ютерних технологій,  система оподаткування, інформаційні потреби внутрішніх 
користувачів, стратегічні напрями розвитку підприємства. Тому облікова політика одного підприємства 
буде відрізнятися за структурою та змістом від облікової політики іншого підприємства. 

Облікова політика у сучасних умовах господарювання виступає інструментом управління 
підприємством та позначається на результатах його діяльності. У контексті управління суб’єктом 
господарювання до основних напрямів використання облікової політики належать: 

- формування моделі обліку та організація облікового процесу на підприємстві;  
- управління доходами, витратами та фінансовими результатами діяльності підприємства; 
- управління фінансово-економічним станом та ефективністю діяльності підприємства в 

цілому;  
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- управління величиною податків підприємства; 
- вплив на рішення, які приймаються управлінським персоналом.  
 
1. Бровко В.М. Облікова політика як інструмент державного регулювання бухгалтерського 

обліку. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2012. №. 1. С. 72-75. 2. Смірнова  І.В. 
Облікова політика підприємства як елемент системи обліку. Наукові праці Кіровоградського 
національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. Кіровоград: КНТУ, 2007. 
Вип. 12, ч. 2. С. 305-309. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТУ 
РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Важко уявити розвиток економічного процвітання держави без повноцінного функціонування 

механізму проведення прозорих державних закупівель, котрий здатний забезпечити безперервну 
взаємодію між всіма учасниками економічної системи на макроекономічному рівні. Оскільки 
основною функцією держави є економічний розвиток, державні закупівлі є дієвим інструментом, 
який може забезпечити певну економічну трансформацію.  

Під тендерними торгами розуміють узгоджений змагальний процес між пропозиціями різних 
учасників, або ж конкурс, який проводиться з метою відбору найкращої, відповідно до економічної 
вигоди, пропозиції [1]. За типами предметів закупівель Державні тендери в Україні поділяють на 
такі, що відносяться до: товарів; послуг; робіт. Також закупівлі класифікуються за рівнем вартості 
товарів, послуг та робіт. Гранична вартість («пороги») та порядок здійснення «надпорогових» 
закупівель визначаються нормами Закону України №922 «Про публічні закупівлі».  

Метою Закону України «Про публічні закупівлі» є забезпечення ефективного та прозорого 
здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, 
розвиток добросовісної конкуренції та запобігання проявам корупції у цій сфері.  

Тендерний процес є одним з етапів закупівельного процесу. Тендерна основа закупівель 
складається з таких етапів:  

- подача заявок;  
- проведення аукціону;  
- оцінка пропозицій та визначення переможця;  
- укладання угоди.  
Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція по-

дається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною 
пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими 
полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення 
замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним критеріям, вимогам, 
визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»і в тендерній документації, та 
завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. 
завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, 
здійснюється учасниками до закінчення строку подання тендерних пропозицій [2].  

У момент оголошення аукціону електронна система розкриває ціни, пропоновані учасниками, 
й сортує їх по зменшенню. Аукціон проходить у три етапи. На кожному з них учасники в порядку, 
який визначено заздалегідь, знижують ціни до такого рівня, який можуть собі дозволити. Кожен з 
наступних етапів аукціону розпочинається з найбільшої цінової пропозиції попереднього.  
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Після третього етапу ставок система робить всі пропозиції публічними для учасників. 
Розкриваються ціни, умови надання предмету закупівлі, а також документи, які підтверджують 
кваліфікацію потенційних виконавців. На основі цих даних замовник здійснюватиме оцінку 
пропозиції. Оцінка тендерних пропозицій повинна проводитись тендерним комітетом Замовника. 
Головним критерієм оцінки пропозиції для замовника є економічна вигода.  

Фінальний етап – підписання угоди. Якщо ні в кого немає скарг, сторони підписують угоду та 
починають співпрацю. На цьому торги закінчуються.  

Завдяки тому, що в Україні існує система Прозорро, спостерігати за ходом та результатами 
торгів можуть не лише учасники, а будь-хто. Проведення державних закупівель під наглядом 
громадськості сприяє боротьбі з корупцією, надає шанс на розвиток малому та середньому бізнесу.  

Використання стандарту відкритих даних у процесі закупівель забезпечує доступність 
інформації, таким чином позитивно впливаючи на рівень сприйняття прозорості влади.  

Від березня 2020 року задля боротьби з COVID-19, замовники можуть купувати необхідні 
ліки та обладнання у постачальників за спрощеною процедурою. Закупівлі, які спрямовані на 
протидію з коронавірусом замовники будуть проводити поза системою Прозорро, тобто 
укладається прямий договір. Та не зважаючи на те, що тендера можуть проводитись не в системі 
Прозорро, вся інформація про укладені договори за їх результатами все одно повинна бути у 
відкритому доступі в системі. За результатами таких тендерів замовники зобов’язані завантажувати 
у систему Прозорро звіти про укладені договори та їх виконання.  

 
1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. (2004). Управління проектами: навч. посіб. 

К.: КНЕУ. 2. Закон України «Про публічні закупівлі». (2021, Жовтень 20), підстава – 1756-IX. 
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ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ТА НЕОБХІДНІСТЬ  
ЇХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Зростаючі потреби населення спричиняють щораз більше використання природних ресурсів, 

що завдає невідворотної шкоди навколишньому природному середовищу. Світова спільнота 
розробляє і реалізує концепцію сталого розвитку, яка має на меті зберегти безпечне довкілля для 
майбутніх поколінь. Світові екологічні проблеми загострились ще більше внаслідок російської 
військової агресії в Україні. Центр екологічних ініціатив «Екодія» [1] веде моніторинг та щоденно 
фіксує випадки потенційної шкоди довкіллю. Проте оцінити реальні масштаби лиха можна буде 
лише після завершення війни, а наслідки будуть відчуватись роками.  

Власне для оцінювання реальної ситуації, щодо встановлення розміру втрат та витрат, на 
рівні господарюючих суб’єктів необхідним є розробка обліково-аналітичного забезпечення, яке 
уможливить приймати управлінські рішення щодо врахування екологічних впливів. Існуюча 
облікова система не адаптована для формування інформації, пов’язаної з управлінням і контролем 
за екологічними витратами, розмір яких щороку зростає. 

В українській системі обліку не передбачено врахування екологічних витрат підприємства, як 
наслідок, облік ведеться безсистемно. Відсутність правдивих даних про обсяги екологічних витрат, 
види та напрями здійснення унеможливлюють їх аналізування та контролювання. 

Дефініція «екологічні витрати» серед науковців трактується по-різному. Незважаючи на те, 
що чинна нормативно-правова база використовує термін «екологічні витрати» зокрема для 
статистичного спостереження, його чітке визначення відсутнє. Окрім власне терміну «екологічні 
витрати», який багаторічно присутній у означенні форми статистичної звітності, її назва періодично 
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змінювалась з використанням термінів «витрати на охорону довкілля», «витрати на охорону 
природи», «витрати на охорону навколишнього природного середовища», «природоохоронні 
витрати», «екологічні збори» та поточні «екологічні платежі» тощо, зміст яких не трактується.  

Вивчення екологічних витрат можливе через дослідження їх класифікації. Екологічні витрати 
поділяють за видами діяльності: операційні (зумовлені використанням природних ресурсів та їх 
охороною), фінансові (на обслуговування кредитів у сфері екологічної діяльності) та інвестиційні 
(на придбання, реконструкцією, модернізацію, капремонт основних засобів природоохоронного 
призначення), а також за характером впливу на навколишнє середовище: експлуатаційні (задля 
забезпечення виробничого процесу природними ресурсами, їх експлуатацією та відновленням) і 
природоохоронні (пов’язані із заходами щодо охорони від забруднення) [2]. 

Управління охорони довкілля США (Environmental Protection Agency (EPA/USEPA) 
виокремлює внутрішні (ініціативні) та зовнішні (суспільні) витрати. До внутрішніх витрат належать 
звичайні (на оплату праці, матеріали, обладнання тощо); приховані (на дослідження, освоєння та 
перевірку земель, на екологічний аудит, на екоподатки тощо) та потенційні витрати (на сплату 
неустойок, штрафів, відновлення природнього середовища), а також соціальні витрати [3]. 

У чинному «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища» [4] 
відображається інформація про витрати на охорону навколишнього природного середовища, дані 
про спеціалізовані екологічні послуги підприємства протягом звітного року, до яких відносяться 
надходження (оплата) коштів за надання послуг природоохоронного призначення, надходження 
коштів від продажу відходів та побічної продукції, отриманої при здійсненні природоохоронних 
заходів. Проте, інформація про екологічні платежі, до яких відносяться екологічний податок і 
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в останньому статистичному 
спостереженні не збирається. 

Вченими обґрунтовано, що визначити справедливу собівартість продукції неможливо без 
виділення із загальної суми виробничих витрат екологічних витрат. Як наслідок, справедливу ціну 
сформувати можна лише при веденні обліку екологічних витрат [5]. 

В Україні з набранням чинності Закону [6] почалися процедури оцінки впливу на довкілля 
(ОВНС), які реалізуються через формування інтегрованої звітності як основи корпоративної 
звітності, що спонукає компанії формувати нові бізнес-моделі та рекомендації щодо розкриття 
цілей сталого розвитку. 

Екологічні проблеми, що спричинені виснажливим використанням навколишнього 
природного середовища, потребують обліково-аналітичного забезпечення у сфері екологічних 
витрат. Їх виокремлення із загальної маси витрат підприємства, дасть змогу накопичувати 
об’єктивну інформацію з метою їх аналізування, контролювання та управління ними. 

 
1. Центр екологічних ініціатив «Екодія» [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
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Полянська О. А. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень Бізнесінформ № 8. 2018. 6. 
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля«  від 23.05.2017 № 2059-VIII [Електронний ресурс]: – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text 
  



21 

О.В. Грищенко  
Львівський торговельно-економічний університет  

 
ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ  
В УПРАВЛІННІ ПРОКАТОМ МАЙНА  

 
Успішне функціонування псубєктів бізнесу, що надають послуги прокату, значно залежить від 

якості  системи управління їх майновим потенціалом, зокрема, предметами, які утворюють прокатний 
фонд. Тому, своєчасне прийняття обгрунтованих управлінських рішень вимагає раціонально 
побудованої системи контролю як основного інструменту управління. Внутрішній контроль дозволяє 
оперативно розробити та реалізувати заходи, спрямовані на забезпечення формування, збереження, 
підвищення ефективності використання предметів прокату, що втілюють у собі економічні вигоди, 
законності й доцільності здійснення господарських операцій з такими активами. Однак, виникає 
необхідність його інтеграції з іншими функціями управління, обумовлюючи їх тісний зв’язок.  

Особливо актуальним залишається питання взаємозв’язку систем обліку та внутрішнього 
контролю в управлінській діяльності субєктів господарювання. Результати досліджень свідчать, що 
погляди вчених різних наукових шкіл щодо вивчення даної проблеми різняться між собою, тим не 
менш, вважаємо, що їх можна згрупувати, розглядаючи з двох позицій. Перша ґрунтується на 
твердженні про самостійне існування обліку та внутрішнього контролю, не наділяючи облік 
контрольними функціями. Інші ототожнюють облік з внутрішнім контролем, стверджуючи, що обліку 
притаманні контрольні властивості. Ми ж притримуємося дещо іншої позиції. З одного боку, облік сам 
по собі не є контролем, вони безумовно являються самостійними елементами управління, оскільки в 
процесі внутрішнього контролю використовуються специфічні прийоми, які знаходяться за межами 
функціонування системи бухгалтерського обліку. Це підтверджує неможливість ототожнення цілей і 
завдань бухгалтерського обліку в частині контролю з ціллями і завданнями внутрішнього контролю як 
функції управління. З іншого боку, внутрішній контроль присутній на кожній стадії управлінського 
процесу і виконання бухгалтерським обліком контролюючої функції закладено в його природі. Тому, 
системи обліку та внутрішнього контролю потрібно розглядати в контексті їх єдності. 

Вивчення систем обліку та внутрішнього контролю, на прикладі предметів прокату, дозволяє 
визначити наступні засади їх взаємозв’язку. По-перше, єдність їх об’єктів. Так, внутрішній контроль 
досліджуваних активів здійснюється в розрізі таких об’єктів: види предметів прокатного фонду 
підприємства (в залежності від терміну корисного використання); операції, пов’язані з прокатним майном 
(надходження, використання в процесі надання послуг, списання тощо). Ідентифікація об’єктів контролю 
в розрізі видів предметів прокату відбувається із застосуванням аналітичних рахунків обліку. Доречним в 
даній ситуації буде їх об’єднання за однорідністю складу в окремі асортиментні групи, розмежування за 
матеріально-відповідальними особами та місцем знаходження активів (на підприємстві або видані 
напрокат). Водночас, система бухгалтерського обліку виступає в якості об’єкта внутрішнього контролю. 

По-друге, досліджуваний взаємозв’язок полягає в тому, що обліку властива контрольна 
функція. Однозначно, вона реалізується не автоматично, а бухгалтерською службою підприємства. 
Виконання контрольної функції в процесі бухгалтерського обліку предметів прокату втілюється за 
допомогою елементів методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерський контроль здійснюють в 
основному в формі поточного контролю. Контрольні функції бухгалтерського обліку спрямовані на 
те, щоб контролювати законність і доцільність здійснюваних господарських операцій з предметами, 
що надаються в прокат, під час оформлення документів і ведення обліку та тим самим забезпечувати 
достовірність інформації про стан предметів прокату. Відповідно, якби бухгалтерський облік не був 
наділений контрольною функцією, то він би не використовувався як інструмент внутрішнього 
контролю. 

По-третє, система обліку слугує основним джерелом інформаційного забезпечення внутріш-
нього контролю. Так, в процесі бухгалтерського обліку формується інформація про наявність та рух 
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предметів прокатного фонду підприємства, джерела їх фінансування, господарські процеси, які 
відбуваються з активами для потреб контролю з різним ступенем деталізації. Дані можна отримати з 
Акту надходження предметів прокату, Акту передачі предметів в прокат, Акту на списання предметів 
прокату тощо. Тому, облікова інформація повинна бути достовірною та оперативною, що забезпечить 
створення ефективної системи внутрішнього контролю. Обліку та внутрішньому контролю властивий 
характер зворотного зв’язку. Він проявляється в тому, що система бухгалтерського обліку створює 
умови і надає необхідну інформацію з метою реалізації контролю, а система внутрішнього контролю 
забезпечує функціонування обліку як однієї з його цілей. 

Виходячи з вищевикладеного, системи обліку та внутрішнього контролю не лише тісно 
переплітаються, а й доповнюють одна одну в процесі управління специфічним видом активів 
підприємств, що надають послуги прокату. Передумовою здійснення внутрішнього контролю 
предметів прокату на належному рівні є правильно організована система їх обліку, а щоб 
бухгалтерський облік постійно надавав своєчасну та правдиву інформацію – внутрішній контроль 
повинен бути дієвим. 

 
 
 

І.І. Демко, І.М. Вагнер  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ОБЛІК ТА НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  

ЯК ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Інструментами управління соціальною відповідальністю є ведення соціального обліку та 
складання нефінансової звітності про результати виконання соціальних програм та доведення їх до 
заінтересованих сторін. Соціальна звітність не є обов’язковою, її база лише формується. Проте кожна із 
сторін має свою мотивацію до користування даними соціальної звітності: 

1. Керівництво компанії й акціонери – можливість мати точну інформацію про економічні, 
екологічні, соціальні аспекти діяльності, суспільне визнання та суспільний вплив компанії тощо. Важливу 
роль відіграє інформація про додержання етики бізнесу, лояльність клієнтів, стан корпоративної культури, 
задоволеність персоналу, додержання законодавчих вимог, динаміку довіри до компанії з боку інститутів 
громадянського суспільства.  

2. Персонал компанії та його представницькі органи (ради, профспілки та інші) – одержання точної 
інформації про дії та плани компанії на рахунок формування компенсаційного пакета, реалізації 
соціальних програм, реструктуризації бізнесу, поліпшення умов праці та створенню нових робочих місць. 

3. Бізнес-партнери – можливість розглянути чи є їхній партнер надійною організацією та чи 
додержується принципів ведення бізнесу, чи не порушує прав люди та праці, чи є ризик втратити імідж 
через цю організацію. 

4. Конкуренти – можливість порівнювати власні ініціативи і нефіксовані показники з ініціативами 
та показники інших компаній, що дає дізнатися та виявити ризики, опрацювати та покращити свою 
діяльність. 

5. Споживачі – одержання інформації щодо цін та якості товарів та послуг, змін у товарній 
політиці, екологічні результати підприємства тощо. 

6. Державні органи й органи місцевого самоврядування – одержання інформації, яка необхідна для 
програм соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього середовища 

Соціальна звітність є похідною, якщо порівнювати з фінансовою звітністю. Тому один із способів 
покращити соціальну відповідальність у бізнесі це визнати імплементацію соціального обліку в системі 
бухгалтерського. В подальшому виникає проблема розроблення соціальної облікової політики, яка має 
включати методологію обліку, установити вимоги щодо інформації. 
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Рівень якості соціальної звітності результат не тільки часткової відповідальності стандартам, але й 
розбіжностям у підходах бухгалтерського обліку та звітності з міжнародними стандартами. В Україні 
впровадження принципів соціальної відповідальності відкриває посилення відкритості в діяльності 
підприємств, що дає доступ закритої інформації заінтересованим сторонам про баланс, структуру 
управління.  

 
1. Жиглей І.В. Соціально-відповідальна діяльність: поняття, складові та передумови відображення 

у системі бухгалтерського обліку /І.В. Жиглей//Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 
контролю і аналізу. – 2012.- Вип. 3 (24). – С. 170-174. 2. Колот А.М. Корпоративна соціальна 
відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння / А.М. Колот// Економіка України. – 2014. – No 3 
(628). – С. 70 – 82. 
 
 
 

О.М. Демчук 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 
ВЕЛИКІ ДАНІ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
В умовах зростання конкуренції, посилення вимог НБУ, постійних зовнішніх і внутрішніх 

загроз основне завдання інноваційної діяльності банківської установи полягає в тому, щоб 
перетворити потреби суспільства на нові можливості для ефективного ведення банківського 
бізнесу, зокрема за рахунок технологій «великих даних» (англ. BigData). 

BigData – це різні інструменти, підходи та методи обробки як структурованих, так і 
неструктурованих даних з метою їх використання для конкретних завдань і цілей[1].Тому, маючи 
величезну кількість достовірної (структурованої) інформації про своїх клієнтів (від 
ідентифікаційних даних до щоденних транзакцій і кредитної історії) все більше банків 
впроваджують в свою діяльність кластери BigData для аналізу даних про споживачів і виявлення 
прихованих закономірностей в їх поведінці. 

Основні функції великих даних у банках: [2] 
1. Аналіз аудиторії. Вивчення цільової аудиторії допомагає створювати популярні пропозиції й 

оптимізувати їхнє просування. За запитом бізнесу експерти можуть розробити портрет клієнта, щоб 
краще пізнати цільовий сегмент, його ключові характеристики та переваги. А Look-alike аудиторія 
(«пошук схожих») допоможе в залученні нових клієнтів і підвищенні ефективності реклами. Крім того, 
під час роботи з Big Data можна розрахувати величину життєвого циклу потенційного клієнта (CLV), 
отже, дізнатися, наскільки вигідним буде співпраця з ним. Так можна прогнозувати свої доходи й 
постійно їх збільшувати, залучаючи й утримуючи перспективнішу аудиторію. 

2. Скоринг на основі Big Data в банках. Використовуючи скоринг на базі Big Data, можна 
точніше й об’єктивно оцінити потенційних клієнтів на предмет надійності та платоспроможності, 
навіть якщо в них немає кредитної історії, і виявити ризик шахрайства. Наприклад, замість 
категоричної відмови у наданні кредиту тій чи іншій особі й, відповідно, втрати потенційних вигід 
від даного позичальника, за допомогою скорингу є можливість надати іншу релевантну пропозицію 
по кредиту, що відповідатиме рівню кредитоспроможності клієнта. 

3. Теплові карти й геоаналітика. Безпосередньо через геолокаційну аналітику дозволяють 
визначити найбільш вдалі місця мережі відділень та банкоматів, аналіз історичних даних щодо 
попиту на готівкові кошти з урахуванням певних подій, погодних умов, вихідних і святкових днів – 
потребу банкоматів в готівці, аби не зберігати там надлишкові кошти, які можна було б розподілити 
у більш дохідні напрями використання. 

4. Таргетована розсилка. Суть таргетованої розсилки в тому, щоб донести інформацію щодо 
послуг, акцій та товарів тим, кому це цікаво. Для налаштування таргетингу можна вибирати різні 
сегменти цільової аудиторії, спираючись на захоплення, географічне положення, вік тощо. 
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Дані функції наразі використовують комерційні та державні банки України, зокрема один із 
найбільших банків України – «ПриватБанк». За допомогою Big Data аналізується величезний обсяг 
даних: 

1. POS-термінали, банкомати та термінали самообслуговування, які дозволяють відстежити 
пріоритетні маршрути, якими клієнт ходить найчастіше. 

2. Аккаунти в соцмережах. Якщо користувач авторизувався в банківському віджеті через 
соцмережі та погодився дати банку доступ до облікового запису (наприклад, щоб підняти ліміт), 
тоді даних про нього стає більше. Можна дізнатися, з ким він спілкується, який вміст йому 
подобається. Завдяки цій інформації можна створювати передиктивну аналітику (передбачати 
поведінку клієнта) та визначати неплатосроможних клієнтів. 

3. Торговий майданчик "ПриватМаркет". Тут приватні особи купують товари, а компанії 
проводять закупівлю. Банк аналізує переваги клієнтів, щоб розуміти, які продукти йому 
запропонувати. 

Далі аналітики банку вирішують, які із зібраних даних будуть предикторами, тобто матимуть 
значення для оцінки кредитоспроможності позичальників. Їх аналізують за допомогою 
спеціального програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, потім проводиться скоринг. 

Предиктором може бути, наприклад, кредитна історія людей з оточення позичальника. Дані 
про це беруть із соціальних мереж. Якщо виявляється, що друзі та знайомі клієнта не погашають 
кредитні зобов’язання, у банку вважають, що і він зробить так само. При цьому, грають роль навіть 
музичні уподобання. Так, у «Приватбанку» з'ясували, що любителі шансону рідше повертають 
кредитні кошти, на відміну від шанувальники джазу та легкої музики. 

Таким чином, з технологіями Big Data можна побудувати ефективну стратегію просування 
послуг і товарів, краще розуміти запит аудиторії, налагодити таргетовану комунікацію з клієнтами, 
краще оцінювати свої ризики і, як наслідок, збільшувати прибуток. 

 
1. Казаков Р. И. ТехнологииBigData в управлениикрупными банками / Р. И. Казаков // Бизнес-

образование в экономике знаний.– №2 (2). – 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://goo.gl/3x8dWc. 2.  Big Data в банках: що це таке й у чому користь для банківського сектору. – 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hub.kyivstar.ua/news/big-data-v-bankah-shho-cze-
take-j-u-chomu-koristi-dlya-bankivsikogo-sektoru/ 
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ОЦІНКА І ОБЛІК ВТРАЧЕНИХ УКРАЇНОЮ  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 

Повномасштабна воєнна агресія росії в Україну, що розпочалась 24 лютого 2022 року, 
завдала і продовжує завдавати нашій державі значних втрат людських, трудових, інтелектуальних, 
матеріально-технічних, фінансових, морально-психологічних та інших ресурсів. 

«За перший місяць повномасштабної воєнної агресії росії в Україну, втрати України з 
урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у 
наступні роки перевищують 1 трлн. дол. Ця сума складається з трьох частин: 1) прямі 
інфраструктурні збитки (зруйновані мости, дороги, житло, будівлі)  майже 120 млрд. дол., а з 
урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних втрат – понад  270 млрд. дол.; 2) 
підрахунок втрат української економіки, тобто падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли тривають 
бойові дії. Це – недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції, що оцінюється у 290 млрд. дол.; 
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3) втрати, отримані внаслідок зменшення ВВП у перспективі відносно довоєнних планів, адже 
підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані.  … Нинішні сукупні збитки 
України внаслідок розв’язання  росією війни уже сягають 564,9 млрд. дол. з урахуванням втрат 
цивільного населення, ВВП та інвестицій» [1]. 

Військові втрати рф наочно показують, що Україна успішно захищається, проводячи мудру 
оборонну політику. Плани підступного ворога щодо бліцкригу в Україні, однозначно,  провалились. 

Так, журналістський бізнес-портал «Mind UA»  пише: «Майже $ 10,48 млрд. прямих 
військових втрат країни-агресора  від початку війни станом на 27 березня 2022 року,  та 32 
героїчного протистояння України російським окупантам. Такими темпами, як наші ЗСУ знищують 
ворожу техніку, через 1,5-2 місяці у країни-агресора не буде можливостей поповнювати свої 
військові потужності… Крім того, міжнародні країни-партнери наразі працюють над замороженням 
ще майже $ 650 млрд. резервного фонду країни-агресора» [2]. 

Ці $ 650 млрд.  мають бути репатрійовані на користь українських фізичних та юридичних осіб 
і України, як держави загалом. Проте,  напевно, цих коштів буде недостатньо для відновлення 
української економіки, тому Україну мають підтримати матеріально-технічними та фінансовими 
ресурсами усі демократичні країни світу, міжнародні організації, фонди, публічні люди доброї волі 
і т. д. 

Країна-агресор планувала захопити Україну за 3-4 дні, тому не передбачала значних 
фінансових витрат. Проте, війна триває уже другий місяць і рф нині здійснює великі незаплановані 
витрати та втрати ресурсів, які ще посилюються економічними санкціями з боку провідних країн 
Європи і світу. Правда, ворог шукає шляхи їх уникнення.   

 «За інформацією консалтингової компанії «Consultancy» із посиланням на дослідження 
«Centre for Economic Recovery» та «EasyBusiness», а також за даними компанії «Civitta», росія 
витрачає на воєнну операцію в Україні понад 20 млрд. дол. щоденно» [3].  

Отже, за місяць війни країна-агресор, напевно, витратила понад 600 млрд. дол., а разом із 
економічними санкціями і ще більше, тому маємо надію, що це призведе до найбільшої в історії рф 
економічної кризи і, з великою ймовірністю, до  повного розпаду цієї країни-терориста на окремі 
держави у найближчі два-три роки. 

Український народ героїчно боронить свою Незалежність на фронті і творить чудеса 
винахідливості та згуртованості в тилу задля остаточної Перемоги над нашим споконвічним і 
підступним ворогом – московсько-кремлівською ордою. Треба віддати належне представникам усіх 
гілок влади в Україні, які разом з українським народом самовіддано виборюють  повну 
незалежність України від північного сусіда. Зокрема, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на 
одному із засідань Кабінету Міністрів зазначив: «За останні тижні Уряд напрацював 9 основних 
напрямків  того, як Україна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах 
повномасштабної війни. Кожного дня кожен з цих напрямків ми наповнюємо конкретними 
рішеннями» [4, с. 1]. До цих основних напрямків відносять: «1) забезпечення сил оборони України 
всім необхідним; 2) формування стратегічних запасів продовольства; 3) нова економічна політика; 
4) єПідтримка і соціальні програми допомоги; 5) допомога вимушеним переселенцям; 6) 
забезпечення енергетичної незалежності; 7) формування новітніх логістичних мереж в умовах 
воєнного часу; 8) тісний зв’язок  України з усім цивілізованим світом (гуманітарна допомога нашій 
державі, санкції проти країни-агресора, фінансова допомога Україні); 9) відновлення України» [4, с. 
1-2]. У межах заявленої у цих тезах теми, зупинимось на останньому, девятому пункті. Він має три 
піднапрямки: «Перший – це грамотний підрахунок всіх збитків наших людей та нашої держави від цієї 
агресії. Другий – це заморожування й арешт усіх російських коштів, активів за кордоном. Третє – це 
акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України. Мова йде про новий План відновлення 
України, який об’єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади» [4, с. 2].  

Для України такий План був би своєрідним «План Маршала 2.0». Про це неодноразово у 
попередні роки заявляли різні політики, економісти та науковці, але, на жаль, їхні заяви так і не 
матеріалізувались. 
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Щодо Європейського Союзу, то «лідери країн-членів Євросоюзу зобов’язалися підтримати 
Україну і допомогти у відновленні після війни. … З метою надання допомоги Європейська Рада 
невідкладно починає підготовку до створення Трастового фонду солідарності в Україні» [5].  

Для того, щоб можна було б уже зараз розпочати роботу з  оцінювання збитків, завданих 
громадянам України від повномасштабної воєнної агресії росії в Україну Кабінет Міністрів України 
своєю постановою затвердив відповідний «Порядок … «, де визначено «умови, механізм та 
процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської 
федерації». До знищеного і пошкодженого нерухомого майна віднесено: квартири, інші житлові 
приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки. Інформаційне 
повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно містить такі дані: 1) прізвище, власне 
ім’я, по батькові особи власника (за наявності); 2) реєстраційний номер облікової картки платника 
податків особи; 3) її контактні дані; 4) відомості про нерухоме майно: а) тип об’єкта нерухомого 
майна; б) реєстраційний номер нерухомого майна згідно із відомостями з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно (за наявності); в) загальна площа нерухомого майна; г) адреса 
(місцезнаходження) нерухомого майна; ґ) інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом 
культурної спадщини (у разі потреби); 5) відомості про кількість осіб, що мешкали в нерухомому 
майні; 6) відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час 
настання події, опис пошкодження, фото-, відеофіксація (за наявності) [6, с. 1-2].   

Вважаємо, що цей «Порядок …» доцільно було б поширити і на знищене та/або пошкоджене 
нерухоме майно українських підприємств, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф. Окрім того, у «Примітках до річної 
фінансової звітності» (форма 5) варто було б розмістити відповідні дані про пошкоджене та 
знищене нерухоме та рухоме майно, кошти фізичних осіб чи запровадити іншу форму звітності. 

Отже,  незважаючи на непростий перебіг бойових дій в Україні, вона здійснює постійну 
оцінку й облік своїх втрачених матеріально-технічних ресурсів з метою притягнення рф до 
відшкодування усіх втрат і збитків та відновлення української економіки на основі новітніх 
досягнень світової науки і техніки. 

 
1. Шмигаль оцінює загальні збитки від війни у трильйон доларів, а втрату ВВП – у 35%. 

URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684865/. 2. $10,48 млрд – прямі військові втрати 
росії від війни з Україною. URL: https://mind.ua/news/20238613-1048-mlrd-pryami-vijskovi-vtrati-
rosiyi-vid-vijni-z-ukrayinoyu  3. Алака А., Кескин О. Исследование: Россия тратит на войну в 
Украине более $20 млрд в сутки.  URL: https://www.aa.com.tr/ru/мир/исследование-россия-тратит-
на-войну-в-украине-более-20-млрд-в-сутки/2522391. 4. Промова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 
на засіданні Уряду. Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
опубліковано  29 березня 2022 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premyer-ministra-denisa-
shmigalya-na-zasidanni-uryadu. 5. ЄС створює спеціальний фонд для відновлення України. URL: 
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684865/. 6. Порядок подання інформаційного 
повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380. URL: 
https://www.google.com/search?q=.+Порядок+подання+інформаційного+повідомлення+про+пошкод
жене+та+знищене+нерухоме+майно+внаслідок+бойових+дій%2C+терористичних+актів%2C+д
иверсій%2C+спричинених+військовою+агресією+Російської+Федерації&aqs=chrome..69i57.1552j0j
15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ЩОДО СИСТЕМИ РЕЗЕРВУВАННЯ  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Сільськогосподарська діяльність об'єктивно пов'язана з безліччю ризиків. Серед них в 
сільському господарстві особливе місце займають виробничі ризики, опосередковані частою 
непередбачуваністю природних явищ і погодних умов. В умовах економічної нестабільності 
ступінь ризику значно зростає. Врахування ризиків, шляхом створення резервів в бухгалтерському 
обліку та звітності, як засвідчує міжнародна практика, є дієвими інструментами щодо управління 
результатами діяльності підприємства. 

Порядок нарахування резервів у бухгалтерському обліку тісно пов’язаний з висновками, 
отриманими в процесі здійснення управлінських процедур на підприємстві. Належні процедури 
здійснюються працівниками аналітичної служби підприємства. Однак для цього їм необхідна 
первинна інформація про поточну оцінку активів, яка повинна готуватися в бухгалтерії організації. 

У процесі здійснення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств проводиться 
аналіз недобросовісних контрагентів, що дозволяє уникнути утворення сумнівної заборгованості ще 
на стадії укладання договорів. Зіставляються фактичні результати розрахункових відносин з 
оптимальною величиною дебіторської заборгованості: проводиться інвентаризація розрахунків з 
дебіторами, щодня простежується правильність і своєчасність платежів, проводиться оцінка 
структури дебіторської заборгованості по кожному покупцеві, встановлюються рівні перевищення 
фактичних строків погашення дебіторської заборгованості над очікуваними. 

Тому в процесі управління дебіторською заборгованістю потрібна наступна інформація: про 
виставлених рахунках дебіторів, які ще не сплачені; кількість днів перевищення строків платежу по 
кожному з них; сума безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості на певну дату. 

Щомісячні дані про величину та тривалість простроченої заборгованості, безумовно, 
необхідно надавати в процесі формування облікової інформації. Для цього в якості регістрів 
аналітичного обліку ми рекомендуємо реєстр простроченої дебіторської заборгованості. Далі 
зазначена інформація вивчається управлінським персоналом. Індивідуально по кожному дебітору 
повинна бути проведена робота для оцінки можливості і передбачуваних термінів погашення 
заборгованості. Результати аналізу є основою для прийняття рішення про необхідність створення 
резерву по конкретному сумнівному боргу та його величині. 

При аналізі дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств, слід 
враховувати особливості розрахунків з відповідними покупцями. При щоденному продажі 
розрахунки по оплаті необхідно здійснювати безпосередньо після кожної поставки, або після 
закінчення декількох днів у сумі накопиченої заборгованості, або, що рідше, у формі попередньої 
оплати в рахунок майбутніх поставок. 

Формування даних про величину та тривалість простроченої заборгованості з покупцями, має 
здійснюватися відокремлено. Для цього рекомендуємо застосовувати регістр аналітичного обліку – 
«Реєстр простроченої заборгованості за покупцями з встановленою періодичністю погашення». 
Застосування рекомендованої форми регістру аналітичного обліку простроченої дебіторської 
заборгованості у процесі формування облікової інформації в сільськогосподарському підприємстві 
дозволить керівництву своєчасно відстежувати стан розрахунків і оцінювати величину сумнівних 
боргів. 

Результати формування і використання системи резервування в сільськогосподарському 
підприємстві істотним чином впливають на побудову інформації в бухгалтерській звітності. 
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Причому важливо розмежувати і деталізувати розглянутий процес по кожній групі резервів. 
Структурований певним чином набір показників, корисний для здійснення аналізу відображається 
за допомогою облікової інформації її користувачами та представляє собою інструментальну 
систему показників. 

Пропонуємо наступний алгоритм формування показників, що характеризують компоненти 
резервної системи сільськогосподарських підприємств відповідно до МСФЗ: 

1. Підготувати оборотно-сальдову відомість на основі Головної книги, яка виступає 
інформаційною базою для цього. 

2. Групування бухгалтерських рахунків таким чином, щоб відповідати вимогам, що 
пред'являються до інформації, що відображається на рахунках. 

3.  На підставі оборотно-сальдової відомості скласти форми бухгалтерської звітності і перш 
за все – Бухгалтерський баланс і Звіт про фінансові результати. 

Основним завершальним етапом формування і використання резервів, на наш погляд, є 
порівняння фактично отриманих результатів з прогнозними і підтвердження звітних фінансових 
показників шляхом проведення відповідних контрольних процедур, в ході яких застосовуються такі 
методи і прийоми, як порівняння досягнутих рівнів, деталізація показників на їх складові, 
арифметичні і логічні перевірки, документальні дослідження, балансові ув’язування, перевірка 
бухгалтерських записів (проводок), експертизи різних видів, інвентаризація, узагальнення та 
вироблення рекомендацій. 

 
1. Астахова М.М. Проблемні аспекти термінології та класифікації резервів підприємства / 

М. М. Астахова // Проблеми економіки та управління. – Львів : Видавництво Національного 
університету “Львівська політехніка”, 2008. – № 611. – С. 111 – 117. 2. Гуцаленко Л. В. 
Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості 
підприємства. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 67–71. 3. Міжнародні стандарти фінансової 
звітності . Верховна Рада України : веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.- ua/-laws/show/ (дата 
звернення: 15.08.2022). 
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НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

В умовах сталого розвитку світового господарства екологічно і соціально орієнтована 
звітність висвітлює показники нефінансових аспектів бізнесу. Екологічна і соціальна 
відповідальність суб’єктів господарювання проявляється у тому, що вони зробили на користь 
зацікавлених сторін та знаходить відображення через систему нефінансових показників [1]. 

У короткостроковому періоді така діяльність здебільшого виглядає як витрати та 
капіталовкладення у соціально- та еколого-економічну складову бізнесу. Однак, у довгостроковій 
перспективі підприємства отримують переваги у ставленні до своєї продукції і виробництва як до 
екологічно дружніх та соціально орієнтованих, що у сукупності сприяє підвищенню їхньої 
репутації, довіри усіх груп зацікавлених осіб до економічної діяльності та позитивних очікувань. 

Нефінансова звітність (соціальна та екологічна) – це система соціальних, екологічних та 
економічних показників про стан, особливості взаємодії та результати впливу підприємства на 
довкілля і трудові ресурси, а також його місце в системі сталого розвитку регіону та галузі, 
напрями взаємодії підприємства із зацікавленими сторонами і громадськістю. 
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Нефінансова звітність є публічною та виступає ефективним інструментом інформування усіх 
зацікавлених сторін про оперативні цілі та стратегічні плани розвитку підприємства із дотриманням 
екологічної безпеки та соціальної відповідальності бізнесу в контексті пріоритетних векторів 
сталого розвитку та регіональної політики держави в цілому. 

Перевагами нефінансової звітності (НФ) для підприємств, що її складають є: 1) НФ у сфері 
стійкого розвитку потенційно здатна доповнити фінансову звітність підприємства і суттєво 
покращити її розуміння. Користувачі отримують інформацію про формування людського капіталу, 
корпоративне управління, інноваційний потенціал підприємства, засади корпоративного 
управління; 2) НФ підвищує прозорість діяльності підприємства. Складання НФ поряд із 
фінансовою дозволяє зацікавленим сторонам отримати інформацію про соціальні та екологічні 
аспекти діяльності підприємства у комплексі з інформацією про економічні результати; 3) НФ є 
інформаційним забезпеченням ефективного оцінювання ризиків бізнесу, що стає важливим 
фактором оцінки діяльності підприємства з боку акціонерів, інвесторів і кредиторів; 4) НФ 
допомагає розбудувати процес управління; формує довіру до підприємства; зміцнює ділові 
відносини; є інструментом комунікації з бізнес-партнерами і громадськістю. 

 
1. https://www.ifac.org/system/files/downloads/b012-2010-iaasb-handbook-isae-3000.pdf 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ ЧАСТИНИ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Сьогоднішня ситуація в країні та те бізнес середовище в якому функціонують Українські 

підприємства на сьогодні вимагає створення нових інформаційних потоків та звітів які б могли 
якісно висвітлити всі аспекти діяльності підприємства та забезпечити потреби управлінського 
персоналу.  Саме сьогодні, коли наша країна знаходиться в стані війни, а ситуація на підприємствах 
може варіюватись ледь не щодня, однією з ключових умов для продовження ведення ефективного 
бізнесу є ведення управлінського обліку та на основі його даних складання та аналіз управлінської 
звітності. Саме управлінська звітність здатна забезпечити потреби користувачів в нагальній та 
правдивій інформації. По те  управлінський облік та звітність пройшли довгий шлях становлення та 
розвитку до того як стати такими якими ми бачимо їх сьогодні. 

Про необхідність ведення обліку та створення на його основі звітів здогадувались дуже 
давно, відтак перші зразки бухгалтерських документів знайдено в стародавньому Єгипті і вони 
датуються 3400-2980 рр. до н.е. Про те гостра необхідність в створенні та ведені звітності чітко 
починає простежуватися в економічних теоріях кінця ХІ – поч. ХVIII ст. Подальше становлення 
звітності пов’язано з відомим у Франції Законом «Про торгівельне право», який отримав назву 
«Кодекс Соварі» (1673 р.). На думку Ж. Соварі, звітність повинна відображати дохід підприємця за 
рік та відсутність фактів розкрадання доходів працівниками [1].  

Загалом становлення та розвиток управлінської звітності можна пов’язати із розвитком 
управлінського обліку, так як вони є взаємопов’язаними та на нашу думку історичні аспекти їх 
розвитку варто розділяти. Розвиток управлінського обліку здійснюється за історичними епохами, 
які є загальновизнаними у світовій науці, у рамках яких у системно-хронологічному порядку 
виявляються передумови створення та аналізуються умови виникнення управлінського обліку [2]. 
Процес виникнення управлінського обліку та звітності пов’язують із значними змінами в 
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економіко-правових відносинах. Відомий український науковець М. Г. Чучмаренко пов’язує 
становлення управлінського обліку та звітності зі збільшенням кількості нематеріальних активів 
якими володіють підприємства, посилення фактору застарілої матеріальної бази, витрат на 
дослідження, освоєння нових виробництв, витрат і зусиль на реалізацію товарів, інфляцію [3]. 

Загалом, якщо розглядати праці як українських так і зарубіжних науковців у сфері історії 
управлінського обліку та звітності, то можна визначити два відокремлені історичні пласти їх 
становлення, які безпосередньо відображають передумови виникнення, становлення та розвитку. 
Перший пласт являє собою безпосередньо формування передумов виникнення та  становлення 
управлінського обліку та звітності та охоплює великий пласт історичних епох, від 
первіснообщинного світу (9-6 тис. рр. до н.е.) і аж до  промислового періоду (1750-1920рр.). Другий 
же пласт пов’язується з становленням та розвитком управлінського обліку та звітності та їх 
методології.  

1920-1950 рр. – розробка специфічних прийомів, методів управлінського обліку, формування 
його цілей; 

1950-1990 рр. – розвиток традиційних систем управлінського обліку та звітності; 
1990 р. – до теперішнього часу – розвиток інноваційних систем управлінського обліку та 

звітності. 
Крім того, варто також зазначити, що пласт становлення та розвитку управлінського обліку та 

звітності в Україні не збігається із загальноприйнятими світовими рамками. Н.В. Бондарчук виділяє 
наступні етапи розвитку: 

1. 1990-2005 – 2010 р. – систематизація знань з управлінського обліку. Етап сполучений з 
розробкою теоретичного обґрунтування управлінського обліку. Його завдання полягає у 
синхронізації з міжнародним досвідом науково-теоретичних уявлень і практичного використання 
системи управлінського обліку 

2. 2010 р. і на далі – широке розповсюдження і застосування на практиці вітчизняними 
підприємствами управлінського обліку, поряд з фінансовим [5]. 

Управлінський облік та звітність є дуже складними економічним явищами передумови яких 
почали формуватися при виникненні первісного обліку, але набули розповсюдження як окрема 
категорія обліку лише останні сто років, що можна пов’язати з необхідністю отримання 
різноманітнішої інформації в більших об’ємах ніж це може забезпечити бухгалтерський облік та 
звітність. 

Висновки. Вивчення історії розвитку  управлінського обліку дозволяє припустити що він 
виник разом із бухгалтерським обліком, який характеризувався складанням калькуляцій. З часом 
вимоги до інформації яку потребували менеджери зумовили доповнення його доповнення іншими 
складовими обліку та управління, такими як звітність, контроль, оцінка,  нормування, аналіз, 
планування.  

Такий поступовий розвиток управлінського обліку призвів до того, що на кожному етапі він 
набував нового змісту та набував рис які притаманні йому зараз.  

 
1. Чалая Г. О. Проблема походження звітності / Г. О. Чалая // Наука і правоохорона. – 2013. – 

No 3(21). – С. 223-229. 2. Бєлоусова І. Управлінський облік на підприємстві / І. Бєлоусова // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – No 5. – С. 21.  V 2. Нападовська Л.В. Управлінський облік 
[Монографія] / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 356 с. 3. Мошковська 
О.А. Еволюційний розвиток бухгалтерського управлінського обліку: історичний аспект /  
О.А. Мошковська // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2010. – Вип. 22. – С. 73-76. 4. Бондарчук Н. В. 
Історичні передумови розвитку управлінського обліку на підприємствах України / Н. В. Бондарчук. // 
Ефективна економіка. – 2011. – № 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_7. 
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АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  

ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОТГ 
 
Інфраструктурний потенціал є невід’ємною складовою розвитку об’єднаних територіальних 

громад, має безпосередній вплив на їх економічний стан та відображає створені умови для 
підвищення комфорту життя населення. 

Ініціативи місцевих органів влади, зазвичай, обумовлені двома факторами – нагальністю 
потреби громади у створенні об’єкта інфраструктури або передумов для його розвитку з одного 
боку та фінансових можливостей громади з іншого. Адміністративна реформа в Україні сприяє 
автономності місцевих громад у прийнятті рішень щодо розвитку власного потенціалу.  

Інформація щодо кількісних, якісних та вартісних показників інфраструктурного потенціалу, 
їх динаміки повинна відображатися у інформаційному середовищі ОТГ, щоб кожен мешканець 
громади міг побачити на скільки ефективно використовуються його податки. Такі дані не 
становлять комерційну таємницю і повинні знаходитися у вільному доступі для усіх користувачів 
інформації не залежно від цілей такого інтересу. 

До основних об’єктів інфраструктури належать: медичні, адміністративні та освітні установи, 
бібліотеки, заклади культури, транспортний вузол, засоби зв’язку, виробничі та інші підприємства 
тощо. 

Інфраструктурний потенціал не є об’єктом бухгалтерського обліку. Проте, дані про 
інфраструктурний потенціал повинні міститися у спеціальних бухгалтерських регістрах та 
повноцінно обліковуватися, адже це забезпечить зберігання інформації про його наявність, 
розвиток, динаміку показників та можливе використання в майбутньому. 

Відповідно до П(С)БО 121 «Основні засоби» первісна вартість об’єктів основних засобів 
складається з: суми сплаченої постачальникам та підрядникам, ввізного мита, реєстраційних зборів, 
суми непрямих податків, витрат зі страхування, витрат на транспортування, установку, монтаж та 
інших. Облік об’єктів інфраструктури відбувається за принципом відображення необоротних 
активів, тобто на рахунках 10 класу «Основні засоби». Проте, для відображення в бухгалтерському 
обліку інфраструктурного потенціалу варто застосувати позабалансові рахунки. 

Вважаємо за необхідне, оцінювати об’єкти інфраструктури для подальшої можливості 
бухгалтерського і податкового обліку витратним методом. Даний метод забезпечує відображення 
усіх понесених одноразових витрат (на купівлю, будівництво) та постійних і змінних витрат, на які 
органи місцевої влади періодично витрачатимуть кошти. 

Інфраструктурний потенціал повинен відображатися у звітності об’єднаної територіальної 
громади. Проте, фінансова звітність не відображає дану інформацію. Тому, альтернативою 
відображення інфраструктурного потенціалу у звітності є інтегрована звітність, яка є описовою та 
може містити інформацію у кількісних, вартісних та якісних показниках. 

Обліковий процес охоплює організацію трьох елементів, а саме: облікові номенклатури, носії 
та документування операцій. Початковим етапом формування алгоритму інформаційного 
середовища є розробка облікових номенклатур. Обираючи номенклатури необхідно опиратися на 
дані первинного, вторинного та кінцевого оформлення.  

Таким чином, алгоритм формування організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ 
можна зобразити наступним чином (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм організації обліку інфраструктурного потенціалу ОТГ 
 
Використання алгоритму організації обліку інфраструктурного потенціалу забезпечує 

визначення усього спектру необхідних показників від початку проєкту до його закінчення. 
Виділення окремих складових дозволяє розподілити обов’язки та навантаження між відповідаль-
ними особами. Також, використання алгоритму мінімізує можливість не відображення певного 
елементу із структури, що в кінцевому результаті є гарантом достовірного відображення 
інфраструктурного потенціалу в обліку. 
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Наслідки військового вторгнення Росії на територію України охопили всі сфери життя та суттєво 

вплинули на бізнес. Керівництву вітчизняних підприємств необхідно постійно оцінювати вплив 
ситуації на бізнес для подальшого складання достовірної фінансової звітності та прийняття ефективних 
управлінських рішень, оскільки ситуація розвивається стрімко, а іноді і не передбачувано. 

Надання зацікавленим особам правдивої інформації щодо результатів діяльності суб’єкта 
господарювання є одним із завдань бухгалтерського обліку. Основна частина такої інформації 
міститься в фінансовій звітності. Вимоги щодо порядку відображення інформації в фінансовій 
звітності встановлені відповідними стандартами бухгалтерського обліку.  
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Воєнні дії можуть мати ключовий вплив на безперервність діяльності підприємств, а 
відповідно спонукають керівництво суб’єкта господарювання оцінити здатність підприємства 
продовжувати діяльність на безперервній основі шляхом : 1) оновлення бюджетів, бізнес прогнозів 
та оцінки ступеня  чутливості бізнесу до змін з огляду на виявлені фактори ризику та різні можливі 
сценарії. (при цьому важливо змоделювати принаймні один серйозний, але вірогідний негативний 
сценарій); 2) розробки досяжних та реалістичних планів дій в умовах сумнівів щодо безперервної 
діяльності; 3) підготовки чіткого та надійного розкриття інформації у фінансовій звітності, 
включаючи розкриття інформації щодо невизначеності, виявленої в оцінці безперервності 
діяльності, якщо це необхідно [1]. 

В умовах воєнного стану гострої актуалізації набуває доцільність складання звітності на 
основі принципу безперервності діяльності. Для цього керівництво підприємства повинне 
розглянути всю доступну інформацію про вплив цих подій на майбутню діяльність протягом 12 
місяців з дати звітності або після дати підписання фінансової звітності або навіть і на більший 
термін, і в подальшому на постійній основі  оновлювати інформацію щодо оцінки безперервності 
діяльності до дати затвердження фінансової звітності. 

Згідно вітчизняної практики події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про 
визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування 
відповідних активів і зобов'язань. Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, 
що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів [2].   

Згідно міжнародних стандартів події після звітного періоду поділяються на події, які свідчать 
про умови, що існували на кінець звітного періоду та вимагають коригування після звітного 
періоду, та події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду, отже не вимагають 
коригування після звітного періоду [3]. 

Оскільки війна в Україні почалася 24 лютого 2022 р, то це подія, яка не вимагає коригування 
після звітного періоду при складанні фінансової звітності за 2021 рік. Згідно з НП(С)БО 6 такі події 
слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на 
здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення. Згідно з МСБО 10 
щодо кожної категорії суттєвих подій, які не вимагають коригування після звітного періоду, 
суб'єктові господарювання слід розкрити а) характер подій; та б) попередню оцінку їх фінансового 
впливу або констатувати, що така оцінка неможлива.  

Таким чином, українські підприємства при складанні і поданні фінансової звітності за 2021 
рік,  мали розкрити у примітках до фінансової звітності інформацію щодо потенційного впливу 
воєнних дій на їхній бізнес, який буде залежати від конкретних обставин суб’єкта господарювання 
на наступний звітний період. 

Можливі наслідки впливу війни також треба було розкрити при складанні звіту про 
управління, зокрема повідомити про основні ризики та невизначеності, якщо подальший можливий 
розвиток подій може привести до негативних відхилень від прогнозів підприємства. Також в 
зазначеному звіті необхідно розкрити такі сфери бухгалтерського обліку, які знаходяться під 
впливом невизначеності суджень та оцінок, як: бухгалтерські оцінки; оцінки справедливої вартості; 
зменшення корисності активів; оцінка очікуваних кредитних збитків; облік хеджування; вплив на 
контрактні угоди та обтяжливі контракти; інші вимоги до розкриття фінансової звітності. 

Отже, економічні наслідки війни беззаперечно в тій чи іншій мірі мають вплив на організацію 
бухгалтерського обліку та фінансову звітність українських підприємств, зокрема він залежить від 
таких чинників як: структура власності підприємства та можливий вплив санкцій на компанію; 
географічне розташування суб’єкта господарювання та його значних операцій, зокрема, наявність 
суттєвих транзакцій та інвестицій в зоні бойових дій в Україні та на російському та білоруському 
ринках; руйнівний вплив воєнних дій на основні бізнес процеси підприємства; вплив війни на 
бізнес контрагентів підприємства та проблеми в ланцюжках поставок; доступність фінансування з 
боку материнського підприємства; прогнозовані значення ковенантів, передбачених в кредитних 
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угодах; структуру активів та пасивів суб’єкта господарювання в контексті вразливості компанії до 
валютного ризику та ризику ліквідності; наявність запасів, основних засобів та інших активів в зоні 
бойових дій і на території Росії та Білорусі, можливість здійснювати контроль над ними. Цей вплив 
потребує постійного моніторингу, оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни 
неможливо передбачити, а також актуалізує необхідність повністю дотримуватися застосовних 
стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ або НП(С)БО) стосовно розгляду подій після звітного 
періоду та оцінки безперервності діяльності при складанні фінансової звітності. 

 
1. Облік та фінансова звітність підприємств під час війни. Безперервність діяльності 
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України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text (дата звернення 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Ще років зо п’ять тому прибічники вкрай обережного підходу до змін у теорії бух-

галтерського обліку (зокрема і автор) подібні намагання науковців за багатьма позиціями вважали 
безпідставними, сприймаючи це як зазіхання на усталені підходи до сформованих протягом три-
валого часу облікових процедур, норм, правил. Нині слід визнати наявність об’єктивних передумов 
до коригування відпрацьованих облікових постулатів і, відповідно, зміни окремих позицій теорії 
бухгалтерського обліку. За своїм змістом – це адекватна реакція на оновлення інформаційних 
потреб бізнесу, відповідно до оновлених методів і способів його ведення.  

Подібне вже мало місце і стосувалося полеміки науковців і практиків на предмет управл-
інського обліку як відокремленої частини бухгалтерського. Практика довела дієвість комплексного 
підходу: загалом спрямування обліку як такого – задоволення управлінських запитів щодо 
отримання широковекторної інформації, необхідної для обгрунтування рішень, що приймаються. 

На цьому фоні набагато стриманішими стали і практичні оцінки нових облікових напрямів на 
кшталт екологічного, соціально-відповідального, стратегічного обліку. Потрібність їх інформацій-
ної бази підтверджена потребами наповнення відповідними показниками звіту про управління. 

Слід зазначити, що комплексні зміни відбуваються у всіх сферах управління. Стосується це і 
бухгалтерського обліку як функції управління, відтак оновлення його методики і практики є 
невід’ємною умовою відпрацювання механізму звітування і передовсім в контексті викликів стало-
го розвитку. 

Великою мірою це стосується підтвердження високого рівня відповідальності перед 
прийдешніми поколіннями. 

Окреслені питання поступово актуалізуються у дослідженнях вітчизняних науковців в царині 
бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту (за видами економічної діяльності). 

Слід підкреслити важливість розгляду бухгалтерського обліку з позиції технічної, соціальної, 
моральної практики, пов’язаної з раціональним використанням всіх видів ресурсів і незалежною 
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підзвітністю перед зацікавленими сторонами. Саме у такий спосіб можливо досягнути високої 
ефективності діяльності кожної бізнес-структури – це одне.  

Інше у цьому контексті стосується інтегрованої звітності, процес складання якої має 
базуватися на чіткому розумінні необхідності та законності створюваного бізнесу. Це підтверджує 
об’єктивність певного зміщення акцентів з креативного мислення на користь інтегрованого, що 
стане запорукою створення обгрунтованої бізнес-моделі стратегічних цілей діяльності бізнесових 
структур.  

З урахуванням наведеного, слід виокремити такий важливий напрям оновлення теорії 
бухгалтерського обліку, як сфера нефінансової звітності і відпрацювання теоретичних підходів до 
визнання обов’язковості звітування всіх суб’єктів в частині досягнутого рівня сталого розвитку за 
звітний період. 

Протягом останніх років у цьому напрямі зроблено ряд важливих кроків. Найбільшою мірою 
це стосується запровадження звіту про управління. Завдяки цьому нова інформаційна картина 
діяльності вимальовується в процесі аналізу інформації, що наводиться у фінансовому звіті та звіті 
про управління. 

На цьому фоні окремі усталені принципи бухгалтерського обліку певною мірою змінюють 
сферу свого застосування. До прикладу, принцип безперервності діяльності, дія якого загалом не 
вимагала жодних пояснень, а у господарській практиці безперервність діяльності набула форми 
позитивної стратегії. В умовах повномасштабної війни в Україні ситуація радикально змінилася, 
відтак проголосити безперервність діяльності без глибоких аналітичних підтверджень реальності її 
забезпечення безвідповідально перед партнерами.  Це може призвести до втрат, зниження ефек-
тивності багатьох соціальних і економічних процесів, Отож мова йде про наведення обгрунтованої 
інформації щодо достатності ресурсного потенціалу, забезпеченості кадрами потрібної кваліфікації, 
наявності ринків збуту продукції, налагодження дієвого бізнес партнерства, як важливих умов 
забезпечення безперервності діяльності. 

Зазначеним відкидається думка незмінність теорії бухгалтерського обліку. Реально все тече і 
все змінюється, відтак практика висуває нові вимоги, реалізацію яких потребує виправданих 
теоритичних обгрунтувань. 

 
 
 

Н.М. Клим, У.П. Новак 
Національний лісотехнічний університет України 

 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
 
Модернізація вітчизняної освіти однією з цілей ставить підготовку кваліфікованих фахівців, 

які конкурентноздатні на ринку праці, вільно володіють своєю професією, готові до постійного 
професійного зростання, мають соціальну і професійну мобільність. Це стосується і фахівців 
спеціальності «Облік і оподаткування». 

Підготовка цих фахівців регламентується Стандартом вищої освіти України першого рівня 
вищої освіти, галузі знань «Управління та адміністрування», для здобуття освітнього ступеню 
«бакалавр», спеціальності «Облік і оподаткування» (2016), в якому наведені інтегральна, загальні і 
спеціальні (фахові) компетентності. 

Основні вимоги для професійних бухгалтерів встановлює Міжнародний кодекс етики 
професійних бухгалтерів [1]. Відповідно до нього, цілі бухгалтерської професії полягають у 
виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів професіоналізму, в досягненні найкращих 
результатів діяльності й загалом у задоволенні інтересів громадськості. Щоб цього досягти, 
необхідно задовольнити чотири основні потреби [1]:  
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- надійність (у суспільстві є потреба в надійній інформації та в інформаційних системах, що 
її забезпечують); 

- професіоналізм (є потреба в особах, які можуть без сумнівів визначити професіоналів у 
сфері бухгалтерського обліку); 

- якість послуг (є потреба щодо впевненості в тому, що всі послуги, надані професійним 
бухгалтером, виконуються згідно з найвищими стандартами якості); 

- довіра (користувачі послуг професійних бухгалтерів мають бути впевнені в дотриманні 
основ професійної етики, що регулюють надання цих послуг). 

Крім того, для досягнення цілей професійні бухгалтери повинні дотримуватися низки 
засадничих принципів, які наведені у Кодексі етики професійних бухгалтерів. 

Погоджуємось з Наконечною О.В. [2], що основними учасниками навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах, під час якого відбувається формування професійних 
компетентностей майбутніх фахівців з обліку і оподаткування, є викладачі, рівень професійної 
компетентності яких має відповідати високим вимогам. Тому викладачам доцільно підвищувати 
свій професійний рівень, відвідуючи постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення 
кваліфікації, проходити стажування в провідних навчальних закладах.  

Невід’ємною частиною формування професійних компетентностей фахівців спеціальності 
«Облік і оподаткування» є самостійна робота. Вона належить до основних форм організації навчан-
ня у вищих навчальних закладах. Темпи зростання кількості інформації, яку потребує сучасний 
фахівець, є надзвичайно великими. Динамічними також є зміни і доповнення у вітчизняних 
законодавчо-нормативних актах, які безпосередньо стосуються роботи обліковців. Тому студентам 
важко зорієнтуватися у потоці наукової і економічної інформації, а отже, потрібно розвивати 
вміння самостійно поповнювати свої знання. Відповідно викладачам важливо не тільки надавати 
студентам необхідні знання, а й формувати у них вміння і навички вибирати із загального обсягу 
інформації найцінніше, що буде потрібно для їх майбутньої професійної діяльності, навчити творчо 
мислити і грамотно застосовувати знання на практиці, розвивати у них постійну потребу до 
самоосвіти. 

Особливу увагу у формуванні професійних компетентностей фахівців спеціальності «Облік і 
оподаткування» слід звернути на поглиблене вивчення іноземних мов (здебільшого англійської). 
Вільне володіння іноземною мовою знадобиться  бухгалтеру у спілкуванні і листуванні з 
іноземними постачальниками і покупцями, роботі в міжнародних програмах, роботі, яка пов’язана 
із зовнішньоекономічною діяльністю. 

Крім того, знання ведення обліку і складання фінансової звітності згідно із міжнародними 
стандартами дозволяє випускникам за результатами сертифікації здобути міжнародний сертифікат 
САР чи СІРА, що дає можливість працевлаштуватись за кордоном за фахом [2]. Загалом, знання 
іноземної мови підвищує шанси знайти більш цікаву і високооплачувану роботу. 

Специфікою сучасних економічних відносин є виконання бухгалтерами суміщених обов’язків. 
Для їх роботи характерним є синтез функцій працівників апарату управління, фахівців органі-
заційно-аналітичної діяльності. Бухгалтерія малого підприємства крім своїх безпосередніх 
обов’язків здійснює кадровий облік, функції планування і економічного аналізу, внутрішньої 
перевірки фінансово-господарської діяльності тощо. З боку роботодавця це економічно виправдано, 
так як обсяг господарських операцій є невеликим, а утримання штату відповідних адміністративних 
працівників є недоцільним. 

Стосовно особливостей професійної діяльності бухгалтера великих підприємств, то слід 
зазначити, що облік поділений на велику кількість ділянок, відповідно, бухгалтерська служба має 
досить численний штат співробітників. При цьому порядок роботи кожного обліково-фінансового 
працівника контролюється, здебільшого, на рівні синтетичного бухгалтерського обліку. 
Співробітник самостійно вирішує коло питань, які належать до його компетенції, безпосередньо 
вирішує питання з співробітниками інших відділів, підрозділів, контрагентами. В іншому випадку 
знижується оперативність вирішення виробничих питань на підприємстві та ефективність 
управлінської діяльності. 
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Отже, сучасні економічні відносини в Україні підвищують вимоги до рівня підготовки з 
обліку і оподаткування, а також зумовлюють потребу поглиблення їх знань та навичок. Поряд з 
вузькопрофесійними знаннями вони повинні вміти визначати стратегічні цілі підприємства, їх 
деталізувати, володіти іноземною мовою, творчо мислити і вміло застосовувати знання на практиці, 
приймати обґрунтовані управлінські рішення з врахуванням екологічної складової. 

 
1. Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів. Видання 018 року. URL: 

https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf.  2. Наконечна О.В. Досвід формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту. Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. 
Вип. 34. С. 410-416. 
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МЕТОД ТЕОРІЇ ІГОР В ОЦІНЮВАННІ  

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Процес формування відповідної стратегії на підприємстві передбачає вибір певного варіанту 

дій, які базуються на ґрунтовній оцінці можливого впливу факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовищ цього підприємства. За аналогією до гри, де кожен з гравців планує свої дії на основі 
прогнозів дій інших гравців та загальні умови ситуацій, що можуть скластися внаслідок цих дій, у 
практиці діяльності підприємств обирають стратегію з огляду на можливі дії конкурентів. 
Оцінювання стосується як ймовірність вчинення конкурентами певних дій, так і ймовірність 
виникнення певної конкурентної ситуації. Тобто аналізувати потрібно ситуацію, яка відбудеться з 
відповідним рівнем ймовірності у майбутньому, тому вибір певної стратегій кожного з учасників 
пов’язана з ризиком. Методи теорії гри дають змогу передбачити і врахувати рівні ризику, які мо-
жуть виникнути у зв’язку із змінністю факторів. Теорія ігор представлена великою різноманітністю 
ігор, які можна класифікувати за: кількістю гравців (один, два, багато), обмеженнями на суму 
виграшу (антагоністичні та ігри із довільною сумою, рівнем інформованості (із повною і неповною 
інформованістю), можливістю повторів (одноразові та динамічні), множиною результатів (дискрет-
ні та неперервні), можливістю спільних дій (некооперативні та кооперативні), кількістю стратегій 
(скінчені і нескінчені), зовнішнім контекстом (унікальні, популяційні, повторювані), формою гри 
(позиційні, нормальні та байєсівські), характером здійснення дій (паралельні та послідовні). 

Конкуренція та швидкозмінність факторів представляють собою передумову застосування 
теорії ігор у сфері стратегічного аналізу діяльності підприємств. Методи теорії ігор дають змогу 
моделювати конфлікт інтересів та очікування учасників, оцінити рівень можливого ризику. 
Зокрема, наведемо переваги застосування теорії ігор у сфері формування стратегій підприємств, а 
саме вони створюють можливості: 

1) прогнозування ситуацій (станів гри), які вважаються ефективними, справедливими, рівно-
важними або оптимальними; 

2) аналізу властивостей і способів досягнень бажаних ситуацій; 
3) прогнозування дії та стратегії своїх конкурентів та партнерів, планування відповідної 

реакції у відповідь на них; 
4) вибору з певної кількості альтернативних варіантів найкращу стратегію або дію; 
5) досягнення максимальної результативності обраної підприємством стратегії. 
Таким чином, застосування методів теорії ігор у сфері формування, вибору і оцінювання 

стратегії підприємствами дасть змогу на основі моделювання ситуації розробити і обрати найбільш 
ефективний алгоритм дій у відповідь дії конкурентів. На жаль, практичне застосування методів 
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теорії ігор потребує спеціальних знань, проте очевидними є переваги, які можуть отримати 
підприємства при застосуванні цих методів. Оскільки поняття стратегії – основне у теорії ігор, то 
застосування їх для вирішення проблем вибору стратегій підприємствами дасть змогу не тільки 
порівняти стратегії конкурентів, але й дослідити їх за найважливішими критеріями. 
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ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ  
 

Логістична діяльність будь-якого підприємства спрямовується на оптимізацію матеріальних, 
інформаційних та фінансових потоків,  які дають можливість своєчасно та якісно виконувати осно-
вні завдання економічної діяльності підприємства та сприяють мінімізації витрат  підприємства, яке 
посилює конкурентні переваги над іншими.  Ефективна логістична діяльність забезпечує 
конкурентоспроможність виробничого підприємства і залежить від визначення її місця у загальній 
стратегії господарюючого суб’єкта. В логістичній діяльності підприємства важливу роль відіграють 
певні сегменти управління, серед яких облік логістичних витрат. 

Проблемам обліку витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства при-
ділили увагу у своїх дослідженнях: Богач А., Завитій О., Завгородній А., Задорожний З., Клевець Я., 
Крикавський Є., Левкович А., Медвідь Л., Мельникова К., Рета М., Згадані науковці зробили 
вагомий внесок у розвиток досліджуваних проблем, однак багато конкретних проблем обліку 
логістичних витрат залишається невирішеною. 

Підвищена увага до логістики зумовлена її потенційною можливістю забезпечення кращої 
ефективності функціонування підприємств. Логістичні витрати, які нерозривно пов’язані з 
функціонуванням логістичної системи підприємства, формуються у різних сферах: постачання, 
виробництва та розподілу, що ускладнює можливості ефективного управління. Тому на 
підприємствах виникає проблема створення інформаційного забезпечення управління логістичними 
витратами; методики обліку цих витрат, адаптованої до вимог Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку Україні, як бази для прийняття управлінських рішень у сфері логістики [2]. 

Методологічні засади обліку витрат в Україні передбачають визначення бухгалтерського 
обліку як інтегрованої системи, коли фінансовий і управлінський облік використовують спільну 
інформаційну базу, але з різною метою. Таким чином, це обумовлено тим, що окремі елементи 
фінансового обліку притаманні також і управлінському, а саме: використання елементів 
аналітичності, тому дані фінансового обліку використовуються в управлінському, що вимагає 
розробки єдиної методики ідентифікації, збирання, узагальнення та групування інформації про 
логістичні витрати.  

У практиці управління провідних країн світу управлінський облік логістичних витрат 
інтегрований у загальну інформаційну систему планування, нормування, оцінювання, що дає 
можливість гнучко реагувати на будь-які порушення в системі логістичної діяльності підприємства. 
За таких умов пришвидшується вирішення питань про доцільність для підприємства закупівлі тих 
чи інших ресурсів, власного виробництва, використання тих чи інших каналів розподілу товарів [1]. 

Характер логістичних витрат обумовлений тим, що вони виникають при здійсненні логіс-
тичних процесів. Відповідно їх необхідно згрупувати за логістичними процесами на витрати: з 
пошуку постачальників, обслуговування замовлення, транспортування, складування, управління 
запасами, пакування та обслуговування споживача. А для того, щоб ідентифікувати витрати за 
кожною логістичною операцією, необхідно чітко їх визначити. 

Таким чином за результатами  дослідження, можна зробити висновки, що логістичні витрати – це 
складова витрат операційної діяльності підприємства, які пов'язані із вивченням ринку запасів їх 
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закупівлею та складуванням, зберіганням, передачею у виробництво, відвантаженням, зовнішнім 
транспортуванням. 

З метою вдосконалення обліку логістичних операцій є необхідним і ефективним створення на 
підприємствах системи управлінського обліку, яка дозволить отримувати інформацію для аналізу  
та прийняття управлінських рішень відповідно до  логістичних витрат.  

Розв’язання проблеми оптимізації управління витратами суб’єктів господарювання може 
бути забезпечено на основі впровадження сучасних логістичних підходів, здатних цілеспрямовано 
створювати ланцюги постачань матеріальних ресурсів. В сучасних умовах, проблема обліку 
логістичних витрат полягає в розробленні підходів до раціонального виділення інформації про 
логістичні витрати з наявних інформаційних потоків підприємства. Велика кількість класифі-
каційних ознак є підтвердженням складності та різноманітності логістичних витрат і викликає 
потребу подальшого дослідження даного питання. 

 
1. Нікшич С. М. Оптимізація логістичних витрат у сфері управління хімічними 

підприємствами [Текст] / С. М. Нікшич, Є. В. Крикавський, М. М. Мамчин, Р. Л. Сопільник. –  Львів : 
Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2009. 398 с. 2.  Помірко Н. Класифікація логістичних витрат у 
формуванні системи управління ними на промисловому підприємстві [Текст] / Н. Помірко // Вісник 
Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – №9(669). – С. 99-107. 
 
 
 

Я.Я. Кріль 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДЗВИЧАЙНИХ ВИТРАТ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
Підприємства України з 24 лютого 2022 року функціонують в умовах дії воєнного стану, 

правовий режим якого накладає низку обмежень на суб’єктів господарювання. Окрім того, в залежності 
від місця розташування та регіону провадження господарської діяльності, вони зазнають збитків, що 
спричинені не лише втратою покупців, але й знищенням основних засобів (будівель, складів, 
інструментів та техніки, автомобілів тощо) та оборотних активів (виробничих запасів, готової продукції 
та товарів). Усе це впливає на витрати підприємства та спричиняє суттєві труднощі в організації їх 
обліку та первинної фіксації.  

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України відповідно до норм 
Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015р. № 389-
VIIІ Указом Президента України було введено в Україні воєнний стан з 24.02.2022р, строк дії якого 
продовжено 23.08.2022 р строком на ще 90 діб [1]. Також з метою нормалізації обстановки в державі, 
забезпечення захисту та охорони державного кордону, протидії злочинності, підтримання громадської 
безпеки і порядку, створення умов для належного функціонування органів державної влади, місцевого 
самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства, запобігання спробам захоплення 
державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, керуючись нормами 
Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р № 1550-III Указом 
президента було введено на території областей України надзвичайний стан з 24.02.2022 р. терміном на 
30 днів [2], але норми цього Указу не були продовжені, хоча він залишається чинним згідно інформації 
на офіційному порталі органів влади. Відповідно, на території України діє воєнний стан, а от щодо 
надзвичайного стану і його правового режиму існує певна невизначеність.  

Визнання витрат суб’єктами господарювання, які пов’язані із псуванням або знищенням майна 
платника податків на сьогоднішній день в законодавстві пов’язують з поняттям «форс-мажорних 
обставин». У листі Державної податкової служби  України від 05.05.2022 р. № 3781/7/99-00-04-01-03-07 
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подано роз’яснення щодо обліку і врахування в системі оподаткування прибутку таких витрат. Зокрема, 
в листі ДПС акцентована увагу на те, що Торгово-промислова палата України листом від 28.02.2022 N 
2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію 
Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану та підтвердила, що 
зазначені обставини з 24.02.2022 р. до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та 
об'єктивними [3]. Форс-мажорні обставини – це такі надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єк-
тивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди 
тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Відповідно, ці обставини 
характеризують ситуацію щодо порушень, наприклад, поставок продукції чи відвантаження товарів, а 
також варіанти порушення виплат грошвоих коштів  за угодами чи інших обов’язкових платежів. А от 
оцінка збитків підприємства, що пов’язані з втратою майна в результаті пожеж, вибухів, або захоплення 
такого майна окупантами чи його знаходження на окупованій території, викликає багато питань, 
починаючи з правового режиму обліку цих втрат та збитків. У своєму листі ДПС зазначає, що витрати 
платника податку від псування або знищення його майна внаслідок настання форс-мажорних обставин 
повинно здійснюватися на підставі відповідних первинних документів, за умови проведення 
обов'язкової інвентаризації відповідно до наявних підстав для такої інвентаризації та за наявності 
сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Отже, ми бачимо, що органи 
державної влади у сфері оподаткування фактично прирівнюють поняття форс-мажорних обставин та 
надзвичайної ситуації загалом та визначають ключовим елементом оцінки втрат – інвентаризацію.  

Розглянемо облікові аспекти щодо відображення таких збитків. Надзвичайна ситуація для під-
приємства спричинює господарські операції в умовах специфічних обставин, які здійснюють вагомий 
вплив на процес організації обліку і створює умови невизначеності саме для господарюючого суб’єкту. 
До 2013 року в облікових стандартах виокремлювали надзвичайні події -це такі, що відбуваються рідко 
і відрізняються від звичайної діяльності підприємства. Відповідно витрати, які виникали у разі настання 
непередбачуваної події, відносилися до надзвичайних. Для обліку надзвичайних доходів та витрат 
використовувались рахунки 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати». Однак згідно з 
наказом Міністерства фінансів від 27.06.2013 р. № 672 ці рахунки вилучено і будь яка класифікація 
діяльності підприємства на звичайну і надзвичайну було скасовано. Ми погоджуємося, що недоцільно 
класифікувати і виокремлювати таке поняття, як надзвичайна діяльність, адже діяльність – це щось 
тривале і скоординоване, а от надзвичайні події (обставини) вони можуть впливати на «звичайну» 
господарську діяльність і їх повне виключення було недоцільним. Тому для обліку витрат, що 
виникають у випадку форс-мажорних обставин та надзвичайних ситуацій, чи у випадку сьогодення в 
умовах воєнного стану, необхідно виокремити спеціальні рахунки. У Національному положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» нестачі й втрати від псування цінностей включаються 
до інших операційних витрат [4], або для відображення витрат від знищення основних засобів 
використовуються інші витрати. На нашу думку, усі витрати понесені при виникненні надзвичайної 
ситуації та прямі витрати на ліквідацію наслідків необхідно вести на рахунку 97» Інші витрати» в межах 
окремого субрахунку 979 «Витрати, спричинені надзвичайними подіями». І застосування такого 
рахунку є особливо актуальним для вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану. 

 
1.Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента № 64/2022 від 24.02.2022р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2 2. Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах 
України: Указ Президента № 63/2022 від 23.02.2022р. 
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/2022#Text 3. Лист Державної податкової служби України 
від 05.05.2022 р. № 3781/7/99-00-04-01-03-07 URL: https://document.vobu.ua/doc/12626 4. Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України 
№ 318 від 31.12.199р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text  
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НОВІ НАПРЯМИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 
Сучасне обліково-інформаційне забезпечення підприємницької діяльності формується  під 

впливом розвитку суспільно-економічного життя у світі та Україні і обумовлене воєнними, політичними, 
соціальними, екологічними та  іншими викликами і потрясіннями. Світовий та вітчизняний економічний 
розвиток навіть за останні якихось десять-двадцять років пройшов кілька етапів, глобальних перетво-
рень, що відповідним чином відбилося на системі обліку і звітності.  

Початок ХХІ століття характеризується, за висловами багатьох спеціалістів, розвитком світової 
постіндустріальної економіки [1, 2, 3], що призвело до значних змін у веденні облікової роботи і поданні 
необхідної інформації користувачам. Найголовнішими рисами такого етапу розвитку економіки є: 

- створення нового виробничого ресурсу, яким, на відміну від пріоритетного раніше випуску пред-
метів важкої індустрії та інших матеріальних благ, стають набуті  знання і вироблена інформація. Такі 
активи  визнаються  окремими самостійними об’єктами обліку, продуктом господарської діяльності, ви-
пуск якого супроводжується відповідними витратами, вони мають вартісне вираження та своїх покупців; 

- формування значних обсягів інтелектуального капіталу, який також став важливим об’єктом 
обліку, враховується при оцінці вартості підприємств, виступає об’єктом купівлі-продажу;  

- глобалізаційні процеси, що призвели до стирання кордонів між національними ринками, інтерна-
ціоналізації корпоративного капіталу, запровадження міжнародних ринків фінансових інвестицій, 
формування нових засад конкуренції та принципів корпоративного управління в глобальних умовах. Це 
потребує гармонізації вітчизняної обліково-звітної інформації до загальносвітових правил, запрова-
дження в Україні міжнародних стандартів ведення обліку і складання фінансової та іншої звітності;  

- врахування та широке інформаційне представлення суб’єктами господарювання, поряд з еконо-
мічними питаннями, також екологічних, соціальних та інших нефінансових  процесів, що стосуються 
бізнесу. 

В Україні для вирішення цих питань набуло суттєвих змін облікове законодавство, за яким значно 
розширене коло суб’єктів, що зобов’язані вести облік і складати звітність за міжнародними стандартами. 
Уведено нові форми звітної інформації для великих і середніх підприємств, для суб’єктів, що здійсню-
ють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і 
при цьому становлять суспільний інтерес. Затверджений формат звітності про управління, що містить 
фінансову та нефінансову інформацію про стан і перспективи розвитку підприємства, основні ризики та 
невизначеності  діяльності. Усе це базується на компютерно-комунікаційних технологіях збору, обробки 
та передачі облікової інформації. 

Проте з кінця 2019 року світова та вітчизняна економіка зазнала значних глобальних потрясінь че-
рез коронавірусну пандемію COVID-19, що призвело, можна вважати, до нового етапу здійснення під-
приємництва та його обліково-інформаційного забезпечення. Наслідками цього стало зниження рівня 
продаж, виручки, продуктивності, оплати персоналу, закриття частини торгових мереж, згортання 
туристичної, спортивної та культурної діяльності. Через необхідність скорочення особистих контактів 
населення набули широкого застосування дистанційні методи організації бізнесу та управління. 

Постковідна форма суспільного життя у світі призвела частково до зворотних процесів: 
припинення раніше діючих міждержавних комунікаційних зв’язків, скорочення ланцюга господарських 
комунікацій та наближення ринків збуту продукції до місця її виробництва, запровадження переважно 
безконтактної форми ділових комунікацій та дистанційних методів управління.  

Організація торговельної та маркетингової діяльності через інтернет-магазини, торгівля через 
електронні площадки та використання інших методів онлайн-логістики внесли корективи й в порядок 
ведення облікової роботи. Це стосується дистанційної передачі інформації, дистанційного банківського, 
податкового та іншого обслуговування, проведення розрахунків з клієнтами з використанням систем 
клієнт-банк, мобільний- та інтернет-банкінг. Активізувалося аутсорсингове обслуговування підприємств 
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у сфері ведення обліку і складання звітності, запровадження для ділового спілкування та передачі 
інформації нових інтернет-комунікацій, хмарних технологій. 

Останні зміни у суспільному житті України та й світу пов’язанні з повномасштабною війною, яку 
розв’язала Росія проти нашої держави. Цей етап характеризується повною переорієнтацією вітчизняної 
економіки на воєнний стан, спрямуванням усіх видів ресурсів на оборону країни, забезпечення фронту 
зброєю, амуніцією, іншими необхідними припасами, евакуацією населення з прифронтових зон.  

Війна призвела до знищення господарської інфраструктури у багатьох регіонах країни, вимуше-
ного переміщення виробничо-господарської мережі і кадрового забезпечення у західні регіони, 
еміграцією частини населення  за кордон, повного припинення господарських взаємовідносин з країною-
агресором та її сателітами, переорієнтацією вітчизняної економіки на західні ринки. Запроваджені санкції 
та штучні обмеження Росією поставок у Європу енергетичних ресурсів призвів до суттєвого підвищення 
цін на них, що потребує уведення жорсткої економії, переведення господарств і житла на альтернативні 
способи опалення. 

Такі виклики внесли значний відбиток у сферу обліково-інформаційного забезпечення бізнесу. 
Це проявляється у необхідності участі держави в регулюванні, оподаткуванні бізнесу, спрощенні до-
кументування та обліку експортно-імпортних операцій. Особливим видом забезпечення оборони держа-
ви є волонтерські поставки, які також потребують відповідного облікового супроводу та контролю. Ма-
ють бути розроблені способи розподілу міжнародної допомоги та коштів, отриманих на відшкодування 
та компенсацію завданих агресором втрат та інше.   

А загалом, обліку та звітності в Україні у часи таких природніх і суспільних потрясінь потрібно 
надавати більше ознак обачливої, консервативної  спрямованості, створення страхових резервів для 
мінімізації непередбачуваних витрат і втрат, пов’язаних з такими подіями. Для залучення коштів 
іноземних держав  у розбудову і відновлення розрушеної війною економіки потрібно якнайшвидше 
перевести більшість суб’єктів на міжнародні правила ведення обліку та формування звітності, звернувши 
особливу увагу на показники, що більш повно виражають інвестиційну привабливість суб’єктів 
господарювання і держави. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

 
Глобальні зміни у бізнес-середовищі, зростання потреб користувачів у якісній аналітиці, збіль-

шення значущості технологічних чинників в управлінні бізнесом зумовили розвиток таких сучасних 
концепцій, як інтелектуальний капітал та управління знаннями. Важливою інформаційною основою 
цього нового напряму управлінської діяльності є облік, змістове наповнення якого за умов економіки 
знань поступово змінюється. Щоб відповідати сучасним вимогам, облік повинен забезпечувати не 
тільки своєчасну і точну фінансову інформацію, а й інтегруватися у такі напрями діяльності, як 
управління виробництвом, ресурсами, логістикою та персоналом.  

Тому виявлення та обґрунтування шляхів інтелектуалізації обліку, надання йому більшої 
«аналітичності» та відповідності вимогам сучасного управління є важливим науковим 
завданням. Вчені частіше пов’язують розвиток обліку з такими концепціями, як управління 
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знаннями (Knowledge Management) та бізнес-аналітика, а одним з найважливіших його об’єктів 
називають інтелектуальні активи.  

Попри це, подальшого вивчення потребує проблема інтеграції бізнес-аналітики та управління 
знаннями у межах корпоративних систем управління. Наукове вирішення цієї проблеми дасть змогу 
обґрунтувати нову парадигму обліку, що базується на використанні сучасних бізнес-інструментів, у 
процесах підготовки та прийняття управлінських рішень широкого контекстуального діапазону. 
Для цього треба виявити та дослідити шляхи інтеграції бізнес-аналітики та управління знаннями з 
метою вдосконалення діючої системи обліку, зосередженої на забезпеченні ефективних 
управлінських рішень.  

За визначенням Т. Давенпорта і Л. Прусак, знання – це сукупність усвідомленого досвіду, 
цінностей, доречної інформації та експертного бачення, що забезпечує основу для оцінювання та 
впровадження нового досвіду, а управління знаннями – це процес створення, збирання та 
використання знань з метою підвищення організаційної ефективності [1, c. 5-6].  

У попередні роки термін «управління знаннями» почав активно вживатися у багатьох сферах 
прикладної економіки, включаючи облік. Вплив управління знаннями на облікову діяльність 
особливо виразно проявляється у застосуванні різноманітних інструментів бізнес-аналітики, 
об’єднаних в окремий клас інформаційних систем під назвою Business Intelligence. Це допомагає 
керівництву компанії аналізувати, поширювати та використовувати контекстну, спеціально 
підібрану інформацію для обґрунтування управлінських рішень і підвищення ефективності 
діяльності. Ці системи охоплюють діяльність бізнес-структур від стратегічного до операційного 
рівня і перетворюють локалізовані та організаційно роз’єднані бізнес-процеси у комплексні і 
насичені інформацією.  

Водночас бізнес-аналітика як інформаційна система для потреб сучасного управління має 
певні обмеження, значною мірою пов’язані з тим, що концепції бізнес-аналітики та управління 
знаннями протягом останніх десятиліть розвивалися переважно паралельно, а не спільно. Бізнес-
аналітика, використовуючи статистико-математичні, «прямолінійні», інструменти структурування 
та аналізу даних, зосереджує увагу на формуванні явних (експліцитних) знань. Такі знання більш 
доступні і зручні для сприйняття численними учасниками господарського процесу; вони формують-
ся на основі термінів і понять, властивих бухгалтерському обліку та фінансам. Інструментарій 
систем управління знаннями є більш складний, а термінологія – менш чітка й однозначна.  

Предметна сфера систем управління знаннями охоплює не лише явні, а й неявні (імпліцитні) 
знання. Для управління ними такі системи використовують різні інструменти, зокрема, 
індексування текстів, фільтрування інформації за різними ознаками, розпізнавання вербальної 
мови, формування логічних конструктів тощо. Оскільки жоден бізнес не може існувати 
ізольовано, а його система управління не може задовольнятися винятково внутрішніми 
даними, джерелами для подальшого синтезу знань є не тільки власні бази даних та архіви, а й 
відкриті зовнішні бази, різноманітна оперативна інформація, що надходить з звідусіль. 

З погляду розвитку сучасних облікових систем інтегроване представлення бізнес-аналітики й 
управління знаннями найбільші можливості відкриває у напрямі обліку інтелектуальних активів. 
Успіх сучасних компаній дедалі меншою мірою залежить від виробництва, фінансових і 
матеріальних ресурсів. Водночас щороку зростає значущість невідчутних цінностей, які називають 
інтелектуальними активами. Вони охоплюють не тільки відносини з діловими партнерами, 
впізнаваність бренду і нові бізнес-ідеї, а й ноу-хау, корпоративну культуру та багато іншого. 
Сьогодні ідентифікація, оцінювання та вимірювання інтелектуальних активів є надзвичайно 
актуальними для бізнесових структур, ринкова вартість яких стрімко зростає.  

Облікова теорія не встигає за економічними реаліями останніх декількох десятиліть. 
Сьогодні неможливо оцінити і виміряти справжню вартість інтелектуальних активів за 
допомогою традиційних засобів обліку, тому значна частина великих компаній розглядає 
можливості інтегрування інформаційних систем бізнес-аналітики та управління знаннями з 
метою зміцнення облікових інформаційних систем і виходу на більш-менш реальні показники 
нематеріальної складової свого бізнесу в звітності. 
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Формування нового трактування інтелектуальної складової бізнесу передбачає відповідне 
відображення інформації про неї у корпоративній звітності. Протягом останніх років концептуаль-
ною основою для її підготовки у багатьох корпораціях світу вважається концепція сталого розвитку 
[2, 3].  

Аналітична обробка даних для формування показників сталого розвитку в системах Business 
Intelligence може включати як методи статистичного аналізу, так і методи глибинного аналізу (Data 
Mining), що полягають у відшуковуванні серед «сирих» даних раніше невідомих, але корисних з 
погляду мети дослідження, нових знань та інформації. Метод Data Mining часто плутають з 
інтелектуальним аналізом даних, хоча між ними є різниця. Використання глибинного аналізу в 
поєднанні з іншими інструментами бізнес-аналітики може допомогти сформувати типові шаблони 
інформаційних підмножин для тих показників економічної, екологічної та соціальної ефективності, 
які мають найбільше значення з погляду обліку та звітування з питань сталого розвитку.  

На даний час розширюють можливості традиційних систем обліку і звітності так звана 
«мобільна» аналітика, орієнтована на ринок смартфонів і планшетних комп’ютерів; прогностична 
аналітика, побудована на виробленні можливих сценаріїв розвитку подій; аналітика на основі 
обробки великих масивів даних (Big Data Analysis), а також реалізація відносно нової концепції 
«відкриття даних» (Data Discovery), яка передбачає використання розвинених інструментів 
візуалізації аналітики, побудованої на даних з різних джерел. Вони допомагають зробити засоби 
сучасної аналітики зручнішими з погляду ергономіки користувача та забезпечити ближче 
інтегрування додатків і сервісів Business Intelligence з обліково-аналітичними модулями інших 
інформаційних систем. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Розвиток цифрової економіки в Україні, що є глобальною мережею економічної та соціальної 

діяльності, яка ґрунтується, передусім, на цифрових технологіях і передбачає використання 
цифрових навичок і можливостей суспільства, бізнесу та держави, підтримується низкою мобільних 
та сенсорних  мереж, потребує значних зусиль усіх її суб’єктів. З появою поняття «цифрова 
економіка» в кінці 20 століття, незважаючи на її започаткування ще в 50-60 рр., стало неактуальним 
використання таких понять, як: «Веб-економіка», «Мережева економіка», «Інтернет-економіка», 
«Нова економіка». В умовах значної динаміки багатьох процесів, видів діяльності, появі і розвитку 
«розумних» речей, індустріального інтернету речей, технології «блокчейн» суттєво реформовано 
процес виробництва, форми та моделі управління. Нині цифрова економіка дозволяє подолати 
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просторові та галузеві обмеження. Вона є ключовим двигуном конкурентоспроможності. Попереду – 
ще більш активний розвиток штучного інтелекту, робототехніки, самокерованих машин, економіки 
спільного користування, нових технологій в енергетиці, нанотехнологій, технологій імплантантів, 
дронів, датчиків, сенсорів тощо.  

Науковцями сьогодення цифрова економіка трактується неоднозначно. Зокрема, у визна-
ченнях Тапскотта Д., Лейна Н. та Мезенбурга Т. наголошується, передусім, на Інтернеті як її 
головному компоненті [1-3]. Підтримуючи цю позицію, зазначимо, що в епоху цифрової економіки 
основним ресурсом знань є невичерпна, достовірна та своєчасна інформація, що одержується 
переважно з використанням глобальної мережі Інтернет, яка, своєю чергою, вважається основною 
платформою для розвитку цифрової економіки. На підприємствах ефективність господарювання 
значною мірою також залежить від обсягу і якості економічної інформації. Як констатує Дж. 
О’Шоннессі, інформація сприяє зниженню невизначеності при прийнятті рішення, але не ліквідує 
її. [4, с. 173]. В сучасних економічних реаліях в Україні існують підприємства кількох видів: з 
традиційним методом ведення діяльності, котрі господарюють в офлайні за одночасного 
використання різних технологій (електронного документообігу, цифрових підписів, програмних 
продуктів тощо); виключно з віртуальним методом, які реалізують продукцію в онлайні; з 
комбінованим методом, які працюють, поєднуючи онлайн та офлайн продажі. Цифрова економіка 
висуває вимоги щодо пристосування до таких умов і акцентує на необхідності змінюватися та 
активно використовувати сучасні технології. 

Організація економічного аналізу – це система раціональних скоординованих дій у процесі 
вивчення об’єкта спостереження щодо дослідження економічних явищ і процесів діяльності. ЇЇ мета 
полягає в  утворенні системи інформаційно-аналітичних потоків для забезпечення прийняття 
раціональних управлінських рішень щодо максимізації фінансових результатів діяльності. Вона 
передбачає такі етапи: вибір об’єктів і організаційних форм аналітичного дослідження, розподіл 
обов’язків між окремими дослідниками; планування аналізу фінансових результатів; інформаційне і 
методичне забезпечення економічного аналізу фінансових результатів; аналітичне опрацювання 
даних про хід і результати господарювання; узагальнення результатів аналізу фінансових резуль-
татів [5, с. 14]. Розподіл обов’язків між працівниками, що проводять аналіз, доцільно здійснювати, 
виходячи з розміру підприємства, організаційної структури, забезпечення технічними засобами. На 
великих підприємствах різні види аналітичних робіт можуть виконуватися більшою кількістю 
департаментів,  будучи подрібненими. Мікропідприємства, навпаки, нерідко інтегрують ці функції 
для їх виконання одним працівником, як правило – головним бухгалтером. Окрім основних джерел 
інформації про фінансові результати діяльності, доцільно використовувати статутну і засновницьку 
документацію, договори про матеріальну відповідальність працівників, накази, висновки за 
наслідками проведення попередніх перевірок, договори та угоди, інформацію про основних 
контрагентів, дані про стан ринку тощо.  

В сучасних умовах проведення аналізу неможливе без використання інформаційних технологій, 
що підвищує якість аналітичних висновків, дає змогу зекономити час, працю, витрати, практичну 
необмеженість можливостей аналізу господарських операцій і рахунків бухгалтерського обліку. Серед 
вітчизняних програмних продуктів, призначених для аналізу, слід виділити «Audit Expert», «Галактика», 
«Бест-Ф», «Альт-Фінанси», «Олімп: Фінексперт» та ін. Результати дослідження вітчизняних 
програмних продуктів, призначених для аналізу, свідчить про їх високу ціну, недостатню кількість 
вбудованих методик та необхідних інструментів, неможливість урахування специфіки окремих видів 
економічної діяльності, що значною мірою знижує якість аналітичного дослідження. Найбільш 
оптимальними традиційно вважаються програми, сумісні з програмними продуктами, в середовищі 
яких ведеться бухгалтерський облік. Вони дозволяють врахувати запити управлінців та особливості 
діяльності конкретного господарюючого суб’єкта, мають адекватну вартість. 

Активний розвиток цифрової економіки в Україні чинить вплив на істотне реформування 
всього економічного ландшафту, обумовлює розмір господарюючих суб’єктів, окреслює можливі 
варіанти здійснення транзакцій, визначає рівень комунікаційних зв’язків між господарюючими 
суб’єктами, ідентифікує діяльність окремих економічних інститутів, а також впливає на організацію 
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аналізу діяльності підприємств. Це є актуальним для  її реінжинірингу в умовах військового стану 
та повоєнного відновлення вітчизняних підприємств.  
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управління. 1999. 265 с.  5. Замула І. В., Примак Т.С. Організація аналізу фінансових результатів в 
межах маркетингового дослідження конкурентних переваг. Вісник Житомирського державного 
технологічного університету. Сер. Економічні науки. 2016. № 2. С. 12-19. 
 
 
 

О.С. Лемішовська  
Національний університет «Львівська політехніка» 

  
ВНУТРІШНІ РЕВІЗІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ 
КООПЕРАТИВНОГО РАХІВНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ 
ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – СЕРЕДИНІ ХХ СТ.  

 
Відповідно до закону від 9 квітня 1875 р. [1] контроль за діловодством (веденням рахів-

ництва) на кооперативних утворенях Австро-Угорщини та на її провінціях здійснювала ревізійна 
комісія, яку згідно власного статуту створювала  наглядова рада у формі контрольних комітетів. 
Законодавчо регламентовані внутрішньоконтрольні заходи за роботою кооперативних утворень на 
цій території були запозичені із Закону про акціонерні товариства Німеччини (1870р.: п.п. 246 і 
265), у якому було регламентовано такі позиції:1) проект балансу складається правлінням 
товариства; 2) балансовий прект перевіряється спостережним комітетом; 3) баланс затверджується 
загальними зборами; 4) баланс публікується в періодичних виданнях і вноситься в строговий 
реєстр.  В історіографії робиться висновок, що на стан ведення бухгалтерії (книговодства) 
позитивний вплив мали внутрішні господарські контрольні перевірки: «про стан справ фінансового 
обліку товариств дізнаємося зі звітів ревізійних комісій» [2].  

Починаючи з другої половини ХІХ ст. у європейських державах була започаткована практика  
впровадження інституту господарських контролерів, який був визнаний офіційно і отримав 
легальну основу обов’язкової ревізії публічної звітності на досліджуваній території.   Галицьким 
намісництвом були затверджені  і  діяли етно-національні ревізійні союзи (Ревізійний Союз 
Українських Кооперативів, «Руський Ревізійний Союз», Львівське відділення  Ревізійного Союзу 
єврейських кооперативних товариств у Польщі (Zwienzek їydowskich spyidzielni w Polsce. 
Przedstawicielstwo we Lwowie) та Ревізійний Союз польських сільськогосподарських товариств. 
Проводення  «зовнішніх ревізій» цими  союзами здійснювалося один раз на два роки, а проведення 
поточного  контролю проводилося внутрішньогосподарськими ревізійними комісіями.  

Для членів наглядових рад потрібні були знання з бухгалтерського обліку,  а тому Ревізійний 
Союз Українських кооператив  (Крайовий Ревізійний Союз), поодинокі центральні і повітові 
ревізійні союзи у цей період розпочали організацію фахових курсів в системі торговельного шкіль-
ництва, зокрема студійні та заочні курси для фахівців для наглядових рад і контрольних комісій. 
Ревізійним Союзом Українських кооператив разом з освітніми інституціями («Рідна школа», 
«Просвіта») для  фахівців наглядових рад і контрольних комісій   було організавано фахові курси у 
формі студійного (курсового) вишколу (дошколу) кадрів.  

Історіографія й архівні документи вказують на загальний підхід до організації внутрішніх 
контрольних перевірок і ревізій та їх зміст: «перевірено закриття рахунків та фінансовий баланс 
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шляхом їх звірення з бухгалтерськими книгами та алегатами…констатується повна відповідаль-
ність даних» [3]. Статутами кожного кооперативу зазначалися обов’язки наглядової (надзірної) 
ради як внутрішнього контролюючого органу в обов'язки якого включали контроль як за діяльністю 
правління, так і за активами кооперативу. До членів наглядової ради включалися особи, які 
володіли відповідними професійними знаннями і були обізнані у сфері бухгалтерії, оскільки 
контрольний комітет мав перевіряти результати діяльності кооперативів та складання звітів 
(балансів), підготовлених правлінням.   

Внутрішньогосподарські ревізійні служби формували висновки стосовно результативної 
діяльності господарської одиниці загалом і причинно-наслідкових зв’язків впливу окремих процесів 
на фінансово-майновий стан товариства. Такі процеси базувалися на перевірці бухгалтерських книг, 
а тому у звітах ревізійних комісій багато матеріалу відводилося характеристиці стану бухгалтерії, 
питанням відповідності показників фінансових звітів бухгалтерським книгам.  Як приклад наведемо 
витяг зі «Звіту проведення ревізії «Товариства кредитово-господарського» стоваришення 
зареєстроване з обмеженою порукою в Борині», яка відбувалася дня 16 і 17 падолиста 1907 року: 
«…ведення книг ділових є правильне і ясне; замкнення рахунків зіставляються вчасно і є згідно з 
книгами; уділювання позичок є острожне; капітал позичковий є добре обезпечений…». 

У першу чергу перевіркам підлягали банківські квитанції, які звіряли із бухгалтерськими 
документами  і відображенням в обліку товариства. Окрім перевірки звітності традиційно 
здійснювалася ревізія готівки у касах та інших активів товариства, таких як нерухомість, цінні 
папери, уділені позички, інша власність, а також пасивні доходи. Наглядова рада перевіряла річний 
звіт, закриття рахунків, відповідно до результатів передавала загальним зборам інформацію щодо 
розподілу прибутків.  

Оголошення річного звіту та рахунків необхідно було розмістити на території товариства за 
14 днів до проведення загальних зборів та розмістити на сторінках часопису, який видавав «РСУК». 
Оцінюючи спрямованість роботи спостережених (наглядових) рад і контрольних комісій окремих 
кооператив  можна  стверджувати про позитивний вплив внутрішніх ревізій на удосконалення 
рахівничої практики.  
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9.04.1873р. / П’єтнак Леонард.  O towarzystwach Ƶarobkowych і gospodarczych wedlug ustaw z dnia 9- 
gо kwietnia 1873r. – Lwow, 1874р.; Закон Австро-Угорської імперії «Про ревізію заробкових і 
господарських спілок» від 10 червня 1903 р. // Вісник законів державних – ч.133. 2. Анімісов В.В. До 
проблем вивчення історії банківської справи / Вісник банківської справи Національного банку 
України, 2010.- №3 – С. 238-240. 3. Струк З. Діяльність українських кооперативів у Західній Україні 
(1921-1938 рр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича  НАН України, 2000. – 152 с.   

 
 

Н.О. Литвиненко  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРАНИЧНИХ СТРОКІВ 
РОЗРАХУНКІВ ЗА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Відповідальність за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними 

операціями визначена ч. 5 ст. 13 Закону «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р.  
Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів встановлено п. 21 

розд. II «Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в 
іноземній валюті», затвердженого постановою НБУ від 02 січня 2019 року № 5. 
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Вони не поширюються на операції в незначному розмірі з експорту, імпорту товарів 
(включаючи незавершені розрахунки за операцією), крім дроблення операцій з експорту товарів або 
дроблення валютних операцій. 

Згідно із пп.7 п.2 розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення 
окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5, 
незначний розмір валютної операції – розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення операції), який є меншим, ніж 
розмір, передбачений статтею 20 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

За порушення резидентами строку розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, 
Законом України «Про валюту і валютні операції» передбачено нарахування пені за кожний день 
прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором чи вартості 
недопоставленого товару.  

Загальний розмір нарахованої пені обмежується і не може перевищувати суми неодержаних 
грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару). 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: 
– здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентами (крім уповноважених установ) та 

нерезидентами вимог валютного законодавства;  
– за результатами перевірки стягує у встановленому законом порядку з резидентів пеню, 

передбачену частиною п’ятою цієї статті. 
Процедурно контрольні функції щодо валютного нагляду за дотриманням резидентами вимог 

валютного законодавства у частині своєчасності надходження валютної виручки полягає у тому, що 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: 

1) проводить перевірку та фіксує порушення в акті перевірки; 
2) надсилає платнику податків відповідне податкове повідомлення-рішення. 
Платник податків зобов’язаний відобразити пеню за несвоєчасне надходження валютної 

виручки у складі грошових зобов’язань.  
Під грошовим зобов’язанняv платника податків відповідно до пп. 14.1.39 Податкового 

кодексу України слід розуміти суму «коштів, яку платник податків повинен сплатити до 
відповідного бюджету або на єдиний рахунок як податкове зобов'язання та/або інше зобов’язання, 
контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та/або штрафну (фінансову) санкцію, 
що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства 
та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а 
також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пеня». 

У системі подвійного запису пеня за несвоєчасне надходження валютної виручки відобра-
жається за дебетом рахунку «Визнані штрафи, пені, неустойки» та кредитом рахунку «Розрахунки 
за обов’язковими платежами». 

Платник податків зобов'язаний (відповідно до норми абз. 1 п. 57.3 податкового кодексу 
України) сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 робочих днів, що 
настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом 
такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого 
органу. 

Аналіз норм законодавства дає підстави стверджувати, що платник податків не зобов’язаний 
самостійно нараховувати пеню.  

Проте, якщо відлік граничних термінів ненадходження валютної виручки розпочався до 
завершення звітного періоду для складання фінансової звітності (яким відповідно до ст. 13 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» є календарний рік), але Центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не провів перевірки платника 
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податків до завершення цього періоду, то резиденту, з метою забезпечення достовірності 
показників фінансової звітності, доцільно розглянути питання та прийняти рішення щодо 
самостійного нарахування/ненарахування пені на дату складання річної фінансової звітності та 
відображення результатів її розрахунку в системі подвійного запису й у фінансовій звітності. 
 
 
 

Л. Г. Ліпич,  
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, 

А. О. Фатенок-Ткачук, 
Волинський національний університет імені Лесі Українки 

 
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КООРДИНАЦІЇ ІСНУЮЧИХ 

СТРАТЕГІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ   
 

Кардинальна зміна умов зовнішнього середовища, що викликані війною, внесла значні 
корективи у процес стратегічного планування. Існуючі стратегії розвитку суб’єктів господарювання 
потребують ретельного контролю та уточнення, як етапу аналізу внутрішнього середовища, так і 
оцінки ефективності реалізації стратегічних планів. Змінились існуючі резерви підприємств та 
потенційні можливості. Частина стратегічних цілей відстрочились у часовому діапазоні. 

Можна виділили три головні завдання стратегічного планування у контексті розвитку 
підприємства: 

1) Оцінка поточної ситуації, що, в свою чергу, дозволяє планувати майбутнє. Так як рівень 
мінливості навколишнього середовища зростає, відповідно роль стратегічного планування 
підвищується. 

2) Оцінити потенціал підприємства на довгострокову перспективу, визначаючи при цьому 
можливі способи та шляхи виживання і стратегічні напрямки їхнього розвитку. Це в свою чергу 
забезпечує зростання ефективності функціонування підприємницьких структур на майбутнє. 

3) Запобігти негативному впливу зміни умов господарювання. 
Контроль існуючої стратегії варто розпочати з аналізу наявних показників розвитку 

підприємства. На цій основі вище керівництво приймає рішення, чи варто залишати існуючу 
стратегію, змінивши обсяги стратегічних показників або відкласти їх досягнення в часі. Може 
виникнути ситуація, коли доцільніше обрати інший стратегічний план. На це рішення впливає багато 
факторів, наприклад досвід минулих стратегій, фактор часу, ступінь ризику, очікувана ефективність, 
думка власників та керівників тощо. 

У період невизначеності значну увагу варто приділяти прогнозуванню. Основу інформаційного 
забезпечення системи управління становить облікова інформація, що міститься в системі 
бухгалтерського обліку і звітності (частка економічної інформації в загальній сукупності 
інформаційних потоків більше 90 %, з яких 80 % займає бухгалтерська) [3, с. 37]. 

Проаналізувавши все вище зазначено, ми систематизували процес облікового забезпечення 
прогнозування у процесі прийняття управлінських рішень (рис. 1). 

Облікова інформація сама по собі є значною цінністю, незалежно від фактів, які вона фіксує. Ця 
цінність зумовлена можливостями, котрі вона надає для прийняття рішень, тобто потенційними діями. 
Кожна така дія стає бухгалтерською категорією. Подібний підхід дозволяє відокремити явище 
(інформаційний аспект) від факту (економічний аспект) і зосередити увагу бухгалтера на явищі. З цього 
випливає, що входом і виходом бухгалтерської системи є не дебет і кредит, тобто не облікові координати, 



50 

а облікова процедура: вхід – первинні документи (вхідні дані), вихід – звітність (результатна інформація). 
При цьому вартість інформації не має перевищувати витрат на її отримання, тому будь-яка втрата 
інформації має приносити більші збитки, ніж вартість втрачених даних [23]. 

 

 
Рис. 1. Облікове забезпечення прогнозування на етапах прийняття управлінських рішень 

 
З метою прийняття управлінських рішень у коректуванні існуючих стратегій обліковим 

службам варто сукупність фінансових прогнозів, що має відповідати певним критеріям: 
відповідність різним сценаріям розвитку ситуації; можливість миттєво вносити зміни у прогноз у 
випадку динамічної зміни середовища; впровадження плану на основі прогнозу має сприяти 
балансу грошових коштів підприємства; доступність для розуміння для всіх рівнів управління. 
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Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ПЕРЕДУМОВИ УНІФІКАЦІЇ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В 

ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ТАКСОНОМІЇ ЗА МСФЗ 
 

Українські підприємства після підписання Угоди з ЄС безумовно прагнуть залучити всі 
можливості фондових ринків. Однак для цього вони повинні повною мірою «включитись в правила 
гри» світової економіки з точки зору якісного представлення результатів своєї діяльності. 
Інформація, наведена в фінансовій звітності повинна бути достовірною, прозорою, вчасною, 
корисною для всіх суб’єктів фінансового ринку, в т.ч. з точки зору аналізу фінансової звітності, 
оцінки ризиків та привабливості бізнесу. 

Відповідно до системи фінансової звітності в Україні для підприємств, що зазначені вище, 
існують чітко визначені терміни подання звітності [1]. 

Ті підприємства, які підготовлюють та подають фінансову звітність відповідно до МСФЗ 
повинні користуватись МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [2]. 

Доцільно відзначити, що через неузгодженість окремих МСФЗ з Національними стандартами, 
в підприємств-суб’єктів подання фінансової звітності за міжнародними стандартами виникають в 
цьому процесі певні проблеми при розкритті інформації. В табл. 1 нами згруповано окремі такі 
питання. 

Таблиця 1 
Перелік спірних питань, що виникають при розкритті інформації  

в фінансовій звітності відповідно до таксономії за МСФЗ 

Міжнародний стандарт Напрям розгляду проблемного питання 
МСФЗ 16 «Оренда» Облік оренди єдиного майнового комплексу. 
МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» Розкриття інформації про грошові надходження і 

виплати. 
Узгодження перекладу непрямого методу 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки» 

Вибір варіанту виправлення помилок у звітності 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки» 

Визначення суттєвості інформації з позиції 
особливостей компанії-суб’єкта розкриття 
інформації 

МСБО (IAS) 2 «Запаси» Розподіл витрат 
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та 
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» 

Включення статутних документів до комплекту 
фінансових звітів 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка» 

Правила визнання та оцінки інструментів 
хеджування 

МСБО 9 «Фінансові інструменти» Розрахунок резерву для передбачення знецінення 
фінансових активів 

Сформовано авторами на основі [3, 4, 5]. 
 

Практика діяльності українських підприємств показує, що процес звітування на основі 
таксономії за міжнародними стандартами є доволі трудомістким, оскільки кожен показник окремо 
треба вносити вручну. Однак, ще не завершена технічна складова формування системи фінансових 
звітів в єдиному електронному вікні. 

А крім того, в такі органі як Держстатистика також ще обов’язково подавати звітність за 
національним стандартами, оскільки не налаштовані механізми зчитування інформації, представ-
леної за таксономією. Таким чином, відбувається свого роду дублювання процесу звітування. А 
ведення паралельного обліку як за міжнародними стандартами  відображення інформації, так і за 
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національними стандартами є доволі складний і затратний як з т.зору людського ресурсу, так і 
фінансових витрат.   

Для того, щоб дослідити особливості заповнення фінансової звітності за МСФЗ і зрозуміти 
які проблеми виникають в українських підприємств під час складання звітності, необхідно провести 
порівняння заповнення Звіту про фінансовий стан, поточні/непоточні за МСФЗ та Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) підприємства за НП(С)БО. 

Зокрема, відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток», поточні податкові зобов’язання або ж 
активи за поточний і попередній періоди необхідно оцінювати за сумою, яку підприємство повинно 
сплатити податковим органам, застосовуючи ставки оподаткування та податкове законодавство, яке діє 
до кінця певного звітного періоду. 

Підприємство повинно у звіті у рядку «Інші поточні фінансові зобов'язання» розкрити інфор-
мацію про поточні фінансові зобов’язання (за винятком торговельної та іншої поточної кредиторської 
заборгованості та забезпечення). А у рядку «Інші непоточні фінансові зобов'язання» – інформацію про 
непоточні фінансові зобов’язання (за винятком торговельної та іншої непоточної кредиторської 
заборгованості та забезпечення). 

Таким чином, спроба уніфікації облікових аспектів відображення інформації в Звіті про 
фінансовий стан за МСФЗ (Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні ) та НП(С)БО (Баланс (Звіт 
про фінансовий стан)) дасть змогу зменшити рівень трудомісткості процесу наповнення звітності. 

 
1. Офіційний сайт Системи фінансової звітності. URL: https://frs.gov.ua. 2. Міжнародний 

стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E% 201_ukr_2020.pdf. 3. 
Офіційний сайт ІFRS Foundation. URL: https://www.ifrs.org/. 4. Електронний журнал «Expertus: 
Головбух». URL: https://1gl-vip.expertus.ua/. 5. Практика МСФЗ №8. Режим доступу – 
[Електронний ресурс: https://ibuhgalter.net/material/1003/20042 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Оцінка завданої війною шкоди Українській економіці підготовлена Світовим банком, Урядом 

України та Європейською Комісією у координації з державними установами, агенціями ООН та 
партнерами з розвитку, науковими колами, організаціями громадянського суспільства та приватним 
сектором, свідчить, що вартість потреб на відбудову та відновлення станом на 1 червня 2022 року, 
оцінюється в понад 349 мільярдів доларів США, що перевищує ВВП України в 2021 році більш ніж 
у 1,6 рази [1]. 

Індикатор фінансової безпеки України який включає індикатори банківської безпеки, безпеки 
небанківського фінансового ринку, боргової безпеки, бюджетної безпеки, валютної безпеки, 
грошово-кредитної безпеки – за останні десять років був найвищим у 2013 році, перед військовою 
агресією Росії, проте його значення оцінювалось як незадовільне. Причиною були і залишаються 
структурні проблеми економіки України [2]. 

Фінансування заходів COVID-19 та падіння ВВП у зв’язку з епідемічними обмеженнями спричи-
нили падіння нижче критичної межі такого індикатора, як відношення дефіциту державного бюджету 
до валового внутрішнього продукту, який у 2021 та 2022 роках навіть не розраховувався [3].  

Наразі стан фінансової безпеки України має бути оцінений як катастрофічний або кризовий. 
Підтримка базових потреб для наших територій які по-різному потерпіли від війни, відбувається за 
рахунок іноземного фінансування.  
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Для відновлення фінансової безпеки важливим етапом є визначення пріоритетів потреб та 
інвестицій в економіку України, підготовка фінансових стратегій для різних секторів. 

Національна рада з відновлення України від наслідків війни вже провела велику роботу і 
підготувала документи пропозицій щодо пріоритетних реформ та стратегічних ініціатив, проектів 
нормативно-правових актів, які презентують з метою отримання міжнародної допомоги на суму 750 
мільярдів доларів США [4]. Створено 24 робочі групи які розробили документи за такими 
напрямками відновлення: європейської інтеграції; аудиту збитків, понесених внаслідок війни; 
відновлення та розбудови інфраструктури; відновлення та розвитку економіки; повернення 
громадян, які тимчасово переміщені, зокрема за кордон та їх інтеграції в суспільно-економічне 
життя держави; функціонування фінансової системи, її реформування та розвитку; розвитку 
військово-промислового комплексу; модернізації та розвитку сфери безпеки і оборони; 
енергетичної безпеки; державного управління; будівництва, містобудування, модернізації міст та 
регіонів; нової аграрної політики; діджиталізації; захисту прав ветеранів війни; освіти і науки; 
молоді та спорту; культури та інформаційної політики; юстиції; антикорупційної політики; охорони 
здоров’я; екологічної безпеки; соціального захисту; захисту прав дітей та повернення дітей, які 
тимчасово переміщені за кордон; права людини. 

Таким чином, уряд України стратегічно орієнтований на зовнішні джерела фінансування. 
Історично бюджет України ніколи не був бюджетом розвитку, натомість він орієнтований на 
отримання різноманітної іноземної фінансової допомоги. Це не дає можливості підтримувати 
національні інтереси українців, що і призвело до війни в Україні та як наслідок, глобальної кризи, в 
тому числі продовольчої та енергетичної. 

Підтримка урядом бізнесу всі ці роки полягала в дотаційному керуванні економікою, замість 
створення умов для самостійного розвитку субєктів господарювання, так, запроваджувались 
одноразові програми з підтримки бізнесу (65 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та 
6,5 млрд грн за карантинними програмами) та заходи із фінансової підтримки створення робочих 
місць (створено 400 тис. нових робочих місць) [5]. 

Така позиція не передбачає створення власної потужної економіки по закінченню війни. 
Підвалини безпеки мають бути закладені вже сьогодні і вони стосуються розвитку місцевої 
економіки, зокрема територіальних громад. Для того, щоб територіальна громада була спроможною 
до самозабезпечення і незалежною від зовнішніх джерел фінансування, потрібний сприятливий 
податковий клімат.  

Під впливом війни громади несуть велике навантаження без підтримки урядом малого бізесу і 
особливо, сільських домогосподарств. Оскільки більшість населення України проживає в сільській 
місцевості, саме переорієнтування на їх потреби повинно стати приорітетним. Забезпечення 
територіальної громади власними продуктами виробництва, самодостатня інфраструктура, 
орієнтування економічної політики на потреби домогосподарств – такий шлях до фінансової 
безпеки України відповідає національному менталітету і матиме швидкий вплив на зростання ВВП 
та незалежність від іноземних кредитів. 

 
1. Звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення – серпень 2022» URL: 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/zvit-shvydka-oczinka-zavdanoyi-shkody-ta-
potreb-na-vidnovlennya_-ukr-1.pdf (дата звернення: 10.09.2022) 2. Індикатори фінансової 
безпеки та субіндекси індексу економічної безпеки в Україні URL: 
https://dostup.pravda.com.ua/request/91802/response/339265/attach/3/0%2002.09.2021.pdf?cookie
_passthrough=1 (дата звернення: 10.09.2022) 3. Додаток до Стратегії економічної безпеки 
України на період до 2025 року, затвердженої Указом Президента України від 11 серпня 2021 
року № 347/2021 URL: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-
storage/01/01/49/03ea8c6415310bc10b11dc533a8f5545_1628675130.pdf (дата звернення: 
10.09.2022) 4. План заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України URL: 
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-
vijni/robochi-grupi (дата звернення: 10.09.2022) 5. Проект Плану відновлення України. 
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Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки» URL: 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/economic-recovery-and-
development.pdf(дата звернення: 10.09.2022).  

 
 
 

М.М. Нашкерська  
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСІ ТА КУА 

 
Інститути спільного інвестування(ІСІ), компанії з управління активами (КУА), які виконують 

посередницькі функції на фінансових, фондових ринках є дуже чутливими до змін, що відбува-
ються в політичній, економічній, соціальній системах країни. Основним функціями, які виконують 
ІСІ є: а) акумуляція коштів дрібних інвесторів,  б) перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів 
підприємств із метою їх ефективнішого використання; в) фінансове обслуговування учасників еконо-
мічного кругообігу та дольової участі на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання 
капіталу в інвестиційній сфері; г) вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє 
активізації економічних процесів; д) страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та 
комерційних ризиків; е) операції, пов’язані з експортом-імпортом інвестиційних активів[1]. 

Діяльність ІСІ, КУА супровроджується низкою ризиків – загальний фінансовий ризик(ризик 
банкрутства), операційний ризик, репутаційний ризик, стратегічний ризик, кредитний ризик, 
ринковий (процентний, пайовий, валютний, товарний) , ризик ліквідності [2]. Впродовж останніх 
двох десятиліть, незважаючи на системні політично-економічні кризи, законодавчо вдалося 
врегулювати роботу спеціалізованих інституції, які мають в управлінні активи багатьох інвесторів.  

Так, у період з 2008 по 2020 рр  динаміка кількості компаній з управління активами мала 
стійку тенденцію до зменшення (409 у 2008 р. до 303 у 2020р.). Починаючи з 2015 р. у розвитку 
КУА можна виділити період стабілізації. В цей час кількість КУА коливалася в діапазоні 313 у 
2015, 293 у 2018р і 303 у 2020. В той час,як вартість активів,що перебувають в їх управлінні з 2016 р. 
має стійку тенденцію до збільшення (з323656,56 млн. грн. у 2016р. до 422594,25 млн. грн. у 2020 р.). Ці 
тенденції свідчать про очищення і стабілізацію цього сегменту ринку. Важливим є те, що у період 
війни загальна ситуація не змінилась –  так, на 13.09. 2022 р кількість КУА складає 309 [3]. 

Кількість ІСІ у період з 2015р. по 2020 рр зросла на 29 % (з 1149 до 1478), особливо 
швидкими темпами зростала кількість закритих недиверсифікованих  венчурних корпоративних  
інвестиційних фондів (з приватною емісією) – за вказаний період на 88% (з 193до 363). Станом на 
13.09. 2022р їх кількість склала 1776 [3]. Венчурні фонди є найбільш ризикованими порівняно з 
іншими ІСІ, проте ця особливість компенсується меншими регулятивними законодавчими 
вимогами щодо їх діяльності. Незважаючи на високі ризики вкладення інвесторів у ці фонди 
зростає, оскільки інвестування у ризиковані інноваційні проекти  забезпечує вищі прибутки. 

Стабільність, яка в останні роки склалася на ринку діяльності ІСІ порушується російською 
агресією в Україні. Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA), регулятор ринків 
цінних паперів ЄС, у вересневому Звіт про тенденції, ризики та вразливості за 2022 рік, зазначили, 
що «операційні ризики вважаються дуже високими, як і ризик ліквідності та ринковий ризик. 
Кредитний ризик залишається високим, але очікується зростання. Ризики залишаються дуже 
високими на ринках цінних паперів і в управлінні активами» і хоч щодо  ІСІ і КУА «прямі наслідки 
вторгнення були обмеженими, але погіршення макроекономічних умов посилило вразливості, а 
ризик процентної ставки зріс із очікуванням вищої інфляції. Вихід із середовища низьких ставок є 
середньостроковим викликом для сектора». І хоч кількість ІСІ і КУА не зменшилось проте 
«інвестори повинні бути готові до подальшої корекції ринку». Високі ризики і невизначеність, 
зростаюча інфляція «посиляться поведінковими упередженнями» інвесторів [4].  
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Для  того, щоб ефективно керувати ризиками (які стрімко підсилюються російською агресію в 
Україні) ІСІ і КУА  необхідно   переглянути існуючу систему контролю за їх діяльністю. Запро-
понована Методика розрахунку показників, що використовуються для вимірювання та оцінки 
ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами потребує вдосконалення у відповідності до 
воєнного часу.  Також наглядові органи повинні контролювати і забезпечити інформаційну безпеку 
і інвесторам і ІСІ,КУА.   

 
1. Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової 

глобалізації: автореф.дис. на здобуття наук. Ступеня канд.. ек. наук: спец. 08.00.02 «Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини»/В.М. Коверда. – Київ,2011. – 22с.  2. Положення 
щодо пруденційних нормативів нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимого 
до системи управління ризиками: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. №1597 
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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ 
 

Внутрішній документообіг є однією із найважливіших ділянок обліково-інформаційної 
системи, адже саме з його допомогою відбувається взаємодія управління з персоналом, що впливає на 
ефективність діяльності всього підприємства. Тому налагодження внутрішнього документообігу 
завжди було пріоритетним як для фінансової служби, так і для системи  управління загалом.  

Впровадження інформаційних систем та технологій у внутрішній документообіг починаючи із 
часткової автоматизації деяких ділянок, закінчуючи повною заміною паперової документації 
електронним документообігом значно покращило процес документування і обміну. Зокрема, 
застосування електронного документообігу призвело до прискорення обробки даних, зростання 
оперативності інформації, підвищення точності розрахунків, упорядкування системи обліку й 
планування показників, підсилення контрольно-пізнавальної ролі та аналітичності інформації [1]. 

Разом з тим, не завжди використання інформаційних систем та технологій призводить до 
оптимізації документообігу. Досить часто проведена автоматизація навпаки збільшує затрати часу на 
обробку та обмін інформацією і, відповідно, втрачається оперативність даних. Тому для впрова-
дження ефективної системи електронного документообігу необхідно вивчити велику кількості питань 
щодо організації внутрішнього документування й обміну документами на підприємстві, а також щодо 
налагодження усіх необхідних інструментів для здійснення такого документообігу. У зв’язку з цим, 
на нашу думку, автоматизація внутрішнього документообігу потребує певної системності, зокрема ми 
пропонуємо здійснювати її в розрізі трьох  етапів.  

Першим етапом має бути вивчення загальної інформації про суб’єкта господарювання та 
існуючої системи обліку. Зокрема, необхідно дослідити і проаналізувати:  

- юридичну структуру підприємства з вивченням найбільш та найменш завантажених струк-
турних підрозділів за грошовими та матеріальними потоками і, відповідно, потоками даних; 
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- фізичну структуру підприємства з деталізацією інформації про місця введення даних по 
транзакціях та кожного користувача системи; 

- усі бізнес-процеси та їх формалізоване втілення у вигляді внутрішнього документообігу; 
- діючу облікову політику; 
- існуючі процедури консолідації облікових даних;  
- наявну систему звітності підприємства (управлінської, податкової, фінансової та ін.). 
На другому етапі слід провести виявлення та усунення неузгодженостей облікових систем 

окремих відділів (ділянок, підрозділів) єдиного підприємства або ж материнського підприємства та 
його віддалених підрозділів, філій, дочірніх підприємств. Зокрема необхідно: 

ü дослідити які саме інформаційні системи використовуються локально внутрішніми чи 
відокремленими підрозділами та оцінити доцільність застосовування вже наявних систем з поточним 
перенесенням даних в єдину базу чи переведення усіх підрозділів в оновлену єдину облікову систему;   

ü дослідити порядок обміну інформацією між головною компанією та її підрозділами, 
філіями, дочірніми компаніями, який може здійснюватися або лише у формі фінансової та 
управлінської звітності, або з деталізацією інформації про діяльність відокремлених підрозділів, а 
також оцінити необхідність (доцільність) деталізованого обміну особливо для підприємств, які мають 
географічно віддалені підрозділи чи досить велику кількість підрозділів у локальних межах; 

ü вивчити розбіжності у деталізації аналітичних даних для об’єктів обліку одного типу на 
різних підрозділах, філіях, дочірніх підприємствах та оцінити можливості об’єднання даних з 
наявною аналітикою чи доцільність формування нової однакової аналітики для усіх. 

Третім етапом має бути виділення масиву необхідних для обміну та управління даних та 
розроблення єдиної системи електронного документообігу. На даному етапі слід: 

• провести розробку єдиної облікової політики за усіма видами обліку з врахуванням 
особливостей електронного документообігу; 

• затвердити параметри управлінського обліку; 
• виокремити об’єкти  додаткової аналітики до планів рахунків; 
• виділити існуючі і планові місця виникнення (внесення) інформації про транзакції в розрізі 

підрозділів; 
• визначити існуючі та майбутні системи руху потоків інформації про транзакції, порядок 

формування записів про них у різних видах обліку; 
• виокремити необхідні для використання первинні документи та звітні форми, розробити 

специфічні нестандартні форми. 
Підсумовуючи вищезазначене, слід сказати, що хаотична, необдумана автоматизація внутріш-

нього документообігу може лише зашкодити діяльності підприємства. Тому впровадження 
внутрішнього електронного документообігу потребує певної системності і має здійснюватися в 
певній послідовності та складатися з таких етапів: вивчення загальної інформації та існуючої системи 
обліку, виявлення та усунення неузгодженостей облікових систем різних підрозділів, виділення 
масиву необхідних даних та розробка єдиної системи електронного документообігу. Це дозволить 
правильно оцінити потребу та можливості щодо запровадження внутрішнього електронного 
документообігу, проаналізувати ймовірні затрати ресурсів та часу для здійснення таких процедур, 
провести необхідне налагодження системи до її використання. 

 
1. Гаркуша С.А. Організація внутрішнього електронного документообігу підприємства. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Сер. «Економіка та менеджмент». Сумський 
національний аграрний університет. 2015. URL: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2925. 
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ДОГОВІРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ 
ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

 
Одним із важливих елементів реалізації концепції податкового планування на підприємстві є 

договірна політика. Завдяки грамотному підходу до її застосування суб’єкт господарювання має 
змогу оптимізувати податкові платежі та зменшити своє податкове навантаження. 

Загальні положення договорів, їх структура, умови і порядок укладання, внесення змін та 
розірвання передбачені в Цивільному та Господарському кодексах України. Основна мета договірної 
політики підприємства полягає досягнення різних економічних вигод, як в частині бухгалтерського 
обліку, так і оподаткування операцій, які підлягають договірному врегулюванню. 

Під час укладання договору необхідно керуватися податковим законодавством. Норми 
податкового права істотно впливають на умови договору. Залежно від формулювання умов договору 
виникає певний взаємозв’язок між сторонами договору та між сторонами і державою з приводу 
нарахування та сплати податкових платежів за сукупністю юридичних фактів. 

Сторони, які укладають договір, повинні комплексно оцінювати всі податкові наслідки: з ПДВ, 
податку на прибуток, податку на майно, соціальних внесків та інших податків, що сплачують 
сторони договору. 

У процесі господарської діяльності використовують можливості різних видів господарських 
договорів. Так, у цих договорах можливе визначення окремих пунктів, які дають змогу підприємству 
зменшити суми податків, при цьому можливе застосування різних комбінованих договорів між 
контрагентами. 

На практиці межа між різними операціями є не завжди чітко визначеною, та від класифікації 
(виду) договорів з юридичної сторони буде залежати податкове зобов’язання контрагентів і також 
показники ефективності фінансово-господарської діяльності.  

Способи оптимізації податкового навантаження за договірними операціями відрізняють як 
щодо одного виду податку, так і щодо їх сукупності.  

При визначенні податкового навантаження за договорами можна виявити шляхи її зниження за 
деяким видом податку або перерозподілу часу за допомогою додаткових операцій, використання 
організації з пільговим оподаткуванням, заміни одного виду договору на інший, інших умов 
розрахунків за договорами тощо. 

Здійснюючи податкове планування з використанням договірної політики, необхідно 
враховувати не тільки ефект від економії на податкових платежів, але і додаткові витрати на 
розроблення і побудову методів, інструментів та схем податкового планування, а також постійні 
додаткові витрати на підтримку їх в актуальному стані. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО  

КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Конкурентні переваги суб’єктів господарювання на сучасних ринках визначають багатьма 

чинниками, серед яких одним з найважливіших є структура капіталу та частка інтелектуального 
капіталу в цій структурі. За умов діджиталізації бізнес-процесів інтелектуальні активи набувають 
усе вагомішого значення з погляду формування цінності підприємницьких структур. Водночас все 
актуальнішими стають питання визначення сутності й складових інтелектуального капіталу, 
методів його оцінювання, порядку відображення у звітності, напрацювання механізмів ефективного 
управління цим капіталом. 

Інтелектуальний капітал можна визначити як комплекс нематеріальних ресурсів, об’єктів 
інтелектуальної власності, можливостей і знань, якими володіє чи які контролює компанія і який 
спроможний постійно генерувати інновації, тобто підтримувати неперервний процес трансформації 
нових знань у нові товари та послуги та на основі цього впливати на ефективність функціонування 
компанії та її конкурентоздатність на ринку. Основними характеристиками інтелектуального 
капіталу є: 

Невичерпність – оскільки знання формуються, накопичуються та поширюються серед праців-
ників підприємства, то обсяг інтелектуального капіталу має тенденцію до постійного зростання; 

одночасність використання – знання одночасно можуть використовуватися багатьма праців-
никами; 

нелінійність – прибутковість інтелектуального капіталу у процесі його накопичення зростає 
швидше ніж його маса; 

невіддільність капіталу від його носія – певної людини внаслідок чого як актив він є 
практично неліквідним. 

Важливим питанням, яке постає перед власниками, інвесторами, менеджерами та іншими гру-
пами економічного впливу (стейкголдерами), є оцінювання величини інтелектуального капіталу. 
Проте на сьогодні не існує єдиного загальновизнаного підходу щодо методики такого оцінювання. 
Окремі науковці вважають, що найпростішим підходом до оцінювання інтелектуального капіталу 
підприємства є визначення різниці між його ринковою та обліковою вартістю. Цей метод ґрунту-
ється на припущені, що ринкова ціна акцій завжди відповідає реальній вартості підприємства. 
Однак, нерідкими є випадки коли реальна вартість підприємства є недооціненою чи переоціненою. 
Недоліком зазначеного методу є чутливість вартості інтелектуального капіталу до змін в 
середовищі його функціонування. Окрім того, на ринкову вартість підприємства впливає не лише 
інтелектуальний капітал, а й інші його види, зокрема фінансовий, виробничий, природний. 

Відомий дослідник інтелектуального капіталу К.-E. Свейбі, розподілив методи оцінювання 
інтелектуального капіталу на чотири основні групи [1]: 

методи прямого оцінювання інтелектуального капіталу (Direct Intellectual Capital methods – 
DIC). Ці методи ґрунтуються на вартісній оцінці окремих елементів інтелектуального капіталу, які 
після цього зводять до інтегральної оцінки; 

методи визначення ринкової капіталізації (Market Capitalization Methods – МСМ), згідно яких 
гудвіл обчислюють як різницю між ринковою вартістю суб’єкта господарювання (за оцінкою 
фондового ринку) і вартістю його чистих активів; 

методи розрахунку віддачі активів (Return on Assets methods – ROA) передбачають визначення 
різниці між відношенням доходу суб’єкта господарювання за певний період (за винятком податків) 
до вартості його матеріальних активів (ROA) і середньогалузевим значенням аналогічного 
показника. Добуток отриманої різниці й вартості матеріальних активів оцінюваного суб’єкта 
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господарювання є середнім доходом від інтелектуального капіталу. Після цього шляхом прямої 
капіталізації або дисконтування отриманого грошового потоку визначають вартість інтелектуаль-
ного капіталу; 

методи бального оцінювання (Score card Methods – SC), які передбачають виділення окремих 
елементів інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання і їх відносну бальну або ж 
індикативну оцінку (у динаміці або щодо інших суб’єктів господарювання відповідних галузей чи 
ринків). 

У кожній з наведених вище груп методів оцінювання інтелектуального капіталу є методи, які 
у дослідженнях використовують найчастіше. Вони наведені на рисунку нижче, а сутність кожного з 
них, аналіз їхніх переваг та недоліків розкрито у [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Методи оцінювання інтелектуального капіталу 
 
Інформацію про інтелектуальний капітал з урахуванням потреб зовнішніх та внутрішніх 

користувачів доцільно розкривати в інтегровані звітності підприємства. Для цього її необхідно 
систематизувати, виокремивши групи кількісні та якісні показники оцінювання окремих складових 
інтелектуального капіталу [3], а саме: 

щодо людського капіталу – показники ефективності діяльності працівників, їхньої освіти, 
їхнього задоволення роботою та рівнем мотивації; 

щодо структурного капіталу – індикатори характеру і якості взаємозв’язків між працівниками 
та відносини між ними, особливості комп’ютерної мережі та внутрішньої системи управління; 

щодо клієнтського капіталу ‒ показники ефективності відносин з клієнтами та 
постачальниками, імідж компанії. 
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РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ  

АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
 

Забезпечення високої ефективності системи управління сучасним підприємством можна лише 
при орієнтації на дані, тобто реалізуючи так званий «data-driven management» та відводячи експертні 
оцінки на другий план (підпорядковуючи їх аналітиці). Зрозуміло що такий підхід розширює вимоги до 
якості та кількості інформації, що передається до системи підтримки прийняття управлінських рішень. 
При цьому слід враховувати, що не вся потрібна менеджменту інформація формується в рамках 
облікової системи, а отже необхідною постає консолідація облікової інформації з іншими її видами, які 
надходять з, наприклад, систем моніторингу та управління відносинами з клієнтами. Подібна консолі-
дація потребує розробки та головне – узгодження відповідних класифікаторів. Таке узгодження в прак-
тичній діяльності реалізується в рамках дисципліни «управління мастер-даними», призначенням якої є 
забезпечення семантичної узгодженості даних, що використовуються в управлінні підприємством. При 
цьому дані мають обов’язково узгоджуватися з усіма можливими ключовими рішеннями на підпри-
ємстві, адже лише у такому разі облік забезпечуватиме покрашення стратегічного вибору підприємства. 
Це становить певну проблему процесам формування обліково-аналітичного забезпечення менеджменту 
підприємства, вирішувати яку пропонується використанням практик побудови моделі корпоративної 
архітектури підприємства з виокремленням особливої (в даному контексті – інтегруючої) ролі обліковій 
інформації.  

Наукова думка накопичила широкий пласт методів, практик та прийомів створення моделі 
корпоративної або бізнес-архітектури підприємства, які вилилися у цілу низку відповідних стандартів 
та методологій. Першою, та найбільш обширною за змістом, була модель Дж. Захмана, яка відводила 
окремий зріз моделі під моделювання даних та їх розподіл між концептуальним та технологічними 
зрізами. При цьому в переважній більшості дослідження з організації обліку не враховували наявність 
такої моделі, хоча орієнтація на неї дозволила б забезпечити реалізацію ключового призначення обліку 
як засобу задоволення інтересів користувачів інформації в потрібних їм відомостям. Нащадками даної 
моделі постали дві найбільш поширені зараз методології створення корпоративної архітектури TOGAF 
(від англ. «The Open Group Architecture Framework») та BIZBOK  (від англ. «Business Architecture Body 
of Knowledge»). Дані методології (мета-моделі) також містять як окремий елемент концепт «інформації» 
на реалізацію якого й має спрямовуватися організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Перевагою даних мета-моделей є їх орієнтація на підтримку процесів формування цінності на 
підприємстві, відображення якого в звітності зараз виходить у якості одного з головних трендів 
розвитку облікової думки. Тут мова ведеться про модель інтегрованої звітності, яка містить 
співвідношення потоків різних видів капіталу з формуванням підприємством певної цінності. Також 
модель корпоративної архітектури за своїм змістом перекриває всі складові які потребуються при 
формуванні неформалізованого звіту про управління. 

Менеджмент підприємства постійно стикається з вирішенням питання вірної реалізації страте-
гічного вибору, а отже й з підтримкою обліком стратегічного процесу. Зараз вже майже зникла протидія 
існуванню концепту стратегічного обліку (хоча є певні відмінності у різних дослідників щодо розуміння 
його змісту). Облік починають пов’язувати з формуванням прогнозної та перспективної інформації, що 
з одного боку виходить далеко за рамки консолідації інформації про діяльність та господарські операції 
підприємства. З іншого боку поява технічних засобів підтримки прийняття рішень дозволяє підсилю-
вати аналітичні можливості облікової інформації. В практиці набирають популярності парадигми 
розширеної аналітики (від. англ. «augmented analytics»), яка передбачає застосування машинного 
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навчання та штучного інтелекту для отримання певних нових знань та рішень (інсайтів). Зрозуміло, що 
машинне навчання потребує відповідної структуризації та розмітки похідних даних, яка не передбачається 
процесами організації обліку. При цьому розгляд обліку як елементу архітектурної моделі підприємства 
вирішує питання зв’язування робочого плану рахунків з ключовими аспектами стратегічного вибору 
підприємства та оперативними рішеннями, зробленими в рамках прийнятого вибору. Аналогічна перевага 
здобувається у разі застосування іншої аналітичної парадигми, пов’язаної з самостійною підготовкою 
аналітичної звітності її користувачами (так звана парадигма «self-serve analytics»). Архітектурне моде-
лювання дозволяє розгортати таку аналітику навколо ключових бізнес-процесів та організаційних спро-
можностей підприємства (в архітектурних моделях TAGAF та BIZBOK визначаються як «capabilities»). 
Тобто облік за такої вимоги розглядається як сервіс перенесення інформації зацікавленим користувачам 
щодо розкриття потенціалу відповідної бізнес-спроможності підприємства.  

Зрозуміло, що запровадження подібних варіантів аналітичного забезпечення розширює коло задач 
та функцій бухгалтерської служби. Окремо слід звернути увагу, що в науковій літературі міститься доволі 
багато подібних пропозицій, відносно розширення обліку новими додатковими функціями. При цьому 
виникає цілком резонне питання, хто на підприємстві буде забезпечувати реалізацію такого розширеного 
функціоналу, адже в традиційній організаційній структурі питання розширеної аналітики не відносяться 
до завдань саме бухгалтерської служби. Така ситуація породжує інше поширене та доволі суперечливе 
питання щодо визначення ролі обліковців в діяльності підприємства під час обговоренні зарплатні бухгал-
терів та їх взаємовідносин з керівництвом підприємства. Частково варіанти вирішення таких суперечок 
вирішуються налагодженням належної організаційної (корпоративної) культури. Але все ж таки доречним 
бачиться розробка організаційно-рольової моделі підприємства як складової частини його корпоративної 
архітектури. У такому випадку облік розглядається як певна роль, реалізовувати яку здатні декілька 
організаційних одиниць (структурних підрозділів чи виконавців). Достатнім є лише зв’язування практики 
обліку з тим чи іншим бізнес-процесом, який реалізує відповідну до нього організаційну спроможність. 
При цьому відразу відбувається реалізація вимоги позбавлення дублювання інформації через побудови 
карт таких бізнес-спроможностей (в рамках побудови так званих business capability map). Реалізувати таку 
систему можна за рахунок сервісів програмування без коду, таких як coda.io.   
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СУДОВОЇ 
ПРАКТИКИ НА СТАТУС ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТА 

 
Посилення фіскального тиску на суб’єктів економіки, що його можна спостерігати останнім 

часом, часто супроводжується не безпосереднім зростанням ставок податків і обов’язкових платежів чи 
розширенням бази оподаткування, а непрямими методами ускладнення адміністрування податків та 
обмеженням прав платників податків. До таких методів, зокрема, можна віднести блокування реєстрації 
податкових накладних, яке органи Державної податкової служби України (надалі – ДПС) масово 
здійснюють упродовж 2021-2022 рр. Сама суть процедури блокування реєстрації податкових 
накладних, на нашу думку, є суперечливою з правового погляду: ставлячи під сумнів реальність 
проведеної господарської операції, а отже й достовірність податкової накладної як первинного 
документа, органи ДПС позбавляють права на податковий кредит одного з контрагентів, водночас не 
скасовуючи податкового зобов’язання його партнера за господарською операцією. 

Ця практика «вибіркового права», підтримана рішенням Верховного суду України 
(«недоведеність фактичного здійснення господарської операції позбавляє первинні документи 
юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди, а покупця – права на формування 
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цієї податкової вигоди» [1]), обумовлена начебто благою місією наповнення державного бюджету 
та боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ, насправді чинить негативний вплив на функціо-
нування цілого інституту бухгалтерського обліку в Україні, підриває рівень довіри до системи 
обліку та звітності як інструмента інформаційного забезпечення економічних суб’єктів. Адже перв-
инний документ не може бути наполовину юридично чинним (лише для одного з контрагентів), або 
бути юридично чинним для всіх інших цілей, окрім формування податкової вигоди. Як за таких 
обставин користувачі фінансової звітності мають сприймати її достовірність, усвідомлюючи, що ця 
звітність може містити інформацію про господарські операції, правочинність яких не визнана 
податковими чи судовими органами (але лише для цілей формування податкової вигоди)?! 

Первинні документи є основою, початком облікового процесу. Підтримуємо думку науковців, 
що «наскрізною у всі часи є доказова функція первинних документів, адже останні є підставою для 
здійснення облікових записів і виступають доказами у суді» [2, с. 28]. Їх коректність і 
правочинність має або визнаватись цілком, або повністю не визнаватись для усіх контрагентів та 
цілей з відповідними податковими наслідками та відображенням в системі бухгалтерського обліку. 

 
1. Правомірність донарахування 11,24 млн грн за порушення податкового законодавства 

підтверджено судом – Електронний ресурс: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/608172.html.  
2. Документування в бухгалтерському обліку: процес ний підхід: монографія / С.Ф. Легенчук, К.О. 
Вольська, О.В. Вакун. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. 2016. – 226 с. 
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ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА АКТИВІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЗАДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Забезпечення економічної безпеки є одним з основних завдань держави, оскільки виникнення 

соціально-економічних проблем в країні обумовлено неможливістю держави на даний час вживати 
запобіжні заходи або їх несвоєчасне здійснення. Економіка України протягом останніх років не 
забезпечувала досягнення національних економічних інтересів. Упродовж 2010-2019 років стан 
економічної безпеки оцінювався як незадовільний із погіршенням показників практично за усіма 
складовими до небезпечного рівня у 2012 та 2014-2015 роках. Середнє значення рівня економічної 
безпеки за цей період становило 40% (зона рівня незадовільного стану). У 2019 році рівень 
економічної безпеки України склав 43%, а за підсумками першого півріччя 2020 року – 41% 
відповідно [1]. Загалом рівні всіх основних складових економічної безпеки залишались низькими, 
що зберігає високими ризики прояву масштабних дестабілізаційних явищ у розвитку економіки у 
довгостроковій перспективі.  

Складовою економічної безпеки є фінансова безпека – це стан фінансової системи країни, за 
якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку 
країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для 
збереження цілісності та єдності фінансової системи країни [2]. У 2022 році економіка України 
зазнала колосальних збитків від російської агресії і одним із джерел наповнення бюджету мають 
стати кошти від приватизації. За даними Фонду державного майна України станом на 30.06.2022 до 
загального фонду державного бюджету від приватизації державного майна та інших надходжень, 
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безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, перераховано 297,5978 млн грн. (проти 1 
048,898 млн грн за такий же період 2021 року) [3]. 

Уряд спільно з Фондом державного майна України, починаючи з 2021 року, активізували 
процеси приватизації державного майна. У кінці липня 2022 року затверджено перелік з 420 
державних підприємств, які будуть передані в управління Фонду державного майна України для 
подальшої приватизації або ліквідації. Передбачається поділ державних активів на життєздатні і 
такі, що наносять збитки і не можуть зацікавити інвесторів. Біля 66 державних підприємств 
отримають нових власників в рамках так званої «малої» приватизації. Залучивши інвестиції, 
заплановано відновлення або модернізацію виробництва, зокрема й експортно орієнтованого, 
створення на підприємствах нових робочих місць, що стане частиною економічної відбудови 
країни. 354 державних підприємств, що не функціонують, потрібно ліквідувати або реорганізувати. 
Таким чином, з 3500 тис компаній в управлінні держави мають залишитися близько 150-200.  

Дорожня карта реформи сектору державних підприємств [4] ухвалена задля упорядкування 
системи державних підприємств. Це стратегія поводження з державними підприємствами, які 
знаходяться у підпорядкуванні центральних органів влади. Ухвалений документ, так званий тріаж, 
визначає, які державні підприємства в довгостроковому періоді повинні залишитись у державній 
власності, бути передані в концесію, приватизовані або ж ліквідовані. Відповідно до Дорожньої 
карти Міністерство економіки України до кінця 2022 року передбачає завершити розподіл 
державних компаній на групи за визначеними критеріями. Отже, до першої групи належатимуть 
підприємства, які залишаться у державній власності. До другої – зараховують компанії, що у 
концесії (тимчасове користування за умови обов’язкового інвестування). До третьої – підприємства, 
що підуть на приватизацію або на ліквідацію. Документ визначив перелік підприємств, над якими 
тимчасово відсутній контроль або ж відсутня можливість здійснювати державою права власності. 
Ці підприємства знаходяться на території тимчасово окупованих територій і на території ОРДЛО. 
Уряд зможе прийняти рішення стосовно цих підприємств після відновлення контролю над ними. 
Вочевидь, зменшення кількості державних підприємств дозволить державі скоротити бюджетні 
витрати на підтримку малоефективних підприємств.  

Завдання бухгалтерського обліку, в свою чергу, надати інформацію про оцінку вартості об’єк-
тів приватизації. Проте чи є об’єктивною оцінка активів держави сьогодні? 

Закон «Про приватизацію державного і комунального майна» [5] визначає, що стартова ціна 
об’єкта приватизації встановлюється аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта 
(активів об’єкта). У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації 
така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до 
Методики Кабінету Міністрів України. Однак переоцінка та/або оцінка існування ознак можливого 
зменшення корисності основних засобів державної або комунальної власності, які не ввійшли до 
статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) 
господарськими організаціями, проводиться тільки за погодженням з уповноваженим органом. 
Проте органи приватизації не мають права втручатися в господарську діяльність підприємств, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України та установчими документами таких 
підприємств. 

Особливості обліку активів державних підприємствах визначені Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національним положення (стандартом) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та Положенням про порядок бухгалтерського обліку 
окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і 
господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної 
власності [6]. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції 
його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законо-
давства та установчих документів. Підприємство за погодженням з власником (власниками) або 
уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів повинне 
визначити облікову політику підприємства, до якої відносять питання оцінки.  
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Головним мотивом переоцінки активів має бути прагнення підприємства до достовірності 
показників фінансової звітності, зокрема щодо фінансового стану. Переоцінка основних засобів 
проводиться підприємством для приведення вартості основних засобів, що фактично склалася в 
бухгалтерському обліку, до її реального ринкового рівня. За національними положеннями 
бухгалтерського обліку підприємство може переоцінити об’єкт основних засобів, якщо залишкова 
вартість такого об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. 
Порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності об’єктів 
основних засобів може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) 
підприємства, або величина, що дорівнює 10 відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів 
основних засобів від їх справедливої вартості. 

Слід звернути увагу, що органи управління при затвердженні фінансових планів державних 
підприємств мають включати переоцінку активів і керуватися обліковою політикою підприємств.  

В сьогоднішніх реаліях повномасштабного вторгнення росії, руйнації або пошкодженні майна 
держава стикнулася з проблемою визначення суми нанесених збитків державному сектору еко-
номіки країни. Питання оцінки набуває гостроти, оскільки активи державного сектору економіки не 
переоцінювались до справедливої вартості на дату балансу, як того вимагає Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Вважаємо, з метою забезпечення економічної безпеки активи держави необхідно 
переоцінити, визначивши при цьому справедливу їх балансову вартість, що забезпечить 
об’єктивну оцінку фінансового стану державних підприємств; відповідність облікової оцінки 
справедливій вартості майна; достовірність показників фінансової звітності суб’єктів 
державного сектору. При цьому зазначимо і застереження: у платників податків на прибуток в 
фінансовій звітності з’явиться тимчасова податкова різниця; переоцінку активів доведеться 
надалі проводити регулярно; проведення оцінки передбачає значних витрат часу і коштів. Адже 
об’єктивність інформації має свою ціну. 
 

1. Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року : Указ Президента України 
від 11 серпня 2021 року № 347/2021. URL: https://www.president.gov.ua 2. Методичних рекомендацій 
щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України 29 жовтня 2013 року № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-
13#Text 3. Аналітична довідка про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації 
державного майна у І півріччі 2022 року. URL: https://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/analitychna-
dovidka-6-2022_17020.pdf 4. Дорожня карта реформи сектору державних підприємств (2022). Веб 
портал Міністерства економіки України. URL: https://me.gov.ua/News/Detail?id=18732169-7335-
448a-a73d-650ae59a1bdd 5. Про приватизацію державного і комунального майна : Закон України 
від 18 січня 2018 року № 2269-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text  
6. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств 
державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або 
користуються об’єктами державної, комунальної власності : наказ Міністерства фінансів 
України від 19 грудня 2006 року № 1213. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06#Text 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  

В УКРАЇНІ 
 

Державне регулювання ринку інформаційних послуг повинно враховувати специфічні риси 
видів діяльності, що до нього входять, з огляду на інноваційні процеси у сфері техніки і технологій, 
загальну цифровізацію економічних відносин, масштабну глобалізацію. Будь-яка держава повинна 
вибирати свій шлях формування дієвого механізму регулювання цієї сфери з метою підвищення 
ефективності діяльності не лише суб’єктів, які функціонують на цьому ринку, але і інших 
виробничо-господарських суб’єктів, які в умовах глобальної діджиталізації є залежними від якості і 
оперативності отриманих інформаційних послуг. Розвиток ринку використання та споживання 
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у всіх сферах суспільства для суттєвого 
поліпшення якості життя населення та значного підвищення рівня ефективності виробництва, 
насамперед, залежить від рівня цифровізації різноманітних процесів самої держави. Відповідно 
обліково-аналітичне забезпечення діяльності держави у сфері інформатизації та цифровізації має 
першочергове значення для України.  

Україна згідно Світового рейтингу цифрової конкурентоспроможності (IMD World Digital 
Competitiveness Ranking) посідає 44 місце серед 64 країн у 2022 році. Для порівняння у 2019 році – 
вона займала 60 місце і у 2020 році -58.  Для порівняння країни Східної Європи мають значно кращі 
показники Естонія (25), Литва (30), Словенія (35 місце), Польща (41місце проти 33 місця роком 
раніше), Чехія (37) та Латвія (36 місце) [1]. Оцінка відбувалася з огляду на три основних групи 
показників:  

«Знання» – показники, які характеризують процес цифрової трансформації через відкриття, 
розуміння та вивчення нових технологій;  

«Технології» – показники оцінюють основу та можливості впровадження та розвитку 
цифрових технологій (державне регулювання, наявність капіталу для інвестицій тощо);  

«Майбутня готовність» – показники, які оцінюють адаптивність, до технологій урядом, 
бізнесом та суспільством в цілому.  

Найкраща позиція в секторі «Знання», де наш рейтинг 37 і особливо на це впливає субкатегорія 
«Навчання та освіта», яка має найвищий рівень з усіх категорій – 18. До сильних сторін країни 
віднесено можливість розпочати свій бізнес, швидкість Інтернет-підключень, e-демократія. До слабких 
сторін країни відносять субкатегорію «Кредитний рейтинг країни» – 62 позиція та субкатегорії 
«Кібербезпека» – 55 місце і «Піратство у сфері програмного забезпечення» – рейтинг 60 [2].  

Провівши аналіз ми вважаємо за доцільне виокремити такі основні кроки на шляху під-
вищення ефективності обліково-аналітичного забезпечення функціонування ринку інформаційних 
послуг в Україні: 

1.Розробка концепції розвитку на рівні держави та окреслення стратегічних векторів. В 
Україні діє Міністерство цифрової трансформації України з вересня 2019 року. Це є «центральний 
орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері 
цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтеропе-
рабельності – взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, 
впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян, сприяє розвитку 
широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії» [3]. Кабінет 
міністрів України Розпорядженням від 17 січня 2018 р. № 67-р схвалив «Концепцію розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2023 роки», яка передбачає «здійснення заходів 
щодо впровадження відповідних стимулів для цифровізації економіки, суспільної та соціальної 
сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набуття 
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громадянами цифрових компетенцій, а також визначає критичні сфери та проекти цифровізації, 
стимулювання внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових 
технологій» [4].  

На нашу думку, крім затвердження концепцій державі в особі міністерств і відомств необхідно 
відслідковувати їх виконання і аналізувати їх поетапне виконанння. В концепції прописано рейтингові 
цілі реалізації якими є досягнення у 2023 році: 

1) 30 місця в рейтингу Networked Readiness Index (WEF) (у 2016році як і у 2020 році – 64 місце); 
2) 40 місця у рейтингу Global Innovation Index (INSEAD, WIPO) (у 2016 році 56 місце, а у 2020 році 

піднялася на 45 місце); 
3) 50 місця у рейтингу ICT Development Index (ITU) (у 2016 році – 79 місце і у 2020 році піднялася 

на 67 місце); 
4) 60 місця у рейтингу Global Competitiveness Index (WEF) (у 2016 році – 85 місце, у 2019 році 

також 85 місце) [5]. 
2. Покращення цифрової інфраструктури та інституційного забезпечення. 
Для поширення інформації та можливості застосування цифровізації в економічних відно-

синах суб’єктів господарювання та в процесах отримання та опрацювання інформації важливим 
залишається рівень покриття території країни цифровими інфраструктурами, тобто точками доступ-
у до мережі Інтернет з метою отримання елементарної можливості використовувати інформаційні 
послуги, як з боку держави, так і приватних структур. В Україні показник покриття території 
мережами інтернет складає близько 60%, що потребує суттєвих опрацювань, оскільки породжує 
соціальну нерівність в доступу громадян та суб’єктів підприємництва до цифрових технологій.  

 
1. IMD World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) URL: https://www.imd.org/centers/world-

competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/. 2. Офіційний сайт Міністерства 
цифрової трансформації України URL: https://thedigital.gov.ua/.  3. Про схвалення Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2023 роки та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/page2.  4. Конкурентоспроможність 
України: інформаційний огляд та ситуаційний аналіз. Департамент розвитку електронних 
комунікацій. Київ, 2022. URL:https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=37433. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Трансформаційні процеси світової економіки провокують зміни у системах менеджменту, 

оподаткування і обліку. Як правило, першими ці зміни відчувають суб’єкти бізнесу. Як наслідок, 
вони хаотично проводять пошуки інноваційних облікових моделей, які б відповідали вимогам 
прозорості і оперативного задоволення інформаційних потреб менеджменту, методи та інстру-
ментарій якого також дуже швидко змінюються під тиком інституційних впливів, і здебільшого не 
формальних.  

Спостерігається кілька парадоксів щодо тенденцій розвитку спеціальності облік і оподат-
кування. По-перше, навчання здобувачів освіти першого бакалаврського рівня спеціальності обліку 
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і оподаткування традиційно здійснюється чотири роки, другого магістерського рівня цієї ж 
спеціальності – один рік і чотири-шість місяців, або два роки. Відповідно, навчальні комплекси в 
часі відстають від реальних потреб менеджменту в інформаційному забезпеченні. Випускники 
з’являються  на рину праці з базою знань, які отримували кілька років тому. По-друге, все менше 
суб’єктів бізнесу чи державного сектору економіки дозволяють здобувачам освіти проходити 
реальну практику відповідно до навчальних планів. В кращому випадку здобувачу освіти 
поставлять печатку на щоденниках про проходження практики і дозволять ознайомитися з 
комплектами звітності і статутними документами. Інколи здобувач освіти має щасливий випадок 
попрацювати на підприємстві, виконуючи  прості функції, які абсолютно не пов’язані із завданнями 
практики. Отже, загострюється тенденція збільшення невідповідності навчального процесу і вимог 
сучасного ринку праці щодо практичних компетентностей випускника спеціальності обліку і 
оподаткування. Такі висновки автори зробили на основі багаторічних спостережень і анкетування, 
проведеного серед роботодавців і випускників спеціальності. Чи є вихід із ситуації, яка склалася? 
Так, вихід є завжди, проте, кожен варіант вирішення питання потрібно ретельно вивчати з 
урахуванням міжнародного досвіду, зважувати, апробувати на пілотних університетах і при 
позитивних результатах ініціювати до широкого впровадження серед інших навчальних закладів.  

Перспективи розвитку спеціальності обліку і оподаткування у взаємодії бізнесу, влади і 
університетів. Один з ефективних методів, апробованих у нашому університеті – навчання з 
елементами дуальної освіти. У такий спосіб знімається питання відсутності або не достатньої 
практичної підготовки фахівця з обліку і оподаткування. Механізми застосування навчання з 
елементами дуальної освіти є різними і гнучкими, що дозволяє здобувачу освіти вибудувати 
індивідуальну траєкторію навчання. Досвід провадження такої практики показав, що найбільш 
ефективним є поєднання навчання і практичної роботи в межах семестру з організацією навчаль-
ного процесу в першій половині дня і практичної роботи на підприємстві в другій половині дня. 
Таким чином, здобувач освіти має можливість відвідувати всі заняття за розкладом, і водночас, 
виконувати функціональні обов’язки на робочому місці щоденно. Такий варіант досить 
привабливий для бізнесу, де бізнес-процес є безперервними в часі, і спосіб роботи через тиждень 
або два дні в тиждень для бізнесу не є прийнятним.  

Досвід застосування навчання з елементами дуальної освіти вирішує  питання двох заявлених 
нами парадоксів. Перше – набуття практичних компетентностей безпосередньо на робочих місцях, 
під пильним керуванням ментора від підприємства. І друге, це те, що здобувач освіти занурюється в 
практику обліку і оподаткування реального часу, і проблеми, які з’являються у процесі виконання 
завдань на підприємстві, він може вирішувати з викладачами у процесі навчання. Таким чином, 
спостерігається досить вдалий симбіоз викладача університету і ментора-практика від підпри-
ємства. Здобувач освіти усвідомлює, що теорія і практика є частинами єдиного процесу пізнання, 
який взаємозбагачуються від розвитку його частин, тобто теорії і практики обліку. Теорія має 
досвід в історичному аспекті і міжнародному. Практика ставить завдання інформаційного 
забезпечення, які потребує бізнес в умовах невизначеності. Без знання теорії питання практики не 
вирішуються. Тому цінним є те, що здобувач освіти, якому пощастило здійснювати навчання з 
елементами дуальної освіти, вже з молодших курсів усвідомлює невід’ємність теорії і практики. 
Інколи, бухгалтери практики з великим досвідом роботи вважають що теорія і практика віддалені 
один від одного. На нашу думку, такий підхід є хибним, і змінити менталітет бухгалтера з приводу 
невід’ємності теорії і практики обліку найбільш раціонально на етапі навчання.  

Студентська молодь з роками стає більш прогресивною, традиційні методи навчання не 
знаходять себе в сучасному світі інформаційних технологій і можливостей пошуку інформації. 
Можливість поєднувати роботу і навчання у формі дистанційного також сприяє швидкому 
оволодінню відповідними компетентностями і опануванню Soft skills, які так необхідні для того, 
щоб здобувач освіти міг знайти себе в бухгалтерській професії і для кар’єрного зростання в 
майбутньому.  
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ГЕНДЕРНИЙ БАЛАНС ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Зміст управління персоналом визначається соціальними відносинами, обсягами виробництва, 

технологією та іншими факторами. В економіці країни управління людськими ресурсами 
спрямоване насамперед на регулювання зайнятості, умов оплати праці, забезпечення ділових 
відносин між роботодавцями та найманими працівниками, підвищення кваліфікації працездатного 
населення, розробку законодавства у сфері праці, зайнятості та соціальної сфери відносини. 
Менеджмент має особливе значення для всіх організацій: великих та малих, комерційних та 
некомерційних, промислових та тих, що функціонують у секторі послуг. Людина є найважливішим 
елементом виробничого процесу на підприємстві. Капітал, необхідний для здійснення нових 
інвестицій у створення нового підприємства, можна отримати на ринку капіталу. Пошук 
компетентного персоналу є набагато складнішим завданням. Персонал підприємства в сучасних 
умовах є основою та найважливішою умовою досягнення ринкового успіху [2]. Гроші та мате-
ріальний успіх − це далеко не гарантія, а лише передумова процвітання. Надійним фундаментом є 
його працівники, спеціалісти підприємства та дотримання гендерного балансу.  

Основним інструментом щодо контролю дотримання гендерного балансу на підприємствах є  
проведення гендерного аудиту, незалежно від форм власності, на добровільній основі за ініціативи 
роботодавця, профспілкового органу (профспілкового представника) або уповноважених представ-
ників трудового колективу, шляхом обстеження та самооцінювання внутрішніх організаційних 
процесів, організаційної структури підприємства 

Гендерний аудит — новий інструмент у сфері просування політики гендерної рівності, що 
дозволяє проаналізувати, якою мірою принципи гендерної рівності відображені у діяльності 
організації, яким чином гендерна складова інтегрована до стратегічних, програмних документів, 
документів з поточної діяльності, у взаємовідносини в колективі. 

 Здійснення гендерного аудиту дасть змогу проаналізувати, як принципи забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків враховуються у кадровій політиці та діяльності 
підприємства, установи, організації (в тому числі через можливе включення гендерної складової до 
стратегічних, програмних, проєктних, фінансових документів, планів та документів поточної 
діяльності підприємств),  з визначенням наступних механізмів: 

1. Підвищення ефективності управління людськими ресурсами та розвитку потенціалу жінок і 
чоловіків з урахуванням їхніх ціннісних орієнтирів. 

2. Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, професійному 
навчанні, зокрема перепідготовці, підвищенні кваліфікації та розвитку кар’єри. 

3. Забезпечення рівної плати за працю рівної цінності, тобто працю, що потребує однакової 
кваліфікації, таку саму або схожу роботу в еквівалентних умовах, або працю, що є різною за зміс-
том, але рівноцінною за об’єктивними критеріями (кваліфікацією, інтенсивністю, відповідальністю, 
умовами праці). 

4. Створення умов праці, які дозволяли би жінкам і чоловікам проводити поєднання трудової 
діяльності із сімейними обов’язками. 

5. Створення безпечних для життя і здоров’я жінок і чоловіків умов праці. 
6. Унеможливлення та захисту від дискримінації, випадків сексуальних домагань, сексизму, 

мобінгу та інших проявів насильства за ознакою статі на робочому місці та формування 
нетерпимого ставлення до домашнього насильства. 

7. Врахування практичних потреб різних груп жінок і чоловіків, які є отримувачами товарів / 
послуг, що надаються підприємством. 

8. Справедливого розподілу фінансових ресурсів. 
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9. Підвищення обізнаності / удосконалення знань працівників з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків та застосування гендерних підходів в їхній діяльності. 

10. Подолання гендерних стереотипів [1]. 
Таким чином, гендерний аудит здійснюється для оцінки стану забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та для  виявлення наявних проблем, визначення шляхів скорочення 
гендерної нерівності тощо.  

 
1. Сисоєва І.М. Організаційно-методологічне та інформаційне забезпечення соціального 

аулиту. Автореф. дисерт. докт. екон. наук, ЗУНУ, 2021. Режим доступу: 
https://www.wunu.edu.ua/science/abstrac. 2. Khytrova, O.A., Sysoieva. I.M., Dolha, H.V.,  Peniuk V.O., 
Motuzenko O.V. Ensuring the growth of enterprises and organizations through the motivation of 
managerial staff / O.A. Khytrova et al. International journal of economics and business administration. 
2020. VIII, issue 2. P. 219–228. URL: https://doi.org/10.35808/ijeba/454.  
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ОЦІНКА АУДИТОРАМИ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОТРИМАННЯ 

ПРИНЦИПУ «БЕЗПЕРЕРВНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

Суттєва конкуренція в економічному просторі сьогодення та реалії форс-мажорних обставин 
(військові дії) в Україні вимагають від будь-якого підприємства мати впевненість у сталому 
розвитку та забезпечувати прибуткову діяльність в майбутньому. Суб’єкти господарювання при 
формуванні фінансової звітності мають дотримуватися основних принципів бухгалтерського обліку 
та аудиту. Серед них, ключовий вектор доречно приділити саме принципу безперервності.  

Дослідженню аудиту безперервності діяльності підприємств присвячено роботи вітчизняних 
та зарубіжних вчених: А.Арсена, І.Бєлоусової, І.Богатої, Г.Давидова, В.Дерія, А.Загороднього, 
Р.Костирка, М.Монтгомері, Г.Нашкерської, О.Петрик, Л.Пилипенка О.Юрченко. 

Не дивлячись на дослідження даного питання зазначеними авторами, варто зауважити, що 
зміни законодавчих вимог та реалій політичної ситуації й економіки зумовлюють наявність нових 
проблемних питань, одним з яких є доречність застосування принципу безперервності в аудиті 
підприємств з метою задоволення інтересів користувачів фінансової звітності (першочергово 
власників та інвесторів) в отриманні неупереджено та достовірної інформації щодо діяльності 
суб’єкта господарювання.  

Пріоритетність принципу безперервності полягає у дотриманні керівництвом підприємства 
припущення про безперервну діяльність в майбутньому при формуванні фінансової звітності, 
оскільки на її основі в подальшому буде проводитись оцінка фінансового стану. З цієї причини 
доречність дотримання цього принципу є ключовою складовою пріоритетно для наступних 
користувачів інформації:  

- акціонерів (власників) підприємства, оскільки вони зацікавленні у отриманні прибутку не 
лише на сьогодні, а й у майбутньому; 

- інвесторів, що прийматимуть різноманітні рішення щодо доречності вкладання коштів у 
певне підприємство на основі показників фінансової звітності;  

- кредиторів, що надають кредити підприємству, оскільки вони мають впевнитися в 
поверненні кредиту разом з відсотками, перш ніж підприємство збанкрутує;  

- працівників в частині доцільності продовження трудових відносин з даним підприємством, 
якщо існує ймовірність його ліквідації найближчим часом;  

- державі, якщо підприємство бере участь в тендерах.  
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Зазвичай, в ході опрацювання документації аудитору необхідно, спираючись на міжнародні, 
національні стандарти та власні професійні судження, дослідити дотримання підприємством 
правових норм, здійснити оцінку наявних та потенційних ризиків та проаналізувати перспективи 
майбутнього розвитку з конкретними рекомендаціями. Такий об’єм інформації є основою для 
задоволення потреб користувачів фінансової звітності, як зовнішніх, так і внутрішніх, оскільки, 
виходячи з принципів аудиту така інформація буде достовірною та неупередженою.  

Принцип безперервності діяльності підприємства є не тільки важливою складовою при 
складанні бухгалтерської звітності, а й невід’ємною частиною теорії та практики аудиту, так як, у 
широкому сенсі, метою аудиторської перевірки є підтвердження або спростування достовірності 
показників, що подані у фінансовій звітності суб’єкта господарювання. Відповідно до МСА 570 
«Безперервність» суб’єкт господарювання розглядається як такий, що продовжує ведення бізнесу у 
майбутньому [3]. 

Складаючи аудиторський висновок, аудитор має висловити свою думку про відповідність 
фінансового стану підприємства з вимогою безперервності діяльності, що означає, що підприємство 
впродовж найближчого фінансового року буде нормально функціонувати і не тільки не припинить 
свого існування, а також істотно не скоротить об’єми своєї діяльності [5]. При цьому, аудитор 
повинен висловити свою думку не тільки про достовірність фінансової звітності, яка надана для 
перевірки і аналізу, а й припущення про те, що суб’єкт господарювання здатен продовжувати 
безперервно, протягом 12 місяців як мінімум після звітної дати, свою діяльність [3]. Для цього 
аудитор повинен зібрати необхідну кількість аудиторських доказів з метою висловлення конкретної 
думки щодо безперервності діяльності підприємства. Враховуючи зазначене дотримання принципу 
безперервності доречно здійснювати у три етапи: перший – визначення намірів і потреб управлінсь-
кого персоналу щодо подальшої діяльності підприємства; другий – визначення впливу зовнішніх та 
внутрішні фінансового-господарських показників; третій – складання висновку аудитора з 
урахуванням подальшої діяльності підприємства.  

При проведенні аудиту необхідно враховувати не лише наявні ризики, а й ключові фактори 
впливу на безперервність діяльності конкретного підприємства. Виходячи з МСА 570 
«Безперервність» можна виділити три ключові групи факторів впливу на безперервность діяльності.  

До першої групи належать фінансові чинники впливу: чисте зобов’язання або чиста позиція 
поточного зобов’язання, показники з фіксованим строком, погашення яких наближається, ознаки не 
надання фіндопомоги кредиторами, негативні грошові потоки від операційної діяльності, суттєві 
операційні збитки, зменшення корисної вартості активів, борги та нездатність до виконання 
позикових угод, нездатність отримувати фінансування (інвестиції і т.п.).  

До наступної групи можна включити операційні фактори: відтік ключових осіб із управлі-
нського персоналу, втрата позицій на ринку, труднощі з робочою силою та ресурсами, поява 
успішних конкурентів.  

Третя група – інші фактори: недотримання статутних вимог, незавершені судові провадження 
проти суб’єкта, зміни у законодавстві, що негативно вплинуть на подальшу діяльність, відсутність 
страхування, санкційні обмеження, інші форс-мажорні обставини (війської дії). Даний перелік 
факторів не є вичерпним, проте при його врахуванні можливість надання достовірного аудиторсь-
кого висновку підвищується в рази.  

Таким чином, принцип безперервності діяльності підприємства є необхідною складовою для 
задоволення потреб користувачів, як зовнішніх так і внутрішніх, у наданні достовірної та 
неупередженої інформації з урахуванням можливих факторів ризику ліквідації підприємства в 
майбутньому. На сьогодні військові дії в Україні порушили усі розрахунки, твердження аудиторів. 
Проте, на нашу думку, такі форс-мажорні дії (відносно ковід -19) не викликають ризик втрати 
репутації аудиторами щодо якості їх висновків, оскільки передбачити таке було нереально і 
підприємства будуть не ліквідовані, а відновлені після завершення військових дій.  

 
1. Гринчишин Я. Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними 

стандартами / Я. Гринчишин // Бухгалтерський облік і аудит, 2013. – № 11. – С. 3-8.  2.Гнилицька 
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Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної без-пеки підприємства : монографія / Л.В. 
Гнилицька. – К. : КНЕУ, 2012. – 305 с. 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання, впевненості та супутніх послуг, 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.mia.kiev.ua/images/stories/books/isa-2010-t1-ukr.pdf. 4. Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності». – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.  5. Фоменко В.О. Вплив 
зовнішніх та внутрішніх факторів на безперервну діяльність підприємства / В.О. Фоменко // 
Економічний вісник ЗДІА. – 2011. – Випуск 1. – С. 191-198.  
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АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток стартапів і їх швидке перетворення в бізнес є ключовим завданням функціонування 

національної економіки, відтворення інтелектуального капіталу країни для прискорення суспільно-
економічного розвитку в умовах постіндустріальних трансформацій. Усвідомлення державою, 
бізнесом та громадою чинника інновацій як джерела та рушія сталого розвитку країни сприятиме 
зростанню інвестиційних вкладень в освіту та прикладні дослідження, технологічне оновлення. 
Основні загрози у реалізації стартапів полягають у наявних та потенційних ризиках сприйняття 
інноваційного продукту, оскільки передбачити реакцію цільового аудиторії неможливо, навіть при 
використанні сучасних маркетингових технологій [1; 2]. 

Метою дослідження є підтвердження успішності стартапів в Україні, що буде досягнуте 
шляхом кореляційно-регресійний аналізу інтегрального показника успішності стартапів в Україні з 
використанням поліномінального прогнозування 4 ступеня. 

Методологія дослідження складається з наступних етапів: 
1. Аналіз та збір даних показників ефективного існування макро та мікросередовища в 

Україні. На цьому етапі було обрано найсуттєвіші показники за 2012-2021 рр., що характеризують 
перспективи та ефективність стартапів: Інтегральний показник свободи у країнах світу (FWS), 
Індекс глобалізації (GI), Індекс відкритості даних (ODB), Індекс потенціалу ринків (MPI), 
Глобальний індекс інновацій (GInI), Індекс легкості здійснення підприємницької діяльності (EDBI), 
Індекс економічної свободи (IEF), Індекс мережевої готовності (NRI).  

2. Індексний аналіз – застосування аналітичних процедур узагальнення та первинної обробки 
даних. Для уніфікації всіх показників для одного абсолютного формату була проведена процедура 
розрахунку індексів. 

3. Формування інтегрального показника успішності стартапів в Україні. На цьому етапі було 
прийнято рішення про рівномірний розподіл питомої ваги та рівня вагомості кожного показника 
розвитку країни. 

4. Квадратичний кореляційно-регресійний аналіз. Проведення аналітичних процедур із 
застосуванням технічних засобів інформаційного забезпечення «Microsoft Excel стандартний 2016», 
а саме кореляційно-регресійного аналізу з подальшим формуванням лінії поліномінального тренду 
четвертого ступеня. Результат розрахунків представлено на рис. 

5. Аналіз та прогноз отриманих результатів. Після візуалізації лінії тренду інтегрального 
показника успішності стартапів в Україні стає очевидним траєкторія та ритм сталих процесів в 
середині країни задля розвитку стартапів. При прогнозуванні цього тренду на 1-2 роки можливі 2 
варіанти розвитку подій: позитивне, коли процеси в середині країни сприяють сталому розвитку 
стартапів  та негативне, коли процеси розвитку стартапів мають негативну тенденцію. 

6. Аналіз ефективності впровадження стартапів в Україні. Оцінка лінії тренду інтегрального 
показника успішності стартапів в Україні та його прогнозу.  
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7. Формування гіпотези дослідження: чи існує теоретико-методологічна та методична 
спроможність інтегрального показника успішності стартапів в Україні забезпечувати відповідні 
тренди сталого розвитку стартапів. 

Проведенні процедури збору, аналізу, та обробки інформації за наведеною методологією 
дослідження дали можливість побудувати тренд та прогноз інтегрованого показника сталого 
розвитку успішності стартапів в Україні, що представлено на рис. 1 

Звичайно агресія Росії проти України спричинило багато труднощів для розроблення і реалізації 
стартапів. Але, при таких умовах відкриваються нові потреби на які будуть реагувати молоді стартапери 
та розвивати нові напрямки та ідеї. Це будуть стартапи пов’язані з соціальною, гуманітарною та 
психологічною допомогою, архітектурою та будівництвом, військовою справою та цифровими 
технологіями. 

 
Рис. 1. Лінія тренду інтегрального показника успішності стартапів в Україні 

 
Узагальнюючи вище викладене можна сказати, що: 
- інструменти аналітичного забезпечення є дієвим інструментом прогнозування і відповідно 

засобом побудови ефективної моделі прогнозування перспектив розвитку стартапів; 
- інтегральний показник успішності стартапів в Україні, що об’єднує 8 показників, є корисним 

джерелом інформації про динамічний розвиток та напрям політики стартапів; 
- кореляційно-регресійний аналіз, побудова лінії тренду та прогнозування стали підтвердженням 

концентрації сталого розвитку стартапів. 
 
1. Partin, G., Zahorodniy, A., Pylypenko, L. (2020). Natural Capital: Essence, Types and 

Evaluation Procedure. International Journal of Economics and Business Administration. VIII. 202-214. 
http://dx.doi.org/10.35808/ijeba/496.  2. Skrynkovskyy, R., Podolchak, N., Levytska, Y., Konovalyuk, I. 
(2021). Trends in the Development of Innovation Infrastructure of the Regions of Ukraine for the 
Introduction of Smart Specialization “Creative Industries”. Path of Science. 7. 4046-4056. 
http://dx.doi.org/10.22178/pos.76-14.  
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  

ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ  
У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

 
Економічна діяльність житлового будівництва характеризується низкою відмінних від інших 

видів економічної діяльності особливостей. Серед цих особливостей – довготривалість опера-
ційного циклу та необхідність залучення значного обсягу фінансових ресурсів для ведення цієї 
діяльності [1, с. 8]. Реалії функціонування сфери житлового будівництва в Україні вказують на те, 
що більшість забудовників не мають достатнього обсягу ресурсів для фінансування своєї діяльності 
та змушені їх залучати, насамперед, від інвесторів – потенційних власників об’єктів житлової 
нерухомості. Враховуючи те, що інвестори, витрачаючи чималі кошти, відразу не отримують у 
власність об’єкти нерухомості, їм притаманні значні ризики неотримати профінансоване житло у 
власність. Ці ризики підтверджені реальними аферами у сфері житлового будівництва, зокрема 
«Еліта-Центр» та іншими. 

Одним з методів управління економічними ризиками є здобуття додаткової інформації [2, с. 
111]. Очевидно, що забудовник, інформуючи інвесторів про виконані етапи будівництва, обсяги 
витрачених коштів та інших ресурсів на будівництво, обсяги коштів, які ще необхідно залучити чи 
затратити на завершення будівництва тощо, дає змогу інвесторам управляти своїми інвестиційними 
ризиками. Таким чином, система бухгалтерського обліку як джерело інформації та система 
звітності як інструмент інформаційного забезпечення можуть бути реальним механізмом 
управління інвестиційними ризиками у сфері житлового будівництва. Однак, цей механізм буде 
дієвим лише за умови, що забудовник буде інформувати інвесторів своєчасно та в обсязі, який 
задовольнятиме їхні інформаційні потреби. За інших умов виникає асиметричність інформації у 
забудовника та інвесторів. 

Вирішення проблеми асиметричності інформації може бути побудоване на засадах 
неоінституційного підходу, зокрема агентської теорії. Взаємовідносини «забудовник-інвестор» за 
своєю суттю та характером інтересів учасників значним чином відповідають взаємовідносинам 
«агент-принципал». Відповідно до агентської теорії «система бухгалтерського обліку повинна 
забезпечити надання такої інформації у вигляді фінансової звітності, яка б задовольняла потреби 
постачальників капіталу і виступала б індикатором ефективності наданих в користування 
менеджменту ресурсів» [3, с. 74]. 

 
1. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: підручник /  

А.Г. Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз. – Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 2020. – 320 с. 2. Загородній А.Г. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення 
й оцінювання: монографія / А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 232 с.   
3. Юхименко-Назарук І.А. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в контексті 
неоінституційної теорії: монографія / І.А. Юхименко-Назарук. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 
2017. – 300 с.  
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ  
ТА АНАЛІЗУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Діяльність будь-якого суб'єкта економіки та її ефективність залежать від умілого управління 
процесами та наявності інформації для його здійснення. Найважливіша роль належить економічній 
інформації, яка характеризує внутрішній і зовнішній економічний простір, його зміни та вплив. 
Така інформація може бути надлишковою і недостатньою, що утруднює прийняття ефективних 
управлінських рішень. Тому, важливе місце належить такій вимозі щодо економічної інформації, як 
відповідність її потребам користувачів. 

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз є атрибутами будь-якого суспільства. Вони 
відіграють важливу роль у розвитку його економіки. Тому питання організації обліку, контролю та 
аналізу, для досягнення їх ефективності, було й залишається вкрай актуальним у практичній 
діяльності. Про це свідчать нормативно-правові та методологічні документи усіх періодів розвитку 
України. Особливо чіткої регламентації вони набули у 80-х роках минулого століття. 

Крім того, слід звернути увагу, що відповідальність за організацію обліку та контролю 
законодавством покладена на керівника підприємства [1; 2; 3]. Така відповідальність зобов’язує 
керівника мати відповідні знання у галузі організації цих систем і їх процесів зокрема, хоча навчальну 
дисципліну «Організація обліку» вивчають тільки здобувачі вищої освіти напряму 071 «Облік і 
оподаткування», що на наш погляд, є недоліком адже потенційним керівником підприємства може бути 
фахівець різного фаху підготовки (юрист, медик, аграрій, ветеринар, будівельник тощо). 

Організація обліку, контролю та аналізу, як напрям науки започаткована у 70-х роках ХХ-ст. О.Д. 
Шмігелем, Ю.Я. Литвиним та В.А. Полторадня [4] і продовжує розвиватися до наших днів у працях 
Б.М. Литвина, В.В. Сопка, А.М. Кузьмінського, В.П. Завгороднього, І.І. Стеціва, Дерія В.А. та ін. 

Важливим внеском у розвиток науки «Організація обліку, контролю та аналізу» є 
характеристика ІСМ та систем обліку, контролю та аналізу за організаційною ознакою, яка є 
основою системного підходу [5]. 

Слід зауважити, що питанням організації обліку, контролю та аналізу надавалося і сьогодні 
відводиться значне місце у спеціальній економічній літературі. Не дивлячись на наукові розробки у 
галузі організації більшістю вчених України та СНД вони досліджувались і продовжують 
розглядатися, як окремі положення, що не носять системного структурованого характеру, внаслідок 
чого не мають комплексного завершеного вигляду. Одні аспекти організації висвітлюються у 
ширшому обсязі, інші, не менш важливі, упускаються зовсім. Крім того, низка авторів визначають 
заголовок літературного видання у галузі обліку, контролю і аналізу через словосполучення 
«організація обліку», «організація і методика аудиту», «організація і методика економічного 
аналізу» при цьому його зміст викладають як технологію. 

Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу – це застосування спеціальних мето-
дів, способів та засобів, які забезпечують функціонування систем обліку, контролю, планування та 
аналізу в оптимальному режимі із метою раціонального формування економічної інформації 
адекватної потребам внутрішніх і зовнішніх користувачів суб’єкта економіки. 

У практиці здійснення економічної роботи на суб’єктах економіки застосування методології 
системного підходу до організації обліку, контролю, планування та аналізу (створення та 
використання відповідних організаційних документів) дає можливість забезпечити: 

1) функціонування систем обліку, контролю, аналізу в оптимальному режимі, що створює 
умови для формування облікової, контрольної, та аналітичної інформації за необхідними 
параметрами та у визначені терміни; 
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2) визначення важелів контролю і управління цими системами та методів їх використання на 
різних рівнях від керівників підрозділів обліку, контролю та аналізу до керівника підприємства; 

3) створення сприятливих умов праці спеціалістів обліку, контролю та аналізу : визначення 
обсягу робіт, конкретизацію і розмежування відповідальності за виконання облікових, контрольних 
і аналітичних операцій; 

4) запровадження наукових досягнень в практику технології обліку, контролю та аналізу на 
суб’єкті економіки будь-якого виду; 

5) наявність облікової, контрольної, аналітичної інформації за необхідними розрізами, у 
встановлені терміни для досягнення її корисності та забезпечення вимог внутрішніх і зовнішніх 
користувачів. 

 
1.  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Закон України від 16.07.99 

№ 996 – ХІV URL: www. zakon4.rada.gov.ua. (дата звернення: 17.08.2022). 2. «Про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку» Положення. URL: www. zakon4.rada.gov.ua. 3. 
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV URL:/ www. zakon4.rada.gov.ua. (дата 
звернення: 17.08.2022). 4. А.Д. Шмигель Организация бухгалтерского учёта и оперативного 
экономического контроля на промышленном предприятии. К.:КИНХ, 1973. 244с. 5. І.І. Стеців,  
І.С. Стеців. Організація економічної роботи на підприємстві: навчальний посібник. Львів: НУ 
«Львівська політехніка» Вид-во «СПОЛОМ», 2019. 244с 
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 ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  

ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 

 
Наявність своєчасної, достовірної та неупередженої інформації в управлінського персоналу – 

запорука оперативного реагування для уникнення непродуктивних втрат, що дає змогу зробити 
внутрішній контроль. Для ідентифікації та оцінки ризику виявлення суттєвих викривлень у поданні 
інформації, доцільно виокремити критичні позиції працівників служби внутрішнього контролю 
щодо операцій, пов’язаних із використанням основних засобів. Насамперед варто  створити за 
довільною формою робочий документ ревізора. У ньому зазначити: перелік загальних і специфіч-
них чинників, що вказуватимуть на наявність значних ризиків щодо об’єкта дослідження; основні 
методичні аспекти контролю операцій пов’язаних із використанням основних засобів [1, c. 160] 

Запропонована модель організації внутрішнього контролю за використанням основних 
засобів (рис.1) передбачає виконання таких процедур: 

1. Виокремлення завдань. Встановлення меж дослідження ревізором (наприклад, перевірка 
ефективності проведеної інвентаризації тощо). 

2. Детальне планування перевірки. Складання поточного плану внутрішнього контролю, з 
урахуванням усіх можливих чинників впливу. 

3. Ідентифікація, аналіз і оцінка доказів. Ознайомлення ревізора з наявною інформаційною 
базою, окремими елементами перевірки. 

4. Оформлення робочої та звітної документації ревізора. Формування детальних записів у 
робочих документах ревізора, схеми проведення внутрішнього контролю з обов’язковим 
зазначенням відповідальних осіб. 

5. Реалізація завдань. Практичне застосування прийомів, методів, інструментів для виконання 
поставлених завдань. 

6. Моніторинг результатів виконання  завдань внутрішнього контролю. 
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Рис. 1. Організаційна модель внутрішнього контролю  

за використанням основних засобів у бюджетній  установі. 

 
Далі обґрунтовується думка ревізора про достовірність відображення операцій, пов’язаних з 

основними засобами у фінансовій звітності. Для цього  варто систематизувати й оцінити сукупний 
вплив виявлених і невиправлених викривлень на правильність визначення таких показників, як: 
амортизація; фінансові результати тощо. Разом з тим, доречно  аналізувати якісні аспекти, 
виключивши ознаки можливої упередженості в облікових оцінках. 

Таким чином, застосування пропонованої  моделі організації внутрішнього контролю за 
використанням основних засобів у бюджетних установах, дасть змогу запровадити дієву систему 
оперативного реагування, не змінюючи системи організації бухгалтерського обліку. 

 
1. Бондаренко Н. М., Бідняк К. І., Шачаніна Ю. К. Організація внутрішньогоспода-рського 

контролю використання основних засобів на підприємстві. Вісник ОНУ імені. І. І. Мечникова. 2015. 
Т. 20. Вип. 1/1. С. 157- 161. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  

В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Облікова політика має велике значення для всіх видів підприємницької діяльності – 
виробничої, комерційної, страхової, банківської, для усіх галузей господарювання – промисловості, 
сільського господарства, будівництва тощо і скрізь вона має свої особливості. Від уміло 
сформованої облікової політики багато в чому залежить ефективність управління господарською 
діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на тривалу перспективу. 

Поняття «облікова політика» закріплено законодавчо й офіційно введено до бухгалтерської 
термінології з початком реформи системи бухгалтерського обліку – 1 січня 2000 року. Статтею 1 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікову політику 
визначено як сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для 
складання та подання фінансової звітності. Отже, головне призначення облікової політики – 
встановити найвигідніші для конкретного підприємства методи обліку та на їх підставі скласти 
фінансову звітність, що відповідає якісним характеристикам [1]. 

Оскільки облік спрямований на управління, а облікова політика є одним з елементів системи 
обліку, то в такому випадку її необхідно розглядати у взаємозв’язку  з управлінням. Отже, 
враховуючи різні підходи до формування облікової політики, можна дати таке визначення: облікова 
політика – це механізм управління обліком на основі вибору та розробки суб’єктом господарювання 
способів (варіантів), правил і процедур щодо організації та методики ведення обліку, складання і 
подання звітності відповідно до загальноприйнятих принципів та специфіки діяльності підприємства 
для отримання повної, об’єктивної, достовірної і неупередженої інформації з метою прийняття 
зацікавленими особами обґрунтованих управлінських рішень [2]. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» під-
приємство самостійно визначає облікову політику, розробляє систему і форми внутрішньогосподарсь-
кого (управлінського) обліку та внутрішньої звітності.  При цьому така політика підприємства 
повинна базуватися на принципах, характерних цьому виду обліку [3]. 

В економічній літературі виокремлюють кілька видів облікової політики: облікова політика для 
цілей фінансового обліку, оподаткування та управлінського обліку. 

Облікову політику для цілей фінансового обліку визначають відповідно до вимог законодав-
чих актів та нормативних документів щодо вибору варіантів ведення фінансового обліку на 
підприємстві та відображення інформації у фінансовій звітності. 

Для цілей оподаткування облікова політика має включати перелік податків і відповідальних 
осіб, а також регістри податкових розрахунків. 

Облікова політика для цілей управлінського обліку має передбачати: варіант обліку витрат (з 
використанням рахунків усіх класів); перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості 
продукції; перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат; порядок формування та 
перелік цін; перелік регістрів управлінського обліку; склад та форми внутрішньої звітності, 
періодичність їхнього заповнення і подання відповідальними особами тощо. Застосування в 
практичній діяльності вказаних об’єктів та елементів облікової політики в системі управлінського 
обліку дає можливість обгрунтовано оцінювати діяльність сфер відповідальності та їхній вклад у 
загальні результати роботи підприємства.  

Стосовно до управлінського обліку облікова політика підприємства – це прийнята ним 
сукупність способів ведення обліку, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і 
складання внутрішньої звітності з метою контролю та управління діяльністю підприємства. 
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Процес розробки облікової політики в системі управлінського обліку має певні особливості. 
У зв’язку з цим при формуванні облікової політики для цілей управлінського обліку необхідно 
виходити з того, що:  

- по-перше,  необхідне  урахування  принципів   не  лише   управлінського  обліку, а  й  
фінансового, оскільки за деякими пунктами вони будуть співпадати; 

- по-друге, потрібно визначити перелік суб’єктів, об’єктів та елементів управлінського обліку; 
- по-третє, необхідно максимально охоплювати обліковий цикл: методичний, технічний і 

організаційний [4]. 
Отже, ефективне функціонування обліку в умовах ринку неможливе без застосування 

облікової політики, що безпосередньо впливає на прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
різними користувачами інформації. Управлінський облік обслуговує керівництво і менеджерів 
підприємства усіх рівнів управління , видаючи їм інформацію для планування, контролю, оцінки 
результатів діяльності і прийняття рішень. Глобалізація економіки, зовнішня і внутрішня 
конкуренція, ускладнення господарських зв’язків,  виникнення нових інструментів ринку привели 
до того, що менеджери не можуть виконувати свою роботу на основі інформації про минуле, тому 
для них необхідна додаткова інформація від управлінського обліку з метою підвищення рівня 
ефективності управління. 
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СУТНІСТЬ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Бухгалтерський облік – це складний механізм, призначений забезпечити інформацією управ-
лінську систему будь-якого суб’єкта господарювання. Саме тому без бухгалтерського обліку 
неможливе функціонування жодного підприємства, оскільки ефективності господарювання 
неможливо досягти без належного інформаційного забезпечення. Сукупність облікових відомостей 
про стан і зміни господарських засобів і зобов’язань підприємства дозволяє приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. Крім того, надає можливість реалізувати контроль за їх виконанням, а отже, 
за правильністю і повнотою використання усіх наявних ресурсів, за чіткістю роботи підприємства в 
цілому. Враховуючи важливість бухгалтерського обліку, необхідним є його налагоджене 
функціонування. А це можливо лише за належної організації. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на державному рівні 
регулюється законодавчо-нормативними документами України. Основним документом є Закон 
України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
Даний закон визначає мету бухгалтерського обліку, його принципи, дає визначення облікової 
політики, визначає основні питання організації бухгалтерського обліку [1]. 
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Організація обліку – один із найбільш відповідальних етапів створення підприємства та 
підготовки його до ефективної діяльності. Без організованого обліку неможлива господарська 
діяльність підприємства. На підприємстві бухгалтерський облік організовується в основному для 
забезпечення різного роду користувачів необхідною інформацією. 

Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти науково-обґрунтовану систему умов 
та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації  
про господарську діяльність підприємства та здійснення контролю з раціональним використанням 
його ресурсів. 

Виконання завдань організації бухгалтерського обліку забезпечить: 
- своєчасне, повне, достовірне та безперервне відображення всіх господарських операцій, 

явищ та процесів; 
- обробку інформаційних даних; 
- складання облікових регістрів і звітності [2]. 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 

підприємству надана можливість самостійно вибирати одну з чотирьох форм організації 
бухгалтерського обліку:  

1. Введення у штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на 
чолі з головним бухгалтером. При цьому в разі потреби підприємство може виділяти філії, 
представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський 
облік з подальшим включенням їх показників у фінансову звітність підприємства. Це традиційна 
форма організації ведення бухгалтерського обліку, якою на сьогоднішній день користується 
більшість підприємств. 

2. Користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як 
підприємець без створення юридичної особи. При цьому між підприємством і бухгалтером-
підприємцем укладається договір на надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, який за 
своєю суттю є договором цивільно-правового характеру. Правові відносини між сторонами 
регулюються Цивільним кодексом України. При укладанні договору на ведення бухгалтерського 
обліку слід чітко визначити обов'язки бухгалтера – підприємця і його відповідальність. У разі 
доручення такому бухгалтеру ведення податкового обліку і складання звітності це повинно бути 
передбачене в договорі як окрема умова. В разі порушення договірних умов бухгалтер-підприємець 
несе цивільно-правову відповідальність згідно з умовами  договору.  Як правило, при укладанні 
такого договору передбачається повна матеріальна відповідальність бухгалтера-підприємця за дії, 
що призвели підприємство до матеріальних втрат.  

3. Ведення на договірних основах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або 
аудиторською фірмою. Таку форму ведення бухгалтерського обліку доцільно використовувати на 
малих і середніх підприємствах. Перевага цієї форми:  в аудиторських  фірмах працюють фахівці 
високої кваліфікації, які добре знають законодавство з бухгалтерського обліку й оподаткування, 
постійно відстежують усі зміни, що відбуваються на законодавчому рівні. 

4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником 
або керівником підприємства. Підприємство може не користуватися послугами бухгалтера, якщо 
його функції буде виконувати власник підприємства або призначений ним керівник. Цю форму 
організації бухгалтерського обліку застосовують на невеликих приватних підприємствах. Таку 
форму заборонено використовувати на підприємствах, звітність яких повинна обнародуватися 
(акціонерні товариства, банки, інвестиційні компанії та ін.). Обґрунтований вибір однієї з чотирьох 
організаційних форм ведення бухгалтерського обліку має для підприємства важливе значення [3].   

Система бухгалтерського обліку не буде діяти на певному підприємстві без організації, яка 
виступає дієвим засобом побудови та виконання облікового процесу, розвитку підприємства. 
Організація обліку має важливе значення для задоволення вимог управлінського персоналу в певній 
інформації, яка є причиною для пошуку підвищення результативності суб’єкта господарювання. 
Бухгалтерський облік охоплює процедуру реєстрації та підведення результатів підприємницької та 
фінансової діяльності підприємства в певних документах, книгах та записах. Бухгалтерський облік, 
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а саме практичну діяльність, можна визначити як цілеспрямований процес отримання та 
переведення інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття управлінських рішень. 

Отже, для ведення та забезпечення інформацією контролю та аналізу господарської 
діяльності підприємства бухгалтерський облік потребує належної організації, яка передбачає 
вирішення ряду методичних, технологічних, організаційних та технічних питань. Раціональна 
організація бухгалтерського обліку дозволяє ефективно використовувати робочий час облікових 
працівників, здійснювати своєчасний і точний облік за найменших витрат сил і засобів на його 
ведення та забезпечує ритмічну працю на всіх етапах облікового процесу. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ  

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 
Український бізнес перебуває під загрозою кібератак з моменту відновлення незалежності 

країни у 1991 році, а з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року це набуло ще 
більших масштабів. У таких умовах кожна компанія повинна оцінювати вразливість своїх 
критичних сервісів щодо інцидентів кібербезпеки та технологічних збоїв. 

Ці загрози можуть виникати внаслідок атак на системи та інфраструктуру, а можуть бути 
наслідками воєнних дій. Однак, проблеми залишаться і після закінчення військових дій, а отже, 
необхідно вже зараз розробити низку заходів для зменшення їх впливу, як на рівні підприємств так і 
на макрорівні (на рівні регіону, області, країни тощо). 

У сучасній літературі питання пов'язані зі специфічною проблематикою системи 
бухгалтерського обліку в умовах повномасштабних військових дій практично не представлені. 
Деякі автори підходили до проблем безпеки у бухгалтерському обліку з позиції кібербезпеки. Інші 
ж зосереджувалися на особливостях цієї проблематики за умов гібридної війни.   

На рівні окремо взятого підприємства процедури забезпечення безпеки та контролю почи-
наються з політики безпеки, яка є комплексним планом, що допомагає захистити підприємство як 
від внутрішніх, так і від зовнішніх загроз. Цей план повинен відповідати ISO 27002 – міжнародним 
стандартам, що встановлюють передові методи забезпечення інформаційної безпеки. Цей стандарт 
включає 4 основні розділи, які сумарно містять 93 види контролю інформаційної безпеки (у дужках 
зазначено кількість видів контролю у кожному з розділів):  

1. Організаційний (37) 
2. Людській (8) 
3. Фізичний (14) 
4. Технологічний (34) 
Практика військових дій в Україні (особливо їх початку) показала, що найбільш уразливими 

на більшості (особливо малих та середніх) підприємств виявилися заходи фізичного та 
технологічного рівнів. Причому навіть якщо на підприємстві застосовувалися всі види контролю, 
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зазначені у стандарті ISO 27002:2022, воно було безсиле перед повним відключенням електрики, а 
також інтернету та телефонного зв'язку. Ця вразливість обумовлена, насамперед тим, що програми 
для бухгалтерського та (або) управлінського обліку, що використовуються в даний момент в 
Україні, зберігають дані у вигляді бази даних, розміщеної на сервері. Незалежно від того, чи 
використовується локальний сервер або хмарний, при відключенні мережового з'єднання або 
обмеженні доступу до локального сервера відбудеться втрата доступу до інформаційної бази. 

Поточною тенденцією у практиці підприємств є об'єднання заходів щодо покращення безпеки 
на двох рівнях: фізичному та технологічному. Фізична безпека стосується будь-яких заходів, які 
організація використовує для захисту об'єктів, або ресурсів, що містять інформацію підприємства 
або забезпечують взаємодію з нею. Під технологічною розуміється сукупність програмних засобів 
та методології їх використання для забезпечення операцій з даними.  

Технологія блокчейну може покращити цей механізм та нівелювати перелічені проблеми. 
Блокчейн може відігравати роль посередника, розподіляючи та автоматизуючи процес зберігання та 
перевірки, забезпечуючи надійну основу, що запобігає фальсифікації та неправильним обліковим 
записам. Через природу блокчейна після того, як запис буде підтверджено і додано в ланцюжок, 
його практично неможливо змінити або видалити. Крім того, використання смарт-контрактів у 
блокчейні може забезпечити швидку перевірку операцій, що записуються, відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку або заздалегідь визначених бізнес-правил. 

В ідеалі на рівні країни, регіону або світу (макрорівні) ми повинні отримати глобальний 
блокчейн, в якому суб'єкт операційної діяльності підприємства відповідно до його прав за 
допомогою смарт-контрактів взаємодіє з блокчейном лише свого підприємства. У свою чергу 
підприємства, укладаючи угоди, взаємодіють один з одним у рамках блокчейну макрорівня. 

Система бухгалтерського обліку потрійного запису на базі технології блокчейну справді може 
покращити безпеку бухгалтерської інформації як у мирний час, так і в період підвищених ризиків 
(військові дії, кліматичні катаклізми, епідемії тощо). У поточних умовах використання цього 
підходу рекомендується здійснювати у два етапи. Спочатку блокчейн може використовуватися як 
додаткова технологія у зв'язці із встановленою на підприємстві ERP-системою. При цьому повинні 
розроблятися необхідні смарт-контракти для всіх видів користувачів та відпрацьовувати всю 
методологію використання нової технології. А на другому етапі відбувається перехід на блокчейн 
як на рівні підприємства, так і на макрорівні. 

Для першого етапу рекомендується використовувати дозволений блокчейн із підтримкою 
смарт-контрактів. На другому етапі блокчейн повинен підтримувати ще й технологію шардингу. На 
даному етапі зроблено лише загальні висновки та пропозиції, в перспективі плануються наступні 
напрями дослідження: 

1. Обрання галузі підприємств, у яких впровадження потрійної системи обліку з допомогою 
блокчейна було найменш проблемним для співробітників. 

2. Розробка протоколів для здійснення бухгалтерських операцій, на підставі яких 
створюватимуться відповідні смарт-контракти. 

3. Обгрунтування технологічних варіантів реалізації системи (середовище блокчейну, вид 
консенсусу, кількість облікових записів тощо) з погляду мінімізації витрат матеріальних ресурсів та 
максимізації швидкості здійснення операцій. 
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ОБЛІКОВА ТЕОРІЯ НА ТЛІ ПЕРЕЛИВАННЯ З ПЕТ-ПЛЯШОК  

 
Раптовий доступ вітчизняних науковців до зарубіжної літератури аналогічний появі в нас пет-

пляшок. Звичайно, не тому, що як масове явище це сталося в унісон із імпортом останніх. А 
внаслідок того ж ефекту, хоч і з деякими відмінностями: при відкритті пет-пляшки виливається 
вода – газована з бульбашками; внаслідок ознайомлення зі змістом перекладних, найчастіше 
англомовних видань, бульбашки, зазвичай непомітні.  Адже В2 не той інструмент, аби можна 
розгледіти закачаний «газ», від якого чманіють ті, кому досить етикетки й рекламної передмови 
комерсантів, котрі намагаються втелющити наївним покупцям будь-що, аби тільки купували. Потім 
вже ці горопахи переливають ту ж воду, наповнюючи її своїми бульбашками, інколи навіть такими, 
які не снилися ні авторам, ані перекладачам. І процес, як казав колись один балабол, пішов, однак 
набагато швидше. По-перше, колія вторована, позаяк у теорії бухгалтерського обліку переливання з 
пустого в порожнє присутнє здавна. 

По-друге, достатньо технічного оснащення для переливання «ніщо» з одних пет-пляшок в 
інші зі сподіванням, що в результаті цього вийде «дещо». Як і мастаків не бракує. Тому-то 
нинішній стан в теорії бухгалтерського обліку ніби калька зі саркастичного зауваження: «Час від 
часу видавалися фундаментальні книги, в яких урочисто викладалося «ніщо», котре подавалося як 
щось; ці книги надовго ставали маяками, ведучими в глухий кут нашу науку» [3, с. 8].  

Правда, крім переливання з пустого в порожнє, фантазери, які вже витають у «хмарному 
середовищі» клубу ворожок, наразі нічого путнього придумати не спромоглися. Та й навіть з 
колективними епітафіями (одноосібні надто дорогі!) чогось у зарубіжні видання не потикаються. 
Відтак і цитувати щось інше, крім перекручених назв перекладних видань К. Уорда, чи Б. Раяна, не 
мають змоги. А який би був фурор, коли б комусь із тих, що підтанцьовують навкіл таких 
перекручень, вдалося ошелешити якоюсь неординарною публікацією своїх колег принаймні в 
географічно близькому зарубіжжі. Гай-гай, далеко куцому до зайця!  

Тож змушені втішатися доморощеними підспівуваннями про «небувалий» в прямому сенсі вклад 
у теорію бухгалтерського обліку, що точніше можна висловити неологізмом «вкрад», підказаним 
комп’ютером при ненароком зробленій орфографічній помилці під час набору цього тексту. Хоч вакуум 
навколо подібних перелицювань, вочевидь виключно через фізику, відлуння не дає.  

Позаяк «небувалі» досягнення доводиться публікувати в своїх маргінальних часописах – 
столичні, тим паче зарубіжні, їх не приймають. Або ж видавати їх у «монографіях», якими нині 
вважаються різношерсті компіляції десятка й більше авторів, зрідка зшиті, а в більшості випадків 
просто склеєні та переповнені розмаїтими помилками.  Нагадуючи за змістом не цілісне аргументоване 
дослідження якоїсь суттєвої проблеми, а вінегрет, политий прокислим соусом із печериць, спори яких 
перелітають з одного опуса в інший. Ще й викладені стилем семикласника-трійочника, як-от: «Аналіз 
діяльності облікової системи, перевірка стану бухгалтерської діяльності багатьох бухгалтерів… свід-
чать …є серйозні недоліки в її діяльності» (тут і далі курсив мій – П. Х.). Але неодмінно з бундючними 
заголовками на кшталт: «Хто в Україні рухає бухгалтерську науку?» [1, с. 3].  

Звичайно, з повчаннями інших, як треба писати: казав бо С.-Є. Лец, що кожному графоманові 
видається, ніби він наздоганяє геніїв, а через це вони без будь-яких докорів внутрішнього ego 
претендують на роль перших «піїтів» – істориків чи метатеоретиків, – хоч їхня «творчість» полягає 
в перелицюванні праць інших учених. І навіть назви «своїх» публікацій, не кажучи вже про їхній 
зміст, винаходять таким же чином.   

Приміром, дійшовши до відкриття: «При переплетеній системі використовується план 
рахунків, аналогів якого в нашій державі немає» й здавалось би, очевидне: взятися за розробку 
такого аналога якраз нині би найбільше пасувало, ні в «класиків», ані в «неофітів» до цього не 
дійшло.  
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І, як уявляється, ніколи не дійде. Це тільки Е. Дегранж міг тратити час на т. зв. «американсь-
ку» форму обліку, а подібними дрібницями згадувані персонажі не переймаються. Відтак, замість 
навалитися на цю проблему як «Осса на Пеліон», їхні «гори» методологічних потуг, точно за 
Гомером, спроможні народити хіба «креативний» мишачий писк, мовляв, для управлінського 
обліку треба відвести якийсь рахунок, бо головна idee fixe не в цьому, а в доведенні необхідності 
«розпрощатися з традицією, яка зафіксована в назві науки», отож «перешкоджає розвитку обліку в 
постіндустріальному суспільстві».  

А все через укорінений синдром списування, адже тут він безсилий, оскільки в російсько-
мовних перекладних виданнях зарубіжної облікової літератури здебільшого опускають пояснення й 
приклади, мотивуючи це більшою підготовленістю читачів і жертвують «багатющим методичним 
матеріалом, прикладеним авторами книги до кожної її глави, позаяк у нас прийнято такі матеріали 
видавати окремими книгами» [2, с. 7-8]. Бо якщо після «мороку середньовіччя» (Я. Соколов) учені, 
котрі були глибоко обізнані з рахунковеденням, намагалися сформувати рахункознавство, тобто 
теорію обліку, то тепер тон у ній задають такі «поверхнево ознайомлені неграмотні переписувачі 
чужого» (Ф. Бутинець), які ні бельмеса в бухгалтерії не смислять.  

Отож, либонь, доведеться таки прислухатися до повчальної епіграми одного маловідомого 
поета: «І папір псувати ні до чого – не поставлять пам’ятник для нього!» Адже sig transit Gloria 
mundi й у цьому разі неминуча. Що підтверджують забуті дифірамби живим претендентам на 
папахи класиків і наступне ігнорування хоч якихось згадок про них відразу, коли її знесе поривом 
вітру.   

Власне саме через подібні перелицювання зарубіжних текстів з третіх рук нинішній стан 
вітчизняної теорії бухгалтерського обліку, на жаль,  явно не вписується в пієтет попередників як 
стосовно початкового формулювання, так і дилеми його закінчення: «Та благородна професія, до 
якої ми належимо, є одним із симптомів суспільної моральності, позаяк паралельно з підняттям чи 
занепадом останньої зростає або падає суспільна повага до бухгалтерської професії» [4, с. 47]. 

Оскільки, не дивлячись на незліченні в будь-якій розлогій публікації «глибокодумні» пасажі з 
переліком прізвищ за алфавітною обоймою від А до Я.  включно тих, що нібито досліджували 
«теоретичні основи функціонування облікової системи підприємств», як курйоз, у наступному 
абзаці завжди завуальовано натяк – не вір очам своїм! Бо, виявляється, все сказане – неправда. 
Адже: «Попри існування низки досліджень… немає цілісних, присвячених специфіці облікового 
забезпечення…», отож вкотре  мета чергового «полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і 
розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики бухгалтерського 
обліку процесу…». І так безконечно, тому для самого обґрунтування практичних рекомендацій 
місця завжди не вистачає. Через що на практиці не краще.  

Тож слова вже цитованого перед тим В. Белова: «Як часто доводилося зустрічатися з 
невіглаством і презирством самих власників до бухгалтерії» [4, с. 47] вимовлені нібито нині. Бо 
щось не чути, аби хтось із бухгалтерів був нагороджений якоюсь відзнакою: добре, хоч «Перець» і 
«Кабачок 13 стульев» канули в Лету, то карикатур на представників цієї благородної професії 
наразі немає. Але дух невігластва й презирства нікуди не подівся – як писав І. Франко, – «він живе, 
він ще не вмер».  

 
1. Бутинець Ф. Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: Монографія. Житомир: 

ПП «Рута», 2005. 324 с.  2. Нидлз Б, Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учёта. 
Финансы и статистика, 1993. 496 с.  3. Соколов Я. В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших 
дней. М.: Аудит ЮНИТИ, 1996. – 638 с.  4. Счетоводство, 1889. №4. 
  



84 

Є.І. Цікало 
Львівський  національний  університет  імені Івана Франка 

 
ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 
У міжнародній практиці звітування підприємств інформація про сталий розвиток подається у 

звітах, складених із застосуванням стандартів звітності про сталий розвиток GRI [1], галузевої 
звітності за американськими бухгалтерськими стандартами у сфері сталого розвитку SASB [2],  
інтегрованої звітності IIFR [3]. Звітність ґрунтується на інтегрованому представлені фінансової і 
нефінансової інформації про економічну (управлінську), соціальну, екологічну діяльність (ESG 
(Environmental. Social. Governance))-діяльність). Прототипом такої звітності є національний звіт про 
управління [4]. Інформація, яка використовується для складання звіту повинна мати інтегративну 
якість, тобто бути сформованою на інтеграційній основі протікання ESG-діяльності, з врахуванням 
взаємовпливів у ній. Водночас досягатиметься інтегроване поєднання структурних елементів звіту. 

Формування інформації відбуватиметься у супроводі інтеграційного процесу, який 
стикуватиметься (взаємодіятиме) з обліковим і аналітичним процесами (з врахуванням контролю). 
Інтеграційний процес розглядаємо як встановлення (планування) і набуття (фактаж) системою 
управління, господарськими процесами у ній, інтеграційних ознак, що перетворює систему і 
процеси в інтегровані. Загальносистемні інтеграційні ознаки (цільові, функціональні, організаційні, 
інформаційні, економічні, інструментально-прикладні [5]), які набутті для підтвердження статусу 
інтегрованої системи, закріплюватимуться за господарськими процесами (операціями) через 
«управлінський інтерфейс». Останній представляємо як комплекс базових категорійних елементів 
(наприклад, бізнес-стратегія, бізнес-модель, бізнес-процеси, ризики, результати діяльності та інші 
[6]), через які на категорійному рівні менеджменту забезпечуватиметься формування інформації, 
структурованої для потреб звіту про управління. Сполучення базових категорійних елементів з 
розділами звіту відбуватиметься через їхні змістовні характеристики, за якими категорійно-
орієнтовані інтеграційні ознаки будуть специфіковані, надаючи змогу гнучко підбирати звітну 
інформацію про ESG-діяльність, зокрема, і для зацікавлених сторін. 

Такий  підхід до досягнення інтегрованого подання інформації інтелектуалізує обліково-
аналітичні процедури. Інтеграційні ознаки стають новими (додатковими) об’єктами обліку. 
Інтеграційний супровід господарських операцій передбачатиме прикріплення інтеграційних ознак 
до основних об’єктів обліку в ході облікового процесу: на стадіях первинного обліку (реквізитної 
ідентифікації) і систематизації даних на бухгалтерських рахунках. Враховуючи індуктивну  
сполучність ознак та ієрархічність агрегування інформації за певний проміжок часу, на стадії 
узагальнення інформації у звітності «викристалізовуватимуться» інтеграційні ознаки тактичного і 
стратегічного управління. Дії, які виконуватимуться в межах господарських операцій, повинні 
проходити аналітичне опрацювання на предмет вигід і витрат, пов’язаних з їх інтегрованим 
виконанням. При цьому треба виконати замір рівня досягнення відповідної інтеграційної ознаки (як 
частковий показник) для визначення надалі ступеня інтеграції в системі управління загалом. 

Звіт про фінансовий стан (баланс) підприємства можна додатково прокоментувати (постатейно) 
за показниками досягнення інтеграційних ознак (що агрегуються) за обліковими об’єктами в 
інтегрованих господарських операціях. Водночас поряд з фінансовим станом можна буде оцінити 
інтеграційний стан системи управління. Аналогічно можна оцінити ступінь інтеграції господарсь-
ких процесів і операцій у ході формування фінансового результату, узагальнюючи інтеграційні 
показники у фінансовому і управлінському звітах. Тут важливо аналітично опрацювати зони 
збитковості на предмет біфуркаційних загроз. Інформація із інтегративною якістю із наведених 
вище звітів буде респектабельною для звіту про управління.  
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В цілому аналітична робота повинна проводитися в межах самоорганізаційного управління, 
здійснюючи поєднане фінансове і нефінансове динамічне оцінювання  когерентних впливів у ESG-
діяльності та утримання гомеостатичної рівноваги (збалансованості) в інтегрованій системі, 
нейтралізуючи дію дезінтеграційних чинників.  

 
1. Resource center. URL:https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-

center/ (дата звернення: 17.08.2022). 2. Sustainability Accounting Standards Board. URL: 
https://www.sasb.org/ (дата звернення: 17.08.2022). 3. International Integrated Framework Reporting. 
URL: https://www.integratedreporting. org/resource/international-ir-framework/ (дата звернення: 
17.08.2022). 4. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління. Наказ Міністерства 
фінансів України від 07.12.2018 № 982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0982201-18#Text 
(дата звернення: 17.08.2022) 5. Цікало Є. І. Інформаційно-економічні інтеграційні ознаки системи 
управління суб’єкта господарювання. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10169 (дата звернення: 07.05.2022). 5. Цікало Є. 
Теоретико-концептуальні основи реалізації інтеграційного базису системи управління суб’єкта 
господарювання. Вісник економіки: збірник наукових праць. ЗУНУ. 2022. Вип. 2. С. 8–19.   
 
 
 
 

М. Ю. Чік, Р.В. Бойко  
Львівський торговельно-економічний університет 

 
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Внутрішній аудит це форма контролю діяльності організації зсередини. Процедури внутріш-

нього контролю допомагають керівництву перевіряти фінансовий стан бізнесу та достовірність 
звітності. У ході аудиту вирішуються такі завдання як визначення рівня ефективності роботи 
підрозділів; оцінка ризиків та розробка пропозицій щодо їх уникнення; контроль дотримання 
стандартів та принципів корпоративного управління. 

Питання організації внутрішнього аудиту на підприємстві досліджували Бордюк А.В., Кула-
ковська Л.П., Піча Ю. В., Пантелєєв В.П., Петрик О.А., Проскуріна Н.М., Савченко В.Л., Пшенична 
А.Ж. та ін. Проте сьогодні з врахуванням політичної та економічної ситуації питання організації 
внутрішнього аудиту на підприємстві набувають ще більшої актуальності. 

Внутрішній аудит завжди був на передовій захисту інтересів інвесторів і спільноти в 
широкому бізнесовому розумінні. Війна в Україні накладає суттєві обмеження на функціонування 
внутрішнього аудиту, адже на перший план вийшли питання фізичної безпеки працівників. Утім, 
багато в чому досвід роботи підприємств під час пандемії став у пригоді. 

Більшість служб внутрішнього аудиту змогла на момент упровадження воєнного стану 
налагодити віддалену роботу. Дистанційно фахівці служб внутрішнього аудиту працюють за 
допомогою різноманітних електронних каналів комунікації, вони мають доступ до відсканованих 
або електронних документів, що зберігаються у хмарі або на віддалених серверах, а фізичну 
перевірку можна здійснювати за допомогою камер спостереження або навіть камери на смартфоні 
працівника, який перебуває в певній локації. 

Питання роботи внутрішнього аудиту на державних підприємствах також розглянуто й у 
нормативно-правових актах Міністерства фінансів України. Так у листі Міністерства фінансів 
України від 20.03.2022 р. № 33020-07-5/6432 «Щодо можливості здійснення внутрішнього аудиту в 



86 

період дії правового режиму воєнного стану» розглянуто питання можливостей внутрішнього 
аудиту в період воєнного стану.  

Міністерством фінансів України зазначило, що що нормативно-правові акти з питань 
внутрішнього аудиту не встановлюють обмежень щодо дистанційного (камерального) проведення 
внутрішніх аудитів, а також інших необхідних управлінських рішень, які б забезпечували 
діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в умовах режиму воєнного стану. 

Тому керівник підрозділу внутрішнього аудиту, враховуючи поточні умови, спричинені 
воєнним станом, має переглянути внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту та за 
необхідності готувати відповідні зміни до них враховуючи особливості діяльності відповідного 
державного органу. 

Крім того, керівнику підрозділу внутрішнього аудиту доцільно розглянути питання щодо 
можливості проведення внутрішніх аудитів (зокрема, дистанційного або камерального) у разі 
наявності доступу до документів, інформації та баз даних, необхідних для проведення внутрішніх 
аудитів. 

У випадку, якщо буде прийнято рішення керівником державного органу щодо залучення 
керівника та/або працівників підрозділу внутрішнього аудиту до консультаційної діяльності 
(наприклад, стосовно надання методологічної допомоги, дорадчої участі у робочих групах (або 
комісіях) тощо), то необхідно вжити заходи для обмеження негативного впливу на їх незалежність 
та об’єктивність, а також врахувати кваліфікаційну спроможність підрозділу внутрішнього аудиту 
та можливий вплив на безпосереднє проведення внутрішніх аудитів. 

Тому, у сучасних умовах господарювання фахівцям служб внутрішнього аудиту важливо 
зрозуміти, як змінилися очікування ключових стейкхолдерів, а саме власників, наглядових рад, 
аудиторських комітетів, вищого виконавчого керівництва, щоб довести, що внутрішній аудит не 
просто центр витрат, а функція, що підвищує стійкість і ефективність бізнесу під час кризи. Усі 
необхідні якості для того, щоб залишатися корисними та актуальними навіть у такий складний час, 
у внутрішнього аудиту є: орієнтація на ризики, знання того, як функціонує бізнес та як вибудовані 
ключові бізнес-процеси, набута навичка віддаленої роботи, вибудовані комунікації всередині 
компанії. Всі ці питання фахівцям внутрішнього аудиту слід переорієнтувати на роботу в нових 
умовах. 
 
 
 

В.М. Чубай 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
НЕДОЛІКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗИ  

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 
 

В законі України № 996-XIV [1] зазначено, що бухгалтерський облік та фінансова 
звітність ґрунтуються зокрема й на принципі безперервності. Згідно нього оцінювання 
активів та зобов’язань здійснюється виходячи з припущення, що діяльність підприємства 
буде тривати й надалі в осяжному майбутньому. Тобто, виходячи з позиції, що під-
приємство зможе реалізувати свої активи та погасити зобов’язання за звичайного перебігу 
господарської діяльності. Тому одним із завдань під час незалежного аудиту фінансової 
звітності, є отримання прийнятних аудиторських доказів, достатніх для того щоб аудитор 
міг зробити висновок чи відсутня суттєва невизначеність щодо подій або умов, які можуть 
поставити під значний сумнів здатність підприємства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі (відповідно до МСА 570 П [2]). Проте, аудитори багатьох аудиторсь-
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ких фірм не обізнані з існуючими методиками аналізу невизначеності, і часто висновок в 
аудиторському звіті щодо відсутності суттєвої невизначеності для діяльності підприємства 
є формальним виконанням вимог МСА та не є обгрунтованим.  

В деяких аудиторських фірмах, для визначення спроможності підприємства-замов-
ника продовжувати свою діяльність на безперервній основі в осяжному майбутньому, вико-
ристовують методики оцінювання загрози його банкрутства. Однак, дуже багато зарубіж-
них та вітчизняних авторів моделей оцінювання загрози банкрутства підприємств, підби-
раючи показники фінансового стану, які стали основою їх «часто універсальних» моделей, і 
формуючи шкалу переведення кількісного результату обчислень в якісну характеристику 
ймовірності загрози банкрутства, здебільшого не враховували декілька ключових умов 
забезпечення коректності результатів застосування таких моделей. По-перше, підприємства 
різних галузей чи навіть різних видів діяльності мають зовсім різні діапазони значень 
різних груп показників фінансового стану, які для них є нормальними (оптимальними) та 
показують стійкий фінансовий стан (наприклад, сільськогосподарське підприємство, буді-
вельна компанія і торгівельна фірма матимуть зовсім різні нормативні чи середньогалузеві 
значення показників ділової активності, ліквідності, фінансової незалежності, рентабель-
ності тощо). По-друге, якщо йдеться про визначення загрози ймовірності банкрутства 
підприємства в майбутньому, то не можна використовувати тільки дані звітності минулих 
періодів для побудови трендів, а необхідно вводити в модель вплив прогнозованих змін, які 
очікуються в найближчий час у внутрішньому і зовнішньому середовищі (на практиці час-
то не враховують навіть подій та операцій, які вже підтверджені юридично (в договорах, 
актах перевірок, судових рішеннях, або ж в протоколах та інших документах вищих органів 
управління підприємства тощо), але які ще фактично не відбулись і тому не відображені в 
обліку та звітності). COVID-19 та військова агресія РФ довели, що спектр аналізу загрози 
банкрутства підприємства повинен бути набагато ширшим ніж застосовується сьогодні в 
«універсальних моделях». По-третє, у звітності багатьох підприємств, і насамперед в біль-
шості вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності, зазвичай вартість активів відобра-
жена за історичною собівартістю (вартістю, яку мав актив на момент створення чи вдоско-
налення на підприємстві тощо), а не за справедливою вартістю (ринковою, з врахуванням 
ситуації на дату складання звітності). Тому показники фінансового стану розраховані за 
такою звітністю чи даними обліку можуть бути доволі викривленими, а отже й розрахова-
ний рівень загрози банкрутства може суттєво відрізнятись від реального. По-четверте, в 
більшості моделей не зазначено чи вони розраховані для використання в умовах еконо-
мічних криз, рецесій в державах тощо, чи тільки в умовах економічної стабільності або 
зростання економіки в країні та світової економіки загалом, враховуючи високий рівень 
сьогоденної глобалізації діяльності підприємств. А в цих умовах різна ситуація зокрема 
щодо рівня інфляції і відповідно швидкості і масштабу знецінення національної валюти на 
рахунках підприємства в банку, складності залучення позикових фінансових ресурсів, ри-
зику вимоги їх дострокового повернення або зупинення дії кредитної лінії, зміни ставок за 
кредитами банків, складності отримання довгострокових кредитів чи значного відтерміну-
вання платежів контрагентами тощо. По-п’яте, в наявних моделях часто не враховується на 
якій стадії життєвого циклу знаходиться досліджуване підприємство, а це є дуже важливим 
чинником при оцінюванні загрози банкрутства. Це ж стосується стадій життєвого циклу 
галузі й сегментів ринку, основних для підприємства, і стадій життєвого циклу його основ-
них видів продукції, робіт, послуг. По-шосте, часто не враховується зміна рівня податково-
го навантаження на підприємство (в т.ч. внаслідок переходу з спрощеної системи оподатку-
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вання на загальну, зміни ставок податків в державі тощо), який суттєво впливає на розмір 
чистого прибутку, і відповідно показники чистої рентабельності тощо. А також здебіль-
шого не враховується дивідендна політика підприємства і її зміна, яка впливає на величину 
нерозподіленого прибутку, власного капіталу загалом і відповідно на рівень показників 
фінансової стійкості. По-сьоме, не враховуються в більшості моделей показники, які ха-
рактеризують в тому числі і якісні параметри продукції (робіт, послуг) підприємства, 
зокрема рівень конкурентоспроможності продукції, який суттєво вплине на загрозу банк-
рутства підприємства. По-восьме, часто не наводяться обгрунтування коефіцієнтів, які 
стоять перед фінансовими основними окремими показниками, що поєднані у комплексній 
багатофакторній моделі. А отже більшість користувачів часто не розуміють на основі чого 
встановлені саме такі значення коефіцієнтів і як їх варто було б змінити у конкретній країні 
за умов наявної економічної ситуації, з врахуванням специфіки галузі та інших факторів. І 
ще є ціла низка недоліків в найпоширеніших методиках оцінювання рівня загрози банкрут-
ства підприємства, які необхідно оперативно виправляти.  

 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-

XIV від 16.07.1999 р. зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 2. 
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. Ч.1. – К.: МФБ, АПУ, 2018. – 1142с. 
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ОЦІНКА ВТРАТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД ВІЙНИ  

З РОСІЄЮ  
 

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України понесені величезні 
втрати у вигляді загибелі мирних мешканців, пошкодження міст, руйнування об’єктів інфра-
структури, медичних і соціальних установ, закладів освіти, підприємств, житлових будинків. Існує 
нагальна потреба в обгрунтованій оцінці втрат економіки України від війни з Росією, адже ці дані 
потрібні українському уряду для формування позовів до росії у міжнародних судах про майбутнє 
відшкодування цих збитків.  

Дослідженням оцінки втрат від війни в Україні сьогодні займається широке коло як 
вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Хоча праці іноземних науковців більшою мірою 
присвячені впливу війни в Україні на світову економіку, дослідження кремих науковців містять 
оцінки збитків від вторгнення росії в Україну і рекомендації щодо відновлення економічного 
потенціалу нашої держави у короткостроковій та довгостроковій перспективах. 

Джастін-Дамієн Генетт, Філіп Кенворті та Коллетт Вілер, говорячи про наслідки війни в 
Україні для світової економіки, оцінюють прогнозні втрати України від російського вторгнення у 
вигляді падіння ВВП на 45% через знищення критичної кількості виробничої інфраструктури, 
пошкодження транзитних шляхів транспортування сушею, втрати доступу до Чорного моря тощо. 
На думку авторів, у майбутньому Україна потребуватиме додаткової зовнішньої фінансової 
допомоги та її борг, ймовірно, доведеться реструктуризувати для підтримки надійної реконструкції 
та відновлення, а також для закріплення фіскальної стійкості [1]. 
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В свою чергу Василь Астров, Махді Годсі, Річард Грівсон та інші, здійснюючи оцінку 
вторгнення росії в Україну у контексті гуманітарного, економічного та фінансового впливу в 
короткостроковій та середньостроковій перспективі, оцінюють збитки та руйнування фізичної 
інфраструктури у розмірі 62,6 мільярда доларів США. Автори наголошують, що на регіони 
України, які зараз безпосередньо постраждали від конфлікту, припадає 53% ВВП. Близько третини 
промислового та сільськогосподарського виробництва та близько чверті експорту припадає на 
конфліктні регіони, де ділова активність зупинилася. А оскільки чорноморські порти зазнали 
російського нападу, Україна втратила здатність продавати більше половини свого експорту, 
насамперед сільськогосподарських товарів і металів, і це попри те, що у 2021 році товарний експорт 
становив понад третину ВВП країни [2]. 

Серед актуальних статтей вітчизняних науковців слід виокремити працю А. Кулика, присвя-
чену методології оцінки збитків нерухомості, спричинених війною, на прикладі Сирії, Іраку, Ємену, 
Гази [3]. На основі аналізу міжнародного досвіду у статті критично проаналізовано поточний підхід 
щодо оцінки збитків, застосовуваний Міністерством економіки [4] та Київською Школою Еконо-
міки (KSE) [5]. 

Сьогодні економіка України, майже всі галузі промисловості, паралізовані. Таким чином, 
оцінка втрат вітчизняної економіки від російського вторгнення має включати не лише обрахунок 
прямих втрат від руйнування об’єктів інфраструктури, а також непрямі втрати в вигляді зменшення 
доходів від діяльності усіх галузей, так як і прогнозовані витрати  на їх відновлення у майбутньому. 
Інформація про збитки економіки України від війни з росією на сьогодні найбільш грунтовно зібрана і 
опрацьована спеціалістами KSE за допомогою ресурсу «росія заплатить». Як бачимо з рис. 1, у 
структурі загальних втрат економіки України прямі збитки через руйнування активів складають 
лише 24%, тоді як непрямі втрати становлять 33%, а майбутні витрати на відновлення – 43%.  

 

Рис. 1.  Структура загальних втрат економіки України  
(з урахуванням потреби у відновленні) станом на 13.06.2022 року (складено на основі [5]) 

Таким чином, методика оцінки втрат економіки України від війни з росією має враховувати 
досвід країн, що пережили війни, техногенні аварії і природні катаклізми, при обчисленні прямих 
збитків, а також бути надійною з точки зору прогнозованих непрямих втрат (через зниження 
доходів) і реально обгрунтовувати майбутні потреби у відновленні окремих галузей. 

1. Guénette J-D., Kenworthy P. and Wheeler C. Implications of the War in Ukraine for the Global 
Economy. 2022. URL: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ 5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-
0350012021/related/Implications-of-the-War-in-Ukraine-for-the-Global-Economy.pdf. 2. Astrov V., Ghodsi 
M., Grieveson R. and other. Russia’s Invasion of Ukraine: Assessment of the Humanitarian, Economic and 
Financial Impact in the Short and Medium Term. 2022. URL: https://wiiw.ac.at/russia-s-invasion-of-ukraine-
assessment-of-the-humanitarian-economic-and-financial-impact-in-the-short-and-medium-term-dlp-
6132.pdf. 3. Kulik A. Assessment of damage to real estate caused by the war. 2022. URL:  
https://msu.edu.ua/educationandscience/uk/2022/06/05/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b

Непрямі  
втрати України  

33 % 
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a-132-2022/?fbclid=IwAR0QpAvEOf-NShmcLa84xKY5x5sk-5cKhKCoqdQiCv63QZnyxO1nNYskDsg. 4. 
Постанова КМУ №326 від 20.03.2022 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, 
завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#n10. 5. Звіт про прямі збитки 
інфраструктури, непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти 
України, та попередня оцінка потреб України у фінансуванні відновлення. 2022. URL: 
https://kse.ua/ua/russia-will-pay/ 
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ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
Процес організації бухгалтерського обліку земельних відносин першочергово починається з 

документування господарських операцій пов’язаних з земельними ресурсами, оскільки, правильно 
сформовані первинні документи та інша супутня документація щодо обліку землі, є підставою для 
внесення даних до системи бухгалтерського обліку. Усі дані з первинних документів 
узагальнюються та систематизуються до зведених регістрів бухгалтерського обліку та згодом 
відображаються на відповідних балансових рахунках. 

Земельні ресурси визнаються об’єктом бухгалтерського обліку та входять до складу основних 
засобів, Земля в бухгалтерському обліку визнається необоротним активом, проте її вартість не 
амортизується і тому не обертається в процесі виробничої діяльності товариства. Усі операції, з 
точки зору бухгалтерського обліку, пов’язані з земельними відносинами в обліку можна поділити 
на три основні етапи: надходження на підприємство, використання земельних ділянок, вибуття 
земельних ділянок. 

В обліку кожна стадія вимагає чіткого документального оформлення, адже лише завдяки 
документації можна контролювати фактичний стан (наявність та рух) об’єктів обліку. Основними 
первинними документами, які стосуються обліку земельних відносин, є: акт приймання-передачі 
основних засобів, інвентарна картка обліку основних засобів, видатковий касовий ордер; акт 
списання основних засобів, опис інвентарних карток основних засобів тощо.  

Насамперед перед формуванням усім вище описаних первинних документів є ще дуже 
важливий етап, котрий фактично є основою відображення земельних ділянок в обліку – підписання 
договору. Оскільки договір є фактично базовим документом, який формує первинний та зведений 
облік земельних ресурсів і підтверджує право власності чи право користування землями. Залежно 
від правової форми земельні ділянки в обліку можуть обліковуватися на умовах придбання, оренди 
та емфітевзису.  

За договором купівлі продавець передає земельну ділянку у власність а покупець приймає її і 
сплачує за неї визначену у договорі грошову суму. Під час оренди земельних ділянок основним 
документом, між власником землі і користувачем також є договір оренди земельної ділянки, котрий 
фактично є джерелом інформації для відображення орендованих земельних ділянок (паїв).  

Підписання договору емфітевзису є державно регламентованим, відповідно до якого власник 
земельної ділянки передає емфітевтичне право на користування та володіння ділянкою (зберігаючи 
за собою право на розпорядження), а землекористувач приймає в користування земельну ділянку. 
Невід’ємною частиною кожного підписаного договору є Акт-приймання передачі земельної 
ділянки.  

Після оприбуткування бухгалтерська служба, для подальшого узагальнення інформації по 
кожній окремій земельній ділянці формує «Інвентарну картку обліку основних засобів». 
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Таблиця 1 
Типова кореспонденція рахунків щодо обліку земельних відносин 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 

Одержано земельну ділянку як внесок до статутного капіталу 101 46 

Відображено вартість земельної ділянки переданої підприємству безоплатно 152 424 
Відображено витрати, пов’язані з державною реєстрацією передачі земельної 
ділянки  та інші витрати 

152 685 

Введено в експлуатацію земельну ділянку, отриману безоплатно 102 152 
Купівля земельних ділянок   

Отримано земельну ділянку за договором купівлі-продажу (без ПДВ) 152 631 
Відображено витрати на оформлення прав на земельну ділянку у нотаріуса (без 
ПДВ)/ послуги органів землевпорядкування 

152 685 

Уведено в експлуатацію земельну ділянку 101 152 
Перераховано грошові кошти продавцеві 631 311 
Сплачено кошти за послуги нотаріуса  685 311 

Оренда земельних ділянок у фізичної особи   
Одержано в оренду земельну ділянку (пай) від фізичної особи 01  
Нараховано орендну плату на загальновиробничі витрати рослинництва  911 685 
Утримано ПДФО  685 641/ 

ПДФО 
Утримано військовий збір  685 642 
Виплачено суму оренди в грошовій формі з каси підприємства 685 301 
Перераховано ПДФО до бюджету 641/ 

ПДФО 
311 

Перераховано військовий збір до бюджету 642 311 
Користування землею на умовах емфітевзису   

Одержано земельну ділянку на умовах емфітевзису 01  
Нараховано суму виплати за договором емфітевзису 39 685 
Утримано ПДФО  685 641 
Утримано військовий збір  685 642 
Перераховано суму виплати за договором емфітевзису 685 311 
Віднесено на витрати плату за договором емфітевзису, яка належить до 
відповідного періоду  

911 39 

Нараховано суму земельного податку за місяць  92 641 
Сплачено суму земельного податку  641 311 

 
Отже, земельні ділянки є відокремленим об’єктом бухгалтерського обліку з особливостями 

визнання та обліку. Повнота і правильність ведення обліку земель має велику значимість як для 
землекористувачів, так і для органів влади. 

 
1. Подолянчук О. А., Коваль Н. І. Земельні ділянки як об’єкт обліку. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УМОВАХ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ  
 
Динамічне підприємницьке середовище під впливом розвитку інформаційних технологій 

зумовлює керівників впроваджувати новітні комп’ютерні технології для реалізації бізнес-процесів. 
За даними провідної дослідницької компанії у сфері інформаційних технологій, 91% світових 
підприємств беруть участь у різних формах діджитал-процесів, а 87% керівників вважають 
пріоритетною задачею саме цифрову трансформацію.  Діджиталізація  і електронний документообіг 
безпосередньо пов’язані з цифровим світом, а саме цифровою трансформацією, що являє собою 
безперервний процес автоматизації бізнес-діяльності, пов’язаний з інноваціями. Звичайно, що 
кожний суб’єкт господарювання повинен самостійно прийняти рішення про доцільність 
застосування вище згаданих процесів, встановити які саме напрями діяльності потребують 
«технологічного» вдосконалення, тому задля отримання ефекту від впровадження планування 
цифрової трансформації слід розпочати з проведення аудиту наявної IT-інфраструктури та бізнес-
процесів, враховуючи що, головна цінність діджиталізації є здатність якнайбільш ефективно 
керувати, як зовнішніми, так і внутрішніми бізнес-процесами. 

Електронний документообіг – сукупність процесів створення, обробки, надсилання, переда-
вання, отримання, зберігання, застосування, знищення електронних документів, що відбувається за 
допомогою дій з перевірки цілісності та з можливістю підтвердження факту одержання цих 
документів [4]. Доречним буде наголосити, що головним завданням електронного документообігу є 
забезпечення ефективного функціонування суб’єкта та підвищення якості його роботи загалом, 
оскільки з’являється можливість постійного та ефективного контролю за паперовими носіями у 
будь-який час. У той же час до функцій, які забезпечує ця форма цифрового середовища, можна 
віднести [1, с. 60-61]: реєстрація документів; контроль за виконанням завдань; маршрутизація 
об'єктів електронного документообігу; швидкий пошук інформаційних носіїв; полегшення процесу 
прийняття рішень; підвищення гнучкості й керованості процесів; розмежування повноважень 
працівників підприємства; управлінська діяльність тощо.  

Важливими елементами електронного документування кожного підприємства звичайно є 
об’єкти – документи в електронній формі та суб’єкти – автор, адресат, підписант та посередник, що 
відповідно до чинного законодавства набирають прав та обов’язків у вищезгаданій цифровій 
процедурі [2, с. 9]. Таким чином, невід’ємною складовою електронного документообігу є електрон-
ний документ, який повинен містити  такі ж реквізити, що й первинний, але з певними 
видозмінами, зокрема: назву документа; позначку часу; назву підприємства, що складає його; зміст 
і обсяг господарської операції, а також одиницю її виміру; посади осіб, на яких покладено 
відповідальність за здійснення господарських операцій та правильність їх оформлення; електрон-
ний підпис. 

Впровадження електронного документообігу бізнес-процесів являє собою складну та 
довготривалу процедуру, що передбачає послідовне виконання наступних дій: розробляння 
інструкції; створення електронного підпису; вибір програмного продукту; сповіщення контрагентів; 
наказ про облікову політику. Проте, важливим також є те, що власник суб’єкта господарської 
діяльності має законодавчо встановлене право самостійно розробити та встановити порядок 
проведення цифрового документування, а також обрати програмне забезпечення, відповідно до 
особливостей підприємства.  

Тобто, на першому етапі потрібно затвердити інструкцію про електронні документи та 
електронне діловодство, де зазначають інформацію щодо бланка, перелік реквізитів, найменування 
електронних, облікових та архівних документів тощо. На другому етапі отримують кваліфікований 
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електронний підпис, зокрема для відповідальних осіб (власників, головних бухгалтерів, керівників), 
що надає юридичного підґрунтя електронним документам.  

Третій етап передбачає вибір програми, що буде використовуватися для цифрового доку-
ментування, та безпосереднє проведення навчань щодо його використання. При виборі технології 
найважливішим є приділити достатню увагу саме питанню поширеності програмного засобу, що 
дасть змогу уникнути додаткового навчання працівників та додаткових фінансових вкладень. 
Наступний етап потрібний для того, щоб сповістити постачальників, покупців або ж інших контр-
агентів про перехід на електронну форму, задля уникнення труднощів документування госпо-
дарських операцій. Дану процедуру можна реалізувати шляхом надсилання пояснювальних листів 
та укладання договорів. Заключний етап дає змогу офіційно задокументувати перехід з паперової 
форми документування на електронну. 

Проте навіть послідовне проходження вищезгаданих етапів може не захистити підприємство 
від найбільш типових помилок, які суттєво погіршують та збільшують тривалість впровадження, 
зокрема:  самостійне унікальне технологічне рішення;  одночасне переведення всіх наявних форм 
документів у електронні; відсутність відповідальних осіб; незрозуміла мета впровадження, 
«затуманені» перспективи для працівників; недостатня комунікація з контрагентами. 

Коли електронний документообіг на певному підприємстві налагоджено, то можна прис-
тупити до безпосереднього процесу його застосування. Спочатку потрібно створити документ у 
форматі, що відповідав би встановленим критеріям та особливостям технологічного стану суб’єкта, 
зокрема у форматі XML. Наприклад, для конвертування у вищезгаданий формат та імпорт акцизних 
накладних з «1С:Підприємство 8.3» у «M.E.Doc» необхідно використати опцію «Вивантажити 
акцизну накладну», а опісля обрати необхідну папку для завантаження та натиснути «Виванта-
жити». Таким чином має бути спеціалізована програма, яка може створити уніфікований документ. 
Первинні документи, які було створено в електронному вигляді, можуть застосовуватися в 
бухгалтерському обліку, у разі дотримання вимог законодавства про використання електронних 
документів [5]. 

Наступним кроком є підписання цього документа безпосередньо в режимі онлайн із 
обов’язковою відміткою часу. Для цього в нагоді стане кваліфікаційний електронний підпис, для 
якого потрібно особистий ключ, який можна згенерувати за використанням акредитованого центру 
сертифікації ключів, наприклад, Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг «Центр 
сертифікації ключів України». Заключним етапом є надсилання підписаного документа контр-
агенту: постачальнику, підряднику, покупцю тощо. Суб’єкт господарської операції повинен також 
поставити свій підпис та внести у бухгалтерську програму. Реалізація останнього етапу здійснюються 
автором або посередником за використанням інформаційних засобів, інформаційно-телекомуні-
каційних систем чи за допомогою безпосереднього відправлення електронних носіїв, на яких 
розміщено документ. Тому, електронний документообіг не тільки є кроком до покращення 
функціонування компаній, але і недосконале його впровадження може призвести до суттєвого 
погіршення результативності, і можна припустити, що саме електронний документообіг вирішує 
такі проблеми як: відсутність взаємодії між структурними підрозділами; нецілісний контроль за 
процесами та результатами виконання завдань; прострочення термінів реалізації та оплати 
реалізованих господарських операцій; високий ризик втрати інформації через вплив внутрішніх або 
ж зовнішніх факторів; брак можливості постійного доступу до документів; висока трудомісткість 
роботи з паперовими архівами та інше. 

Варто зазначити, що діджиталізація – це комплексне переосмислення бізнес-моделі, транс-
формація процесів і запровадження нових технологічних інструментів у повсякденному житті 
підприємства. Діджиталізація є більш масштабним процесом ніж електронний документообіг, 
оскільки не тільки передбачає перенесення паперових даних у електронний вигляд, але й забезпечує 
впровадження цифрових технологій у всі напрями бізнесу. Кінцевого терміну коли підприємство 
зможе повністю діджиталізувати усі наявні процеси, немає, оскільки підприємство стає «залежним» 
від новинок технологій, бо кожне впровадження може призвести до зростання рівня продуктивності 
функціонування і, як наслідок, збільшення суми прибутку. Саме ця складова цифровізації дає змогу 
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пришвидшити та зменшити трудомісткість роботи з великим обсягом даних, автоматизувати будь-
який вид  діяльності, підвищити рівень комунікації з контрагентами, удосконалити взаємодію 
структурних підрозділів на підприємстві. Таким чином відбувається повне переосмислення 
організаційної структури, методів та моделей управління, і  вищезгаданий процес сприятиме 
удосконаленню системи збору, зберігання і аналізу даних, оптимізацію пошуку інформації, 
застосування засобів штучного інтелекту та інше [3, с. 69]. Для цього підприємства різних форм 
власності та напрямів діяльності використовують мобільні чи хмарні технології, розподілені бази 
даних, технології, що сприяють ідентифікації, штучний інтелект, біометричні технології тощо. 
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PRAWNE ASPEKTY INFORMATYZACJI SFERY  
RACHUNKOWOŚCI W POLSCE 

 
Podstawę systemu informacyjnego każdego podmiotu gospodarczego stanowi rachunkowość. 

Dostarcza ona większości danych koniecznych nie tylko dla celów sprawozdawczych, lecz także 
niezbędnych w zarządzaniu, kontroli i planowaniu. Przetwarzanie znacznej ilości różnorodnych danych 
powstających w toku funkcjonowania przedsiębiorstw w informacje wynikowe wymaga jednak czasu oraz 
znacznego nakładu pracy. Dlatego powszechnie stosuje się systemy informatyczne, których zastosowanie w 
sferze rachunkowości finansowej powinno być przede wszystkim podporządkowane realizacji zasady 
rzetelnego i jasnego obrazu przedsiębiorstwa. Z tego względu ustawa o rachunkowości wprowadza szereg 
przepisów precyzujących wymagania dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych w formie elektronicznej. 
Ustawowe regulacje omawianych zagadnień dotyczą: 

1) zbiorów danych składających się na księgi rachunkowe; 
2) oprogramowania stosowanego do prowadzenia rachunkowości; 
3) dokumentów księgowych sporządzanych w formie elektronicznej; 
4) dokumentacji systemów informatycznych rachunkowości; 
5) zasad ochrony danych. 
Prawo bilansowe za księgi rachunkowe uznaje pliki zawierające odpowiednie dane. Warunkiem 

utrzymywania ksiąg w takiej formie jest jednak możliwość uzyskania czytelnych informacji dotyczących ich 
treści. Przedsiębiorstwo musi więc dysponować nie tylko plikami, ale również sprzętem i oprogramowaniem, 
aby informacje tego typu mogły być tworzone, odczytywane i drukowane. Zaznaczyć przy tym należy, że 
pliki składające się na elektroniczne księgi rachunkowe mogą znajdować się zarówno na lokalnym 
komputerze w danej jednostce, jak i poza nią, np. na serwerze. 
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Ustawa o rachunkowości stawia także pewne wymagania stosowanym programom. Muszą one 
zapewniać właściwą formę prezentacji ksiąg rachunkowych, przy czym odrębne regulacje dotyczą wydruków 
oraz zestawień jedynie wyświetlanych na ekranie monitora. Oprogramowanie powinno ponadto gwarantować 
zachowanie kompletności i ciągłości zapisów, a także pozwalać na identyfikację osób odpowiedzialnych za ich 
treść. Warto poza tym wspomnieć, że pełną kontrolę nad funkcjonowaniem systemu informatycznego 
rachunkowości musi sprawować jego użytkownik, a więc program nie może wykonywać żadnych operacji 
wbrew woli użytkownika. 

Istotnym zagadnieniem związanym z informatyzacją sfery rachunkowości w Polsce jest kwestia 
sporządzania elektronicznych dowodów księgowych. Prawo bilansowe na równi z tradycyjnymi, czyli 
papierowymi dowodami źródłowymi, traktuje obecnie zapisy w księgach rachunkowych wprowadzone 
automatycznie, za pośrednictwem sieci komputerowej, nośników danych lub tworzone przez same programy 
finansowo-księgowe. Elektroniczne dowody źródłowe powstawać więc mogą w modułach dziedzinowych 
oprogramowania wspomagającego zarządzanie, obsługujących np. ewidencję środków trwałych, gospodarkę 
materiałową czy zarządzanie kadrami, z których są eksportowane do systemów informatycznych 
rachunkowości, a następnie dekretowane i księgowane. Drukowanie takich dokumentów nie jest konieczne, 
wystarczy, że spełnione zostaną warunki określone w ustawie. 

Obligatoryjnym wymogiem stosowanym wobec jednostek prowadzących rachunkowość jest posiadanie 
odpowiedniej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. W trosce o zapewnienie 
sprawdzalności ksiąg rachunkowych ustawodawca nakazuje, aby jednostki korzystające z techniki 
informatycznej posiadały wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe wraz z ich charakterystyką, 
opis systemu przetwarzania danych, a także określenie wersji programu i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 
Przeważającą część wymaganych informacji w tym zakresie zawiera zazwyczaj dostarczona przez producenta 
dokumentacja (instrukcja obsługi) stosowanego programu finansowo-księgowego. 

Ostatnia grupa regulacji dotyczy ochrony danych. Powinna się ona wiązać z używaniem odpornych na 
zagrożenia nośników, zapewnieniem ochrony zewnętrznej sprzętu komputerowego i nośników, tworzeniem 
rezerwowych kopii zbiorów oraz stosowaniem procedur programowych i organizacyjnych chroniących 
oprogramowanie oraz zbiory danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem. Zabezpieczenia 
wymagają więc nie tylko dane (pliki), ale także oprogramowanie i wykorzystywany sprzęt. Katalog 
stosowanych rozwiązań określa kierownictwo jednostki, zatem mogą być one bardzo zróżnicowane. 
Przykładowo dotyczyć będą sposobów zabezpieczenia wykorzystywanych pomieszczeń przed dostępem 
osób trzecich, a także zdarzeniami losowymi, jeśli w ich wyniku mogłoby dojść do fizycznego uszkodzenia 
lub utraty poszczególnych podzespołów wchodzących w skład komputera oraz pamięci zewnętrznych 
(dysków, płyt, pendrive’ów). Procedury ochronne obejmują również m.in. zasady sporządzania i 
przechowywania kopii zapasowych danych oraz przeprowadzania antywirusowej kontroli nośników, 
określenie zbioru praw i obowiązków poszczególnych użytkowników w systemie wraz ze sposobem ich 
uwierzytelniania za pomocą haseł dostępu. 
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ROLA EKSPERTÓW W ADAPTACJI INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

 
Innowacje finansowe mogą dotyczyć każdej sfery funkcjonowania organizacji, w tym 

rachunkowości. Zwykle zmiany te, jak i sam proces wdrażania i adaptacji innowacji dotykają wszystkich 
zaangażowanych uczestników systemu. Warto podkreślić, że generalnie uznano, iż innowacje finansowe 
powinny zostać wdrażane w momencie, gdy korzyści finansowe będą przewyższały koszty z nimi 
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związane. Również wtedy, gdy będą miały na celu ograniczanie ryzyka lub dostarczanie znacznie 
ulepszonego produktu, usługi bądź instrumentu w lepszym stopniu zaspokajającego potrzeby i preferencje 
uczestników rynku finansowego.  

Główne dwa podejścia definiujące pojęcie innowacji finansowych zostały wypracowane w oparciu o 
teorię finansów. Wskazuje ona na ujęcie wąskie oraz ujęcie szerokie. W pierwszym z nich tj. w ujęciu 
wąskim pojęcie innowacji finansowych odnoszone jest przede wszystkim do zmian zachodzących w 
samych instrumentach oraz technikach finansowych. Natomiast innowacje finansowe w ujęciu szerokim, 
obejmują różnorodne zmiany co do konstrukcji oraz działania wszelkich elementów systemu finansowego. 
W szczególności dot. Instytucji rachunkowości, rynków, instrumentów finansowych, a także rozwiązań, 
które regulują ich funkcjonowanie jak również wywołują zmiany w strategii finansowej danych 
podmiotów gospodarczych. 

Zarówno dla wszystkich przedsiębiorców jak i dla osób, które innowacje tworzą zdecydowanie 
istotnym czynnikiem sukcesu jest tempo przyjęcia tych innowacji. W całym procesie adaptacji innowacji 
można wyróżnić kilka grup adaptatorów są to: innowatorzy, wcześni adaptatorzy, wczesna większość, 
późna większość oraz maruderzy. Każda z tych grup różni się stopniem przyswojenia, wdrożenia i 
korzystania z wprowadzanych innowacji. Innowatorzy to przede wszystkim osoby posiadające wiedzę na 
temat technologii. Wcześni adaptatorzy określani często również wizjonerami potrafią dostrzec nowe 
możliwości wynikające z innowacji i oczekują szybkich efektów. Wczesna większość to tzw. pragmatycy. 
Starają się unikać problemów związanych z innowacjami, szukając potwierdzenia w słuszności ich 
zastosowania u innych użytkowników. Sceptycy, którzy akceptują innowacyjne rozwiązania dopiero gdy 
zostaną sprawdzone i przetestowane, a wdrożenie innowacji stabilne to „późna większość”. Ostatnią grupę 
stanowią „maruderzy” czyli osoby stroniące w jakikolwiek sposób od nowych technologii. Akceptują daną 
innowację w momencie, gdy nie ma już innej możliwości.  

Badanie empiryczne z udziałem ekspertów, które zostały przeprowadzone w odniesieniu do organizacji 
wskazują na kilka kluczowych elementów niezbędnych do prawidłowej adaptacji wprowadzanych innowacji. 
Wyniki badań świadczą o tym, iż aby wdrożenie było efektywne, to zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, 
informacyjne, a także zdolności absorpcyjne powinny być na wysokim poziomie. Są to, zdaniem 
respondentów, czynniki odgrywające kluczową rolę w procesie implementacji innowacji. Wskazują na 
fakt, że zdolność i skłonność polskich organizacji do przyjmowania (adaptacji) innowacji wynika między 
innymi z oddziaływania różnorodnych uwarunkowań przede wszystkim organizacyjnych. Zarówno 
czynników o charakterze zasobowym, jak również uwarunkowań związanych ze znacznie dynamicznymi 
zdolnościami danej organizacji. W dalszych badaniach oceniana jest także siła trzech wymiarów jakimi są: 
zmienność, złożoność i wrogość, gdzie w rezultacie przyjmowanie innowacji jest postrzegane jako 
strategia bardziej efektywna w warunkach rosnącej złożoności i wrogości otoczenia organizacji. 

Proces adaptacji innowacji w przypadku chęci dotarcia oraz ich dyfuzji w danej grupie 
konsumentów kładzie nacisk na zgoła odmienne czynniki. Badania pokazują, iż aby etap wdrażania 
innowacji mógł zakończyć się sukcesem, niezwykle ważne i kluczowe są głównie determinanty takie jak: 
komunikacja wewnętrzna (pomiędzy użytkownikami innowacji), komunikacja zewnętrzna (pomiędzy 
dostawca rozwiązania a użytkownikami) oraz przedstawienie użyteczności innowacji. Podstawowym 
celem komunikacji podczas implementacji innowacji, jest przede wszystkim zabezpieczenie przed 
sytuacją, gdzie nowi odbiorcy ze względu na brak dostatecznej wiedzy, czy też dostatecznego przekonania, 
ostatecznie nie zaakceptują nowości. Analizując powyższe należy podkreślić fakt, iż ważnym jest, aby 
konsumenci na rynku, gdzie wprowadzane są innowacje zrozumieli cel i sens nowatorstwa, a następnie 
potrafili dostosować go do potrzeb swoich oraz otoczenia.  

Badania empiryczne, które zostały przeprowadzone wśród grupy odbiorców innowacji, którzy 
oceniali trudność jej przyswojenia wskazują, iż na powodzenie całego procesu właściwej adaptacji danej 
innowacji mają takie czynniki jak: szkolenia, spotkania edukacyjne, dzielenie się wiedzą czy szybki 
przepływ informacji. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż w rezultacie na rynku usługowym możemy 
wyodrębnić 3 grupy odbiorców, czy też nabywców innowacji: klientów lękliwych, poszukiwaczy przygód 
oraz klientów zaprawionych. Klientów lękliwych charakteryzuje obawa przed tym, iż podczas korzystania 
z danej usługi napotkają trudności i nie wszystko zadziała prawidłowo. Drugą grupę cechuje potrzeba 
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poszukiwania nowości wśród dobrze znanych już usług. Klienci zaprawieni natomiast, chętnie 
wprowadzają w życie rozwiązania innowacyjne i z nich korzystają. Zatem co istotne z punktu widzenia 
adaptacji innowacji wśród grupy nowych odbiorców to nie wiek, płeć czy zajęcie i wykształcenie 
odgrywają najważniejszą rolę, ale przede wszystkim otwartość i umiejętność poszerzania swojej wiedzy i 
chęć poznania jest tu kluczową determinantą. 

Warto natomiast podkreślić, iż częścią wspólną dla procesu adaptacji innowacji niezależne od tego, 
czy dotyczy on organizacji, czy konkretnej grupy konsumentów, jest etap podjęcia decyzji o ich adaptacji. 
W każdym przypadku etap ten powinien oznaczać dokładnie szacowanie przydatności innowacji, zakresu i 
sposobów jej wdrażania, dostępu do informacji i jej właściwego przekazu oraz szczególnych wymagań, 
jakie niesie za sobą przyjęcie innowacji wśród konsumentów czy też w organizacji. 
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Wydział Ekonomiczny – Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości 

ROZLICZENIE KOSZTÓW WSPARCIA DLA UKRAINY WEDŁUG 
POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO  

I PODATKOWEGO 
 

Według wyników przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa 
Krajowego badania ankietowego [1]  polskich przedsiębiorstw, zrealizowanego na próbie 500 
przedsiębiorstw w ramach majowego odczytu Miesięcznego Indeksu Koniunktury na początku maja 2022 
r. ponad połowa polskich przedsiębiorstw (53%) zaangażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy 
poszkodowanym z powodu rosyjskiej agresji.  Wsparcie przybiera różne formy. Przedsiębiorstwa polskie 
nieodpłatnie świadczą usługi, przekazują produkty i środki finansowe, zatrudniają uchodźców i wycofują 
się ze współpracy z agresorem i jego sojusznikami. Działania przedsiębiorstw zostały wzmocnione przez 
państwo poprzez wprowadzenie szeregu preferencji podatkowych. Ze względu na skalę, szerokie spektrum 
form i kanałów dystrybucji wsparcia oraz dokonywanych w szybkim tempie zmian w przepisach prawa w 
reakcji na zaistniałą sytuację, istnieje potrzeba usystematyzowania form rozliczenia pomocy dla Ukrainy 
dystrybuowanej przez polskie przedsiębiorstwa.  

Sposób rozliczenia kosztów poniesionych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań 
wojennych na terytorium Ukrainy przez polskie przedsiębiorstwa komercyjne zależy przede wszystkim od 
kanału dystrybucji. Inaczej ujmowana jest pomoc świadczona za pośrednictwem organizacji prowadzących 
działalność charytatywną a inaczej pomoc bezpośrednia. W przypadku, gdy pomoc dla Ukrainy jest 
udzielana w formie darowizn za pośrednictwem organizacji działających na podstawie przepisów 
regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Polski lub Ukrainy, 
jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów wykonujących 
na terytorium Polski lub Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego, 
koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn stanowią pozostałe 
koszty operacyjne. Wynika to z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości [2] oraz  rekomendacji 
Komitetu Standardów Rachunkowości „SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SPRAWOZDANIE Z 
DZIAŁALNOŚCI W WARUNKACH ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ” [3].  W myśl 
znowelizowanych przepisów prawa podatkowego wprowadzonych ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [4], o ile koszty 
wytworzenia lub cena nabycia przekazywanych wyrobów lub świadczonych usług nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, stanowią podatkowe koszty 
uzyskania przychodów w momencie przekazania darowizny z ograniczeniem do darowizn przekazanych w 
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okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. W zakresie świadczeń pieniężnych w świetle 
przepisów podatkowych istnieje  możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o odpowiednią 
kwotę darowizny, nie większą jednak niż 10% dochodu zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[5] lub 6% dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [6]. 

Bezpośrednio przekazywana pomoc na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań 
wojennych na terytorium Ukrainy przez przedsiębiorstwa komercyjne ujmowana jest na podstawie art. 3 
ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości jako zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku, 
gdy jednostka prowadzi polityki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social 
Responsiblilty), w myśl przywoływanych powyżej rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości, 
wykazuje tego typu koszty  jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z punktu widzenia prawa 
podatkowego tego typu pomoc dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wymaga udowodnienia 
związku z uzyskanymi przychodami. 

Z przedstawionych zasad prawa bilansowego i podatkowego w zakresie uznawania kosztów 
przekazywanej pomocy Ukrainie wynika, iż dla efektywnego jej rozliczenia, należy przekazać ją 
wskazanym ustawowo organizacjom. Taki sposób dystrybucji pozbawia jednak przedsiębiorstwa kontroli 
nad sposobami rozporządzania przedmiotem darowizny. W tej sytuacji rekomendowanym rozwiązaniem, 
stosowanym w praktyce przez przedsiębiorstwa, jest powołanie fundacji, której celem statutowym byłaby 
pomoc ofiarom wojny. Taka fundacja korzysta na mocy  art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego w takim zakresie 
w jakim świadczona pomoc jest zgodna z celami statutowymi. W opisanym rozwiązaniu  przedsiębiorstwo 
komercyjne korzysta ze wszystkich preferencji przewidzianych dla pomocy dystrybuowanej przez 
organizacje i jednocześnie samodzielnie wyznacza kierunki alokacji. 

 
1. https://pie.net.pl/wiekszosc-firm-w-polsce-angazuje-sie-w-pomoc-ukrainie,  dostęp z dnia 

25.09.2022.  2. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm. 3. 
Załącznik do Uchwały 6/2022 z 4 kwietnia 2022 r. 4. Art. 74 i art. 76 Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. 2022, poz. 583. 5  
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. о podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2020.1406 t.j. 6. Ustawa 
z dnia 26 lipca 1991 r. о podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2021.1128 t.j.  
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MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOSCI 
WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
 
Finanse publiczne związane są z procesami gromadzenia i rozdysponowania publicznych środków. 

Jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące niezwykle istotny element sektora finansów publicznych, 
zaspokajają szeroki zakres potrzeb społeczności lokalnych w różnych obszarach prowadzonej działalności. 
W sytuacji nieograniczonych potrzeb, które muszą być zaspokojone przy wykorzystaniu ograniczonych 
środków publicznych, ważna jest umiejętna ich alokacja. Poprawa gospodarowania środkami publicznymi 
staje się konieczna. Wymaga to działań zgodnych z zasadą racjonalnego gospodarowania, przy czym jeden 
z jej wariantów nabiera szczególnego znaczenia: osiąganie wyznaczonych celów osiąga przy najmniejszym 
możliwym wykorzystaniu zasobów. 
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Specyfika gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, która oparta jest na 
publicznych środkach, wymaga przeprowadzanie odpowiednich działań w celu zapewnienia racjonalności 
gospodarowania. JST powinny funkcjonować zgodnie z zasadami efektywności i skuteczności, które w 
praktyce często są marginalizowane. Realizując wyznaczone zadania, skupiają swoją uwagę przede 
wszystkim na wydatkowaniu środków publicznych, traktując je jako cel sam w sobie. Zdecydowanie mniej 
zastanawiają się nad tym, czy dany wydatek przyniesie zadowalający efekt. Odpowiedź na to pytanie jest 
jednym z kluczowych elementów w procesie pomiaru dokonań, służącym do oceny stopnia realizacji 
zadań wykonywanych przez jednostkę. 

Niezmiernie ważna jest również analiza i interpretacja wyników charakteryzujących wydatkowanie 
środków publicznych z punktu widzenia stopnia realizacji celów.  

Pomiar dokonań wymaga skwantyfikowania poziomów efektywności i skuteczności działania 
danej jednostki poprzedzonego wyborem odpowiednich mierników, a następnie bieżącego monitorowania 
ich wartości. Mierniki dostarczają informacji zarówno o stopniu realizacji celów, jak i o kosztach ich 
osiągnięcia, wskazując na zależności występujące pomiędzy nakładami i rezultatami. Możliwe jest to 
dzięki kompleksowemu wykorzystaniu informacji dotyczącej zakresu wykonanych zadań, które pozwalają 
na bardziej efektywne zarządzanie. 

Funkcjonowanie systemu pomiaru dokonań umożliwia zidentyfikowanie problemów i korzyści 
związanych z działalnością badanych podmiotów. Główną zaletą jest fakt, iż mierniki odnoszą się do 
wszystkich obszarów działalności jednostki, istotnych zarówno dla mieszkańców w zakresie świadczonych 
usług, jak i dla badanego podmiotu w ramach realizowanych zadań. Społeczny (jakościowy) charakter 
większości zadań stanowi znaczne utrudnienie przy konstruowaniu mierników oraz ich wykorzystaniu w 
pomiarze uzyskiwanych efektów. 

Przydatność mierników dla celów pomiaru dokonań zależy od prawidłowości ich doboru. Decyduje on 
o wiarygodności danych dotyczących stopnia osiągnięcia celów na podstawie przeprowadzonej analizy 
mierników. Właściwie dobrane mierniki pozwalają na konstruktywną ocenę funkcjonowania jednostki, a w 
konsekwencji na zwiększenie efektywności ponoszonych wydatków Narzędziem, które to umożliwia, jest 
system budżetowania zadaniowego. Newralgiczny element stanowią w nim mierniki. Ich zadaniem jest 
pomiar stopnia realizacji celów w stosunku do potrzeb społeczeństwa, a także sposób ich wykonania w 
relacji do posiadanych zasobów i możliwości.  

Efektywność i skuteczność musi być we właściwy sposób mierzona, ponieważ wszelkie błędy w 
pomiarze są potencjalnym źródłem poważnych problemów. Niewłaściwie obliczona, a więc zbyt wysoka 
lub zbyt niska efektywność przypisywana podejmowanym działaniom, może powodować wyciąganie 
nieprawidłowych wniosków, a przez to sprzyjać eliminowaniu zadań tylko pozornie nieefektywnych oraz 
wzmacniać rolę czynności jedynie uznanych za efektywne, mimo że nie są takie w rzeczywistości. Pomiar 
efektywności musi więc opierać się na rzetelnych danych dostarczanych przez odpowiedni system 
informacyjny. Monitorowanie efektów oraz nakładów staje się niejako wyznacznikami właściwego 
gospodarowania środkami publicznymi, a zarazem zarządzania całą jednostką samorządu terytorialnego. 

Z powyższego opisu wynika cel badań, który dotyczy zaprezentowania znaczenia efektywności i 
skuteczności, mierników służących do ich pomiaru, a także dokonanie oceny tych mierników w badanych 
podmiotach. Ponadto za cel przyjęto udowodnienie, że bez mierzenia relacji efekt-nakład nie jest możliwa 
poprawa efektywności w kontekście wydatkowanych środków, oraz, że pomiar dokonań to niezbędne 
narzędzie wspierające kierownictwo.  

Realizacja celów badawczych, będzie przebiegać trzyetapowo i wymagać będzie zastosowania 
zróżnicowanych metod i narzędzi. Pierwszy etap obejmuje studia polskiej i zagranicznej literatury naukowej z 
zakresu efektywności. Następnie zostanie przeprowadzona analiza regulacji prawnych w zakresie gospodarki 
finansowej i rachunkowości badanych podmiotów. Trzeci etap dotyczyć będzie analizy danych empirycznych 
oraz opracowania materiału z wykorzystaniem narządzi m.in. analizy przyczynowo-skutkowej czy opisowej, a 
także prostych metod statystycznych prezentacji danych. Informacje uzupełniające zostaną również zebrane w 
drodze obserwacji oraz wywiadów przeprowadzanych przez autorkę w badanych jednostkach. 
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HUMAN RESOURCES OF THE COMPANY:  

MAIN ELEMENTS OF ANALYSIS 
 

In a competitive environment the company aims to strengthen its economic position by achieving 
competitive advantages, reducing production costs or offering a better product in quality. One of the 
important preconditions for competitiveness of enterprises is the availability of highly qualified human 
resources and their rational use. 

The main objectives of the analysis of labor resources are: assessment of the level of company’s 
supply by this type of resources and labor organization, searching for reserves of increase the efficiency of 
labor resources usage, determining their influence on the results of household activity of enterprise.  

Analysis of human resources involvement and usage of the company includes some elements: 
- analysis of enterprise’s labor resources maintenance; 
- analysis of working hours fund usage; 
- analysis of labor productivity and labor capacity;  
-  analysis of expenses on wages payment. 
The analysis of enterprise’s supply of workforce foresees horizontal and vertical comparative analysis of 

the number of employees in general and by groups, categories and specialties; the study of personnel 
movement; identification of reserves of labor resources usage. To determine the number of employed workers 
on the enterprise and evaluate their mobility apply indicators of registered and average registered their quantity. 
The general indicator of enterprise supply by labor resources is the ratio of the rate of growth of the number of 
employees, scopes of production and financial results. The positive is a tendency when for the analyzed period 
scopes of production are growing faster than the number of employees. 

Analysis of working time usage provides an overall assessment of working time fund, determining 
completeness of working time usage by general indicators, defining causes of daylong and inter-variable 
losses and ways to eliminate them. Completeness of the usage is analyzed by the number of days and 
hours, worked by the employee during the corresponding period, as well as by the degree of the of working 
time fund usage. To determine the causes of changes in working time fund use methods of factor analysis. 

Analysis of labor productivity starts with the study of the level and dynamics of its indicators, reasons of 
their change. The most objective assessment of the efficiency of labor resources usage can be received on the 
basis of average per hour worker output. All the rest (per day, month and year) indicators are integral: they take 
into account the level of labor productivity per hour and working time usage. The value of the average per year 
production output by one worker depends on the average number of days worked by worker for a year, average 
working day duration and average per hour production output by one worker. During the analysis determine 
also the impact of labor productivity level on the change of the scope of production output. 

The final stage in labor resources research is to analyze wage as one of the most important factors of 
stimulating labor productivity growth, the volume of manufactured products and its quality improvement. 
The analysis involves determining the dynamics, composition and structure of payroll fund, average level 
of wages and ratio between the average annual pay and labor productivity. At the same time, labor 
remuneration costs should be used so that labor productivity growth rate is higher than the increase in the 
level of its payment. Only under such conditions opportunities to improve the efficiency of production 
output will be created. 

Sources of information for the analysis of labor resources include: planed, accounting and reporting, 
out of accounting documents.  

Planned information for the analysis of supply of company’s needs in the labor resources and the 
effectiveness of their use is contained in the strategic, current and operational plans as well as in business plans. 

Accounting and reporting information include primary data from accounting and reporting 
documents. Main forms of primary accounting documents are: the order of admission to employment or 
termination of employment; personal card; an order for leave; timesheet of the use of working time and 
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payroll calculation; settlement and payment information; personal accounts and other documents, approved 
in prescribed order and which are characterizing the number of employees and their incomes in cash or 
other kind as well as sizes of benefits and compensations and so on. 

The main statistical reporting forms are: form № 1-PV (monthly, quarterly) «Report on labor», form 
№ 3-PV (quarterly) «Report on the use of working time», form № 6-PV (annual) «Report on the number of 
employees, their quality composition and professional studies», Form № 1- entrepreneurship «Report on 
key indicators of the company’s activity» as well as statistical reports on certain types of companies. The 
main form of financial statements, which is used for the analysis of human resources, is a form of № 2 or 
№ 2 M «Income Statement».  

The out of accounting information include: the Law of Ukraine «On Labor Remuneration», 
instructive materials, as well as list of staff, materials on timekeeping and pictures of working time. 

 
1. Tarlopov, І. (2020), «Analysis of effictiveness of labor resources utilization in industrial 

enterprises of Ukraine», Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 33–37. DOI:10.32702/2306-6806.2020.9.33.  
2. Davydyuk T.V. Human resources, labor potential, labor force, human capital: interrelationship of categories 
/ T.V. Davydyuk // Journal of Zhytomyr state technology university. – 2013. – № 1(47). – P. 30–35.  3. 
Goncharov V.M.   Conceptual problems of labor efficiency in Ukraine / V. M. Goncharov // Herald of economic 
science of Ukraine. – 2013. – № 2. – P. 33-37. 4. Shahno A.Yu.  The main directions of increasing the efficiency 
of labor of the company's human resources / A.Yu. Shahno // Publishing and printing center of the Ternopil 
National University of Economics «Economic Thought», 2014. – V. 15. – № 3. – P. 237-245. 
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THE TAXATION SYSTEM AS A GUARANTEE OF ECONOMIC 

GROWTH OF THE STATE 
 

The state system of taxation is a component of state formation. Therefore, its organization has an 
important influence on the development of the state in general. The tax system of Ukraine is in the process 
of reform. This is caused by a number of influential factors, among which the political situation and the 
economic state of the state are of primary importance. 

The effectiveness of the taxation system is best evaluated in comparison with similar systems of 
other states. In our publication, we will try to compare the tax systems of Ukraine and China. 

The main law that determines the list of taxes and fees and the rules of taxation in Ukraine is the Tax 
Code. This Code provides for the division of taxes and fees into statewide and local. The statewide taxes 
include the following seven: corporate income tax; personal income tax; value added tax; excise tax; 
environmental tax; rent payment; customs fees [1].  

All issues related to the establishment and payment of customs payments are regulated by customs 
legislation [2]. 

Local taxes and fees include: property tax; single tax; fee for parking spaces for vehicles; tourist tax. 
Statewide taxes and fees are credited to the state budget, and local taxes and fees are credited to local 

budgets. 
Let's pay attention to China's taxation system. 

Like other countries in the contemporary world, China implements a compound tax system consisting 
of multiple types of taxes. 

There are currently 18 types of taxes in China, namely: value-added tax, consumption tax, corporate 
income tax, personal income tax, resource tax, urban maintenance and construction tax, real estate tax, stamp 
tax, urban land use tax, land value-added tax, vehicle and vessel tax, ship tonnage Tax, vehicle purchase tax, 
customs duty, cultivated land occupation tax, deed tax, tobacco leaf tax, environmental protection tax. 
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Classified according to the control authority of tax revenue, all taxes can be divided into central tax, 
local tax, and shared tax between central and local governments. 

1. Central tax. 
The central tax refers to the taxes that are legislated by the central government and whose income is 

assigned to the central government and managed by the central government, such as the current tariffs, 
consumption taxes, and other taxes in China. 

2. Local tax. 
Local tax refers to the tax that is unified or authorized by the central government, and the income is 

allocated to the local area and managed by the local area, such as the current real estate tax, vehicle and 
vessel tax, land use tax, etc. 

3. Shared tax. 
If a certain type of tax revenue is shared between the central and local governments proportionally or 

legally, it belongs to the central and local shared tax. China's shared tax is legislated and managed by the 
central government, such as the current value-added tax, stamp duty, resource tax, and other taxes.[3] 

Table 1 lists of main taxes and fees of Ukraine and China and their characteristics. 
If we set ourself the goal of comparing the two considered tax systems, you can see a lot in common, 

and individual taxes, such as value-added tax, personal income tax, customs duty are identical.  
Taxes that are similar in content can be attributed to the second group. These include real estate tax, 

resource tax, environmental protection tax.  
At the same time, the third group includes taxes that are unique to China, such as consumption tax, 

urban maintenance and construction tax. 
Table 1 

Lists of main taxes and fees of Ukraine and China 

In Ukraine In China 
The name of the tax 

or fee 
Amount, level 

of tax 
The name of 
the tax or fee Amount, level of tax 

corporate income tax 18% corporate 
income tax 25%，20% tax rate for non-resident companies personal income tax 18% 

value added tax 20% 

personal 
income tax 

(1) For comprehensive income, the excess progressive 
tax rate of 3% to 45% shall be applied; 

(2) For business income, a progressive tax rate ranging 
from 5% to 35% shall apply; 

(3) Income from interest, dividends and bonuses, 
income from property leasing, income from property 
transfer and incidental income shall be subject to a 

proportional tax rate of 20%. 

excise tax 
depends on the 
type of excise 

goods 

environmental tax depends on the 
type of waste 

rent payment depends on the 
type of rent excise tax depends on the type of excise goods 

customs fees depend on the 
customs tariff 

Customs 
Duties Depends on item type 

 
At the same time, analysts are more interested in the fiscal side of the listed taxes and fees. No less 

interesting is the answer to the question of the full payment of taxes, the organization of taxation of 
international treaties, control over compliance with tax legislation. However, these issues are beyond the 
scope of this study and will be covered in future publications. 

 
1. Tax Code of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine Code of Ukraine, Code, Law dated 02.12.2010 

No. 2755-VI.  2. Customs Code of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine; Code of Ukraine, Law, Code of 
13.03.2012 No. 4495-VI.  3. Wei Li. The development status and reform direction of China's tax system [J]. 
China Electronic Commerce. 2014, 11. 
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THE TRADE STATUS OF CHINA-UKRAINE UNDER THE 

FRAMEWORK OF THE «Belt and Road» INITIATIVE 
 

The Belt and Road Initiative (BRI, or B&R), formerly known as One Belt One Road (Chinese:–

带–路) or OBOR for short, is a global infrastructure development strategy adopted by the Chinese 

government. In 2013, Chinese President Xi Jinping put forward the joint initiative to build the «New 
Silk Road Economic Belt» and the «21st Century Maritime Silk Road». The initiative is aimed at 
strengthening regional connectivity and embracing a better future, adhering to the principle of 
«discussing, sharing, and building together» and other humane principles. Countries along the «Belt 
and Road» have different resource endowments, strong economic complementarity, and great potential 
and space for mutual cooperation. The main content of cooperation is policy communication, facility 
connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people bonds. The Chinese 
government coordinates various domestic resources and strengthens policy support by promoting 
investment function of the China-Eurasian Economic Cooperation Fund. As of May 27, 2022, China 
has signed more than 200 cooperation documents on the joint construction of the «Belt and Road» 
with 150 countries and 32 international organizations. 

The friendly and mutually beneficial cooperation between China and Ukraine has developed 
rapidly in various fields. In December 2017, Ukraine officially joined China’s «Belt and Road» 
initiative, and was one of the first countries to respond to China’s «Belt and Road» initiative. In 2017 
and 2019, Ukraine sent representatives to China to attend the first and second Belt and Road Forum 
for International Cooperation. In December, 2020, the governments of China and Ukraine signed the 
«Cooperation Plan between the Government of the People’s Republic of China and the Government of 
Ukraine on the Joint Construction of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk 
Road».[1] The cooperation plan involves cooperation tasks between China and Ukraine in key areas 
such as trade, transportation infrastructure, industrial investment, agriculture, energy, finance, science 
and technology, humanities, and health.  

From 2019 to 2021, China has been Ukraine’s largest trading partner for three consecutive 
years. At present, China is Ukraine’s largest trading partner, largest source of imports and largest 
export destination. Ukraine is China’s important trading partner in Eurasia. The bilateral trade volume 
between China and Ukraine was only US$230 million when the two countries established diplomatic 
relations. In 2020, the bilateral trade volume between China and Ukraine was US$14.66 billion, a 
year-on-year increase of 23.2%. China’s exports to Ukraine were US$6.87 billion, a year-on-year 
decrease of 7%, and its imports were US$7.79 billion, a year-on-year increase of 72.8%. In 2021, 
China-Ukraine bilateral trade volume has overcome the adverse impact of the COVID-19 epidemic 
and bucked the trend and increased by 29.7% to US$19.3 billion, of which China's exports to Ukraine 
were US$9.4 billion, up 36.8% year-on-year, and imports were US$9.89 billion, up 23.7% year-on-
year. Affected by the current situation in 2022, the bilateral trade volume between China and Ukraine 
from January to April 2022 was US$5.12 billion, a year-on-year decrease of 9.4%, of which China’s 
exports to Ukraine were US$1.991 billion, a year-on-year decrease of 15.7%, and imports were 
US$3.127 billion, a year-on-year decrease of 4.8%.[2] 

According to data released by the Ukraine Statistics Service, Ukraine's total trade in goods with 
China in 2020 was US$15.419 billion, a year-on-year increase of 20.5%, of which exports to China 
were US$7.113 billion, a year-on-year increase of 98%. [3] 
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（ from：http://www.ukrstat.gov.ua） 

 
The «Belt and Road» initiative runs through the continents of Asia, Europe and Africa. Ukraine has 

unique geographical advantages. Three transportation fortresses connect Europe, which also makes 
Ukraine an important hub for China-EU economic and trade cooperation. As the largest market in Eastern 
Europe, Ukraine has signed free trade agreements with many countries, injecting new vitality into the 
China-Ukraine market. The superior natural conditions have allowed Ukraine’s agriculture to develop 
vigorously. The agricultural land accounts for more than 70%, the quality of agricultural products is first-
class, and the export volume of some agricultural products ranks among the top in the world. Due to 
Ukraine’s solid industrial base, its military technology is also improving day by day. Ukraine has huge 
development potential. [4]. 

Under the framework of the «Belt and Road», China and Ukraine have developed rapidly friendly 
and mutually beneficial cooperation in the fields of economy and trade, agriculture, aerospace, science and 
technology, culture, education, and health. As an important hub of the «Belt and Road» initiative, Ukraine 
has advantages in market, location, labor, etc., which is a great opportunity for Ukraine. The cooperation 
between the two countries under the «Belt and Road» initiative framework has broad prospects. 

 
1. Li Chao, Tang Lingling. Status and Opportunities of Ukraine in the «Belt and Road Initiative». 

2020, 12. 2. https://www.mfa.gov.cn. 3. http://www.ukrstat.gov.ua. 4. Zhang Yicheng, Zhou Xingyu. 
Exploration of the Trade between China and Ukraine under the «Belt and Road» Initiative. 2022, 03. 
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