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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  

ТА ЙОГО ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 
 
УДК 657.1 

БРУХАНСЬКИЙ Р.Ф., д.е.н., професор,  
завідувач кафедри обліку та економіко-правового  

забезпечення агропромислового бізнесу,  
Тернопільський національний економічний університет 

 
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ КРИПТОАКТИВІВ З ПОЗИЦІЙ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Цифровізація світової та національних економік, визначивши базові вектори 
розвитку і пріоритети концентрації капіталу, потребує нагального генерування 
нормативно-правових і організаційно-методичних параметрів функціонування, 
зокрема в частині облікового відображення.  
Найбільш дискусійною на сьогодні є проблематика законодавчого визнання, 

оцінки, фінансового-економічного регулювання, бухгалтерського обліку та 
оподаткування криптоактивів.  
Гіпердинамічна популяризація та неврегульоване використання цього 

новітнього атрибуту цифрової економіки призводить в одних випадках до 
несвідомих порушень, а у інших – до шахрайств і злочинів.  
Насамперед необхідно визначитися з призначенням, метою й оцінкою 

криптоактивів. На даний час однозначних і погоджених підходів у цій сфері не 
існує, зважаючи на новітність і креативність вказаного атрибуту. До того ж 
парадокс заключається у тому, що криптографічна практика формується 
зворотним шляхом – не від ідентифікації базового інструменту до розподілу 
його елементів з одночасним визнанням і обґрунтуванням специфіки і сфери 
застосування, а навпаки – від виникнееня та визнання новітніх атрибутів до їх 
інтеграції в умовно консолідований об’єкт.   
Власне з цих міркувань доцільною є типологізаціякриптоактивів. 
На даний час з врахуванням мети, призначення і специфіки облікового 

відображення можна констатувати існування двох типів криптоактивів як 
криптографічних об’єктів:  

1) криптовалюта (синтез блокчейн-технології + протокол транзакцій + 
цифрова віртуальна валюта); 

2) блокчейн-еквіваленти, які в свою чергу доцільно диференціювати: 
2.1) токенізовані реальні активи;  
2.2) віртуальні активи: 
2.2.1) сервісні активи (генерують і фіксують віртуальні права на продукцію, 

товари, роботи, послуги і т.і.); 
2.2.2) транзакційні активи (генерують і фіксують віртуальні права на 

грошові кошти, фінансові інструменти і т.і.);  
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2.3) гібридні активи (передбачають поєднання ознак і властивостей різних 
блокчейн-еквівалентів). 
Типологізаціякриптоактивів за сутністю та призначенням є основою для 

розробки чітких параметрів їх визнання, оцінки, обліку, регулювання, 
оподаткування тощо. При цьому важливо усвідомити, що криптоактиви є 
гіпердинамічною і креативною субстанцією (приміром, Bitcoin як найбільш 
популярна криптовалюта у традиційному сприйнятті, пройшов шлях різних 
інтерпретацій – від електронної валюти, товару, спекулятивного токена, 
платіжного засобу, фінансового індикатора, спекулятивного інструменту, 
інвестиційного активу, засобу накопичення і зберігання капіталу, варіанту 
транзакцій,інструменту хеджування і т.і. до визнаного у світовій практиці 
криптоактиву), тому з часом змінюватимуть ознаки ідентифікації, визнання, 
оцінки, вимагаючи адекватної адаптації методології обліку.  
Європейським управлінням з цінних паперів і ринків (ESMA) визнано 

активність використання криптоактивів у країнах Євросоюзу «відносно 
обмеженою» з незначним поточним ризиком для фінансової стабільності, однак 
при цьому наголошено на існуванні спектру потенційних ризиків при роботі з 
криптоактивами за умови виходу за межі нормативного периметру: шахрайство, 
кібератаки, відмивання грошей, маніпулювання ринком. Спектр напрацювань у 
вирішенні цих та інших проблем презентовані Радою з фінансової стабільностіу 
Доповіді G20 [1]. 
Моніторинг світової проблематики визнання, оцінки й застосування 

криптоактивів, встановлення нормативно-правових параметрів, облікових 
підходів і методик, принципів оподаткування, мінімізації ризиків проводить ряд 
організацій, зокрема Європейське управлінням з цінних паперів і ринків 
(ESMA), Європейське банківське управління (EBA), Базельський комітет з 
банківського нагляду (BCBS), Комітет з платежів і ринкової інфраструктури 
(CPMI), Рада з фінансової стабільності (FSB), Цільова група з фінансових 
заходів (FATF), Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO). 
Знаковим кроком у вітчизняній практиці інтеграції у світову цифрову 

економіку та врегулювання нормативно-правових і фінансово-економічних 
параметрів її функціонування є подання до Верховної Ради України Проекту 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами (№ 2461 від 
15.11.2019 року), яким трактуватимуться поняття «віртуальний актив», 
«криптоактив»,«розподілений реєстр», «токен», «токен-актив», «операція з 
криптоактивами», «прибуток від операцій з криптоактивами», «фінансовий 
результат за операціями з криптоактивами», «оподаткування інвестиційного 
прибутку від продажу криптоактивів», «загальний фінансовий результат від 
операцій з криптоактивами» і т.і., що дозволить у подальшому налагодити дієву 
систему бухгалтерського обліку криптоактивів.  
Список використаних джерел: 
1. Crypto-assets. Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies. 

2018. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160718-1.pdf 
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УДК 631.162:004.63 
Бурко К.В., 

асистент кафедри бухгалтерського обліку, 
Вінницький національний аграрний університет 

 
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 
 

Для України новою моделлю розвитку є цифрова економіка. В країні 
розпочато рух в напрямку розвитку та активного застосування систем 
управління аграрним виробництвом, що ґрунтується на досягненнях Інтернет-
технологій. Поєднання інтелектуалізації виробництва разом із існуючим 
економічним укладом спрямоване на досягнення нових економічних 
можливостей розвитку.  
Цифрові технології – це те, що  змінює і буде змінювати життя людей. IT-

технології дають змогу вдосконалити і прискорити роботу, а також підвищити 
продуктивність праці. 
Перехід інформаційного поля на цифрові технології називають 

діджиталізацією і вважається дієвим інструментом щодо переорієнтації 
управлінської діяльності для підвищення прибутковості та забезпечення високої 
конкурентоспроможності на основі широкомасштабного використання 
перспективних цифрових технологій і побудови комунікаційних зв’язків.  
Діджиталізація вносить зміни в усі сфери суспільного життя, пов’язанні з 

використанням цифрових технологій. Ці зміни відбуваються у підходах до 
ведення бізнесу, бізнес-процесів і взаємовідносин людей між собою. 
На діджиталізацію та роботизацію покладається завдання зробити Україну 

лідером на світовому аграрному ринку. 
Уже сьогодні, діджиталізація займає досить помітне місце у таких сферах 

сільського господарства як: бухгалтерські процеси; робота з персоналом; 
постановка завдань, що видаються на виробництво; автоматизація поставок і 
логістики. 
Діджиталізація, як явище сьогодення, дозволяє опрацьовувати великий обсяг 

інформації, полегшувати роботу та зробити ведення аграрного бізнесу більш 
ефективним. Діджиталізація, докорінно змінюючи підходи до організації 
процесу збору, обробки та використання інформації, підвищує продуктивність 
праці та знижує витрати підприємства. Вона допомагає перейти на новий рівень 
управлінні підприємством та сприяє його наближенню до підприємств-лідерів з 
мінімальними витратами. 
Постійна і поступова робота над перетворенням даних з використанням 

найновіших світових технологій, дає можливість аграрним підприємствам не 
залежати від друкованих способів зберігання інформації та вирішувати завдання 
без прив’язки до офісу. 
Наразі, аграрні підприємства України, в основному, займаються 

впровадженням світових діджитальних практик в галузі рослинництва. 
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Найбільш популярними є ті технології, які швидко окуповуються.  Зокрема, 
добре себе зарекомендували технології з точного землеробства, ощадних 
технологій. 
Активне застосування автоматизованих систем в сфері землеробства 

дозволяє підприємству контролювати всі матеріальні засоби на всіх стадіях 
виробництва та отримати значні переваги над конкурентами. Так, застосування 
автоматизованих систем контролю за якістю виконання технологічного процесу 
сівби дозволяє максимально оптимізувати цей процес, забезпечити відповідну 
якість посіву, скоротити строки та заощадити матеріальні і фінансові ресурси і 
контролювати роботу персоналу. 
Основою початку шляху до технології точного землеробства стає 

персональний підхід до кожного поля та вивчення ґрунтів. Застосування 
супутникового або безпілотного моніторингу культур протягом вегетації або 
через карти врожайності отримані з комбайна, допомагає дослідити, 
проаналізувати та сформувати стратегію роботи у вигляді карт-завдань для 
розкидача, обприскувача або агрегатів для внесення пестицидів. 
Сучасні комбайни, оснащені спеціальними датчиками, надають показники у 

вигляді певної інформаційної бази даних про кількість палива, яке витрачається 
за робочу зміну,  про зібрану площу та кількість отриманої продукції. Даний вид 
збору інформації дозволяє покращити контроль за виконанням роботи 
працівників та зменшити витрати часу на формування й обробку даної 
інформації. Зібрана інформація передається до облікового апарату 
господарюючого суб’єкта, та дозволяє отримати повну інформацію  про роботу 
механізаторів.  
Найновіші інформаційні технології в сфері управління земельними 

ресурсами дають змогу створити комплексне уявлення про організацію 
території, впорядкування сільськогосподарських угідь і сівозмін та прийняти 
обґрунтовані рішення в процесі землевпорядного проектування. Автоматизовані 
системи дозволяють здійснювати: ведення єдиного земельного банку; ведення 
та моніторинг реєстру договорів оренди; зберігання сканованих та інших 
матеріалів в єдиному сховищі; проектування, паювання земельних ділянок 
(паїв); формування звітності. 
Підприємства, що спеціалізуються на виробництві продукції тваринництва, 

запроваджують електронні системи, які дозволяють контролювати стан здоров’я 
тварин. Спеціальні датчики стежать за поводженням худоби, температурою тіла 
тварин, їх місцезнаходженням.  Діджиталізація спрямовується на 
систематизацію та відкритість інформації щодо якості отриманої продукції 
тваринництва, яка надходить на ринок. 
В аграрному секторі діджиталізація позитивно впливає на розвиток системи 

захисту довкілля, безпеку продуктів харчування, зростання продуктивності 
праці та допомагає в прийнятті управлінських рішень, оскільки дає можливість 
збирати, зберігати та аналізувати облікову інформацію за багато років. 
Якісно та швидко автоматично створені документи, дозволяють побудувати 

таку систему обліку, яка поєднує окремі елементи облікового процесу в один та 
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сформувати комплексну і цілісну систему інформації про діяльність аграрного 
підприємства в цілому. 
Розробка проектів інформаційних систем в управлінні аграрним 

виробництвом будується виходячи із загальносистемних підходів та технічних 
характеристик проектованого обладнання та програмних засобів. 
За твердженням науковців, універсальним техніко-економічним показником, 

який використовується для оцінювання ефективності та порівняння різних 
варіантів впровадження й розвитку програмного забезпечення для автоматизації 
управління є відношення ефекту від його експлуатації до сукупних витрат, 
тобто показник «ефект/витрати». Характер зміни цього показника для різних 
рівнів деталізації об’єкта дослідження при порівнянні нових розробок у галузі 
інформаційних систем і технологій з базовими відображує як динаміку 
ефективності впровадження та використання нового програмного забезпечення, 
так і фактори, що чинять вплив на ефективність: удосконалення технічного та 
апаратного забезпечення, методів інтелектуалізації тощо [1].  
Можна сказати, що в нашій країні  набуває поширення взаємодія між IT-

сектором та обліком в аграрному виробництві. Діджиталізація, як процес 
оцифрування інформації обліку – це еволюційний крок у розвитку практики 
обліку. Високі технології дозволяють оперативно отримувати,  обробляти 
інформацію та дистанційно впливати на процеси, приймаючи відповідні 
управлінські рішення. Однак, зважаючи на різноманіття спеціалізованого 
програмного забезпечення та функцій, які поставлені перед ним, програмне 
забезпечення має бути адаптоване під особливості умов ведення обліку на 
конкретному господарюючому суб’єкті, щоб у повній мірі відображати його 
сильні та слабкі сторони. 
 
Список використаних джерел: 
1. Потапова Н. А., Лавринчук Д. Д. Інформаційні технології в управлінні 
земельними ресурсами. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7412 (дата звернення: 
01.04.2020) 
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Абсолютновсі підприємства, які складають фінансову звітність за 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, зобов’язані дисконтувати 
довгострокові заборгованості. Тобто на дату балансу будь-які довгострокові 
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заборгованості необхідно оцінювати за теперішньою (дисконтованою) вартістю. 
І ніякої альтернативи стосовно оцінки довгострокових боргів не передбачено. 
При цьому не має значення ані розмір підприємства, ані система оподаткування. 
Не стосуються норми П(С)БО щодо дисконтування довгострокових 

заборгованостей лише: 
– підприємств, що ведуть бухгалтерський облік за міжнародними 

стандартами фінансової звітності, якими встановлені свої правила 
дисконтування; 

– фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, які не ведуть 
бухгалтерського обліку і не зобов’язані застосовувати П(С)БО. 
Зауважимо, що дисконтування це метод, який дозволяє визначити вартість 

грошей з урахуванням фактору часу. Адже, вартість фінансових активів на дату 
визнання буде більшою за їх вартість на дату погашення, а вартість фінансових 
зобов’язань на дату визнання буде меншою за їх вартість на дату погашення 
через інфляцію, ризикитощо. Якщо нам відома сума коштів, яку планується 
отримати чи передати у майбутньому, то за допомогою дисконтування можна 
обчислити її теперішню вартість. 
Норми П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» і П(С)БО 11 «Зобов’язання» 

вимагають дисконтувати абсолютно всі як дебіторські, так і кредиторські 
довгострокові заборгованості. І не важливо, процентні вони чи безпроцентні. 
Поточна дебіторська заборгованість та зобов’язання дисконтуванню не 
підлягають.Прострочення поточної заборгованості також не спричиняє 
необхідності її дисконтувати. 
Нагадаємо, що згідно п. 4 П(С)БО 10 довгостроковою є дебіторська 

заборгованість, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде 
погашена після дванадцяти місяців з дати балансу [1]. А довгостроковими 
трактують всі зобов’язання, що не є поточними. В свою чергу, поточні 
зобов’язання – це зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного 
циклу підприємства або повинні бути погашені протягом  дванадцяти  місяців, 
починаючи з дати балансу[2]. 
НП(С)Б 25 «Спрощена фінансова звітність», на жаль, не містить винятків 

щодо дисконтування довгострокових заборгованостей платниками єдиного 
податку, тому такі фізичні особи застосовують вимоги П(С)БО 10 та  П(С)БО 11 
на загальних підставах. 
Проте, варто зазначити, що в обліку платника єдиного податку сума 

дисконту ніякої ролі не відіграє, оскільки дисконт, який виникає в 
бухгалтерському обліку ні в позикодавця, ні в позичальника абсолютно не 
пов’язаний з надходженням коштів у грошовій формі (готівковій та/або 
безготівковій) на рахунок чи до каси юридичної особи. Відсутній в даному 
випадку і дохід в матеріальній чи нематеріальній формі, який визначений п. 
292.3 Податкового кодексу України, а саме дохід, пов’язаний з безоплатно 
отриманими у звітному періоді товарами (роботами, послугами). 
Отже, суми фінансового доходу у вигляді дисконту, що відображаються в 

бухгалтерському обліку дебітором або кредитором, не є доходом платника 
єдиного податку, що підлягає оподаткуванню. 
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Виходячи з вище викладеного, у ситуації, коли платник єдиного податку 
надає фінансову допомогу на строк більше дванадцяти місяців, облікові витрати 
від дисконту ніяким чином не впливатимуть на суму єдиного податку. Тому за 
недисконтування платнику єдиного податку навряд чи загрожуватимуть 
серйозні штрафні санкції. 
Якщо ж платник єдиного податку отримує довгострокову позику, то 

насамперед слід пам’ятати, що відповідно до  пп. 3 п. 292.11 Податкового 
кодексу України до складу доходу платника єдиного податку не входять суми 
фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої 
протягом дванадцяти календарних місяців з дня її отримання. Тобто сума 
довгострокової поворотної фінансової допомоги, не повернутої протягом 
дванадцяти календарних місяців із дати їх отримання, обкладається єдиним 
податком, що не надто приємно.Якщо такий факт не бентежить підприємство, і 
воно все одно має бажання скористатися саме довгостроковою поворотною 
фінансовою допомогою, то різницю між номінальною (отриманою сумою) та 
дисконтованою вартістю зобов’язання слід визнавати в бухгалтерському обліку 
як дохід за Дебетом рахунку55 «Інші довгострокові зобов’язання» та кредитом 
рахунку74 «Інші доходи» (за спрощеним планом рахунків бухгалтерського 
обліку)абоза Дебетом рахунку 50 «Довгострокові позики» та кредитом рахунку 73 
«Інші фінансові доходи» (за повним планом рахунків).Протягом строку дії 
договору визнаний дисконт поступовослід списати на витрати (дебет рахунку 96 
«Інші витрати» при використанні спрощеного плану рахунків абодебет рахунку 95 
«Фінансові витрати» при використанні  повного плану рахунків). Така сума не 
повинна вважатися доходом, який обкладають єдиним податком (п. 292.1 ПКУ). 
Коли ж мова йде не про позику, а про якусь іншу заборгованість як от, 

наприклад, отримання відстрочення в оплаті за товари чи послуги на строк 
більше року, то різниця між номінальною і дисконтованою вартістю теж не буде 
доходом платника єдиного податку, що підлягає оподаткуванню. 
 
Список використаних джерел: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість»: затверджене наказом Міністерства фінансівУкраїни від 
08.10.1999 р. № 237. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: 
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 
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ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Формуванню податкових механізмів стимулювання розвитку сільського 
господарства присвячені праці Л. Тулуша, Ю. Лупенка, О. Грищенко, 
Т. Маренич, Л. Мельник, А. Олійника, О. Прокопчук, І. Свиноуса та інших. 
Важливим завданням дослідники вбачають введення господарств населення в 
правове поле та поле оподаткування як сільськогосподарських 
товаровиробників. Як справедливо відмічає Л.Д. Тулуш незважаючи на значні 
обсяги сільськогосподарської діяльності господарствнаселення, вони все ще 
перебувають позасистемою державних фінансових відносин, оскільки: з одного 
боку, офіційно не реєструються, а відповідно, й не розглядаються як повноцінні 
суб’єкти господарювання: не сплачують податки з отриманих доходів, не 
звітують про свою діяльність перед державнимиорганами, не інтегровані в 
систему соціального страхування, не зобов’язані дотримуватись екологічних, 
ветеринарно-санітарнихправил та норм щодо безпечності виробленої продукції, 
що реалізується ними переважно на стихійних ринках; з іншого боку, не 
отримують державноїфінансової підтримки, позбавлені виплатпри реалізації 
соціальних ризиків, що повинні компенсуватись за рахунок системисоціального 
страхування, а також доступудо ресурсів фінансово-кредитного забезпечення – 
держава не має ніяких зобов’язаньперед даними суб’єктами [1]. 
Дійсно, на сьогодні існують преференції щодо оподаткування 

сільськогосподарські підприємства, у вигляді єдиного податку 4-ї групи.  
Загалом, спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це 

функціонуючий в Україні особливий механізм справляння податків і зборів, що 
встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного податку 
з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 
Потенційних платників єдиного податку розподілено на 4 групи. 

Сільськогосподарські товаровиробників віднесені до четвертої групи. З липня 
2018 року цю групи розширено фермерами, які поряд із юридичними особами 
відтепер мають можливість застосовувати спрощену систему оподаткування.  
Зокрема, четверта група платників єдиного податку – це 

сільськогосподарські товаровиробники: 
а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків; 



14 

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України 
«Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог: 

– здійснюють виключно вирощування, відгодовування 
сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої 
власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж; 

– провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової 
адреси; 

– не використовують працю найманих осіб; 
– членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її 

сім'ї у визначенні частини другої ст. 3 Сімейного кодексу України; 
– площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не 
менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів. 
Згідно із п. 297.1 ПКУ, платники єдиного податку звільняються від 

обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків 
і зборів: 

1) податку на прибуток підприємств; 
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта 

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника 
єдиного податку першої – четвертої групи (фізичної особи) та оподатковані 
згідно з цією главою; 

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та 
послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім 
податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними 
особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену пп. 1 п. 293.3 ст. 293 
ПКУ, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи; 

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного 
податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного 
податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та 
платниками єдиного податку четвертої групи для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва; 

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного 
податку четвертої групи.  
Таким чином, більшість сільськогосподарських товаровиробників 

застосовують спеціальний податковий режим і сплачують єдиний податок 
четвертої групи (розділ ХIV ПКУ). 
Що ж відбувається з господарствами населення. Дана категорія 

сільськогосподарських товаровиробників не включена до системи 
оподаткування жодним чином.І мова йде не про обкладення їх додатковими 
податками, мова йде хоча б про банальний єдиний соціальний внесок, сплата 
якого, могла б забезпечити відповідні соціальні гарантії. Але ми не можемо 
говорити про оподаткування господарств населення до тих пір, доки не буде для 
них створена належна система обліку їх діяльності – проста, зрозуміла і 
ефективна.  
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Питання відсутності обліку в цій категорії сільськогосподарських 
товаровиробників неодноразово піднімалось в вітчизняних наукових публікаціях. 
Так, Ю.С. Бездушна наводить такий вагомий факт відсутності даних по 
господарствам населення, зокрема сільським. Статистика підприємств, яких біля 45 
тис. од.. зазначає автор, знаходиться в компетенції бухгалтерського обліку, як обліку 
обов’язкового для всіх суб’єктів господарювання – юридичних осіб. А от соціальний 
аспект такої статистики – статистика особистих селянських господарств (4 млн. од.), 
домогосподарств (15 млн. од., з них 4,2 млн. од. сільських), перебуває поза межами 
системи офіційного бухгалтерського обліку. 

57 % загального виробництва сільськогосподарської продукції – це 
виробництво підприємствами (дані про витрати, дохід, прибутковість та ін. 
формується в системі бухгалтерського обліку та звітності) та 43 % 
сільськогосподарського виробництва, що забезпечується 
домогосподарствами(по останніх фінансова інформація вкрай обмежена, і 
власне дуже суб’єктивна). Єдиною публічною звітністю, яка складається за 
даними бухгалтерського обліку, а отже має документальне підтвердження, є 
фінансова звітність. Проте, обов’язковою вона є лише для юридичних осіб. 
Господарства населення бухгалтерський облік не ведуть, а отже і не складають 
фінансову та статистичну звітність [2].  
Отже, господарства населення є суттєвою складовою економіки України, яка 

забезпечує виробництво сільськогосподарської продукції та формує  
продовольчу безпеку населення в Україні. Разом з тим, нема чітких бачень щодо 
введення даної категорії сільськогосподарських товаровиробників у правове 
поле. Цій категорії товаровиробників повинні бути надані пільги та преференції 
для їх діяльності, так як вони, на відміну від агрохолдингів, які зараз «панують» 
в українських селах, забезпечують продуктами харчування населення України. 
Тоді як великі сільськогосподарські виробники працюють лише на експорт 
сировини. Результати їх господарювання у наших селах ми вже маємо біду 
спостерігати. Це безконтрольне господарювання, виорювання земель, в тому 
числі і тих, що заборонені до виорювання, що призводить до опустелювання 
територій, негативних змін в екосистемах. Господарства населення потребують 
підтримки з боку держави, надання преференцій та стимулів для провадження їх 
сільськогосподарської підприємницької діяльності. Це має бути звільнення їх 
від оподаткування, надання державної підтримки у вигляді компенсації витрат 
на розвиток тощо. Важливим кроком до запровадження таких механізмів є 
розробка та широке впровадження обліково-інформаційних систем для 
домогосподарств, які б допомогли запровадити чіткий облік їх діяльності, 
бухгалтерський та управлінський. Адже для них сьогодні недоступні: 
визначення ефективності господарювання, формування планів та бюджетів своєї 
діяльності, розробка відповідних стратегій та калькулювання собівартості 
вирощеної продукції, моніторинг цін на продукцію та ринків її збуту. Все це на 
сьогодні дуже далеке від домогосподарств. Це стримує їх розвиток. Без 
запровадження основ обліку, аналізу, планування та контролю сімейні 
господарства не зможуть увійти в правове поле як суб’єкти підприємництва. 
Розробка відповідної обліково-аналітичної системи для домогосподарств з 
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подальшим інформаційним, методичним та освітнім супроводом її 
впровадження – це першочерговий крок до включення високотоварних 
господарств населення у  правове поле як суб’єктів господарювання та 
запровадження в подальшому їх державної підтримки. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

 
Сільське господарство України належить до домінуючих галузей 

виробництва, з вагомою часткою у створенні ВВП України (12 % ВВП у 
2018 р.). Доля аграрного експорту в загальному експорті в 2018 р. склала 39,3 %, 
що більше, ніж у 2014 р. на 12,8 %. За даними офіційної статистики, нині 
сільське господарство представлене найбільш рентабельною галуззю 
національної економіки. Зростає частка підприємств, які одержали чистий 
прибуток: якщо у 2014 р. таких підприємств було 84,7 % від загальної 
чисельності, то у 2018 – 87,6 % [1]. Однак, незважаючи на позитивні тенденції, 
галузь продовжує функціонувати на екстенсивній основі в умовах обмеженого 
обсягу необхідних фінансових ресурсів для розвитку, особливо модернізації 
виробництва, що не дає можливості виготовляти високотехнологічну продукцію 
та знижує експортний потенціал сільськогосподарських товаровиробників. 
З іншого боку, складається хибне уявлення, що сільське господарство є 

найбільш дохідною і конкурентоспроможною галуззю. Разом  з тим слід 
зазначити. що  оплата праці порівняно з іншими галузями національної 
економіки нижче від  середнього показника на 30 % (у 2018 р. – 7166 грн), а 
фондоозброєність праці в декілька разів менша [1]. 
Одним із пояснень такого стану є недосконала облікова політика у  

сільськогосподарських товаровиробників, зокрема, наприклад, щодо 
відтворення і використання основних засобів в аграрному секторі економіки. 
На  наш погляд, рівень рентабельності сільського господарства не зовсім 

об’єктивно відображається у зв’язу із заниженням фактичної собівартості 
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продукції, яка виникає через відсутність  реальної оцінки справедливої вартості 
основних засобів в сільськогосподарських підприємствах, а відтак – 
зменшенння розміру амортизаційних нарахувань щодо їх відновлення. 
В даний час діюча система бухгалтерського обліку наділяє суб'єктів 

господарської діяльності правом (але не обов'язком) щорічної індексації 
основних засобів для досягнення її справедливої вартості. В умовах інфляції 
недооцінка основних засобів у сільськогосподарських товаровиробників 

призводить до суттєвого заниження амортизаційних нарахувань, а це 
безпосередньо зменшує  величину собівартості продукції.  
Тому в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств доцільно 

зазначати необхідність проведення переоцінок основних засобів у відповідності 
до інфляційних змін. Збільшення ринкової (справедливої) вартості основних 
засобів аграрних товаровиробників  сприятиме акумуляції коштів на основі 
амортизаційних відрахувань для комплексного оновлення основних засобів на 
якісно новій основі, а також підвищить потенціал цих підприємств при 
отриманні кредитів, адже основні засоби превалюють  серед предметів застави у 
кредитних відносинах.  
В умовах сьогодення в аграрному секторі трансакційні витрати, які 

зростають через непередбачуваність змін економічного середовища, відсутність 
регулюючого впливу держави на формування закупівельних цін на 
сільськогосподарську продукцію, неможливість отримання компенсації 
страхувальником після настання страхового випадку через перешкоджання з 
боку страховика та через інші об’єктивні і суб’єктивні чинники, не 
акумулюються в обліку в окрему статтю, а як правило, відображаються на 
різних рахунках 9 класу. Вважаємо за доцільне в робочий план рахунків згідно 
облікової політики підприємства до кожного із рахунків 9 класу, де фактично 
має місце акумуляція таких витрат, ввести додаткові субрахунки саме по 
трансакційних витратах. Це дасть змогу покращити управлінський облік, 
аналізувати і попереджати неефективні витрати і разом з удосконаленням 
методичних підходів до оцінки таких витрат надавати можливість більш 
об’єктивно керівництву формувати стратегію і тактику діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 
Отже, системний, комплексний підхід до формування елементів облікової 

політики, що відображають сучасні тенденції розвитку економіки, повинен 
сприяти  покращенню виконання інформаційної  функції обліку, ефективному 
управлінню і поліпшенню в цілому фінансово-господарської діяльності  
сільськогосподарських  підприємств. 
 
Список використаних джерел: 
1. Сільське господарство України. Статистичний збірник. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf 
(дата звернення: 20.03.2020) 
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УДК 061.2:657-057 
ЖУК В.М., д.е.н., професор, академік НААН, 

головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

 
РОЛЬ ГО «ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ  

І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ» У РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 
ПУБЛІЧНИХ БУХГАЛТЕРІВ 

 
У сьогоднішньому громадянському суспільстві публічний фахівець – це 

професійний, активний учасник усіх рівнів управління Чим більше у тій чи 
іншій професії публічних представників, тим вагомішою є її вплив у соціально-
економічному середовищі. 
Відповідно до інституціональної теорії, формування інституту публічних 

фахівців завжди проходить через їх громадські організації. У нашій професії 
такими організаціями є Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) та відповідні 
національні професійні об’єднання. Однією з перших таких організацій в 
Україні є ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України» 
(ФАБФ). Її витоки беруть початок у 1991 році зі створення розширеної науково-
методичної ради з питань обліку і фінансів при МінАПК. У 2003 році на основі 
ради було офіційно сформовано ФАБФ, яка увійшла не тільки до Громадської 
ради при МінАПК, а й до регіональної групи МФБ – Євразійської ради 
сертифікованих бухгалтерів і аудиторів. 
Місією ФАБФ є сприяння створенню в Україні інституту публічних фахівців 

з питань аудиту, обліку і фінансів в галузях біоекономіки і сталого розвитку 
сільських територій.  
До основних завдань ФАБФ відносяться: 
– захист інтересів її членів (у правовому полі і на ринку праці); 
– просування інтересів професії в суспільстві (через роботу в Громадських 

радах міністерств, відомств та активності в публічному просторі); 
– наукові і освітні  дослідження та проекти; 
– підвищення кваліфікації членів й професійна сертифікація фахівців; 
– формування інституційного духу в професії. 
За майже 30-річну історію своєї діяльності ФАБФ: 
– напрацювала базове громадське визнання (через плідну співпрацю з 

вітчизняними і закордонними профоб’єднаннями бухгалтерів і аудиторів, 
галузевими об’єднаннями виробників і переробників сільськогосподарської 
продукції, через участь в роботі громадських рад при міністерствах і відомствах, 
творчої взаємодії з науковими й освітніми інститутами в Україні та 
закордоном); 

– сформувала дієву систему підвищення кваліфікації й сертифікації своїх 
членів (Натепер це власні програми сертифікації CAPA, CAPS, CertIFRS. Вони 
визнані ЄРСБА та ліцензовані МОН та МінАПК. Також ФАБФ визнає 
сертифікати АПУ, CAP-CIPA, ACCA); 
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– створила науково-освітнє забезпечення (з 2008 року при ФАБФ 
функціонує науково-навчальний центр – Інститут обліку і фінансів. У 
науковому напрямі Інститут має значні науково-прикладні напрацювання і як 
наслідок у 2011 році був прийнятий до сфери наукової координації НААН 
України. В освітньому сегменті Інститут ліцензований МОН як навчальний 
заклад, що проводить підвищення кваліфікації профільних фахівців.  Інститут 
обліку і фінансів дотримується вимог МФБ щодо якості освіти членів ФАБФ. За 
правилами МФБ Інститут і ФАБФ  є відстороненими від оцінки знань – її 
проводить незалежна Універсальна екзаменаційна мережа); 

– напрацювала інформаційні ресурси (від самого початку при ФАБФ 
функціонує бухгалтерський портал «Облік і фінанси АПК», а з 2003 року 
випускається науково-виробничий журнал «Облік і фінанси». Сьогодні журнал 
займає 16 позицію по цитуванню серед фахових журналів України та входить до 
світових науко-метричних баз). 
ФАБФ має славну історію та визнання. За свою активність, а головне 

результативність і корисність для суспільства ФАБФ нагороджена грамотами 
Верховної ради України, міністерств і відомств, обласних рад та 
держадміністрацій. ФАБФ має плеяду видатних і публічних членів, які 
відзначені як нагородами ФАБФ ( медалями «За професійні заслуги І/ІІ 
степеню»), так і урядовими нагородами.  
Тепер, наближаючись до свого 30-річчя, ФАБФ зіштовхується з новими 

викликами. Серед них: 
– по-перше, відповідати вимогам сучасної інформаційної епохи (перехід на 

дистанційне навчання, підвищення активності членів у групах у Viber, Telegram, 
формування coworking-офісів, активізація спільноти в соціальних мережах 
тощо); 

– по-друге, виходячи з повного розвалу політики приємственності владних 
рішень в Україні, необхідно заново працювати на визнання вагомості 
професійних сертифікатів членів ФАБФ (ринком, роботодавцями, 
міністерствами й відомствами, ОСНАДом, міжнародними інституціями); 

– по-третє, слід зважати на наслідки неминучої економічної кризи в Україні 
та розробити стратегію й тактику фінансування роботи ФАБФ, особливо її 
територіальних відділень; 

– по-четверте, необхідно організувати роботу по з’ясуванню інтересів членів 
ФАБФ, виявленню і просуванню тих, хто готовий до публічної активності, 
роботи в громадських радах на національному та регіональному рівнях; 

– по-п’яте, необхідна програма кооперації можливостей членів ФАБФ для 
додаткового залучення коштів через дорадництво, консалтинг, надання 
аутсорсингових послуг. 
Отже, ФАБФ здійснила значний внесок у розвиток інституту публічних 

бухгалтерів в Україні. Вона має значний кадровий, науково-освітній, 
громадсько-публічний і технічний потенціал для успішного продовження 
виконання своєї місії в умовах нових викликів і можливостей. 
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УДК 657.42 
ЖУК Н.Л., к.е.н., 

провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування,  
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

 
НОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
В ОРЕНДУ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ 

 
Прийнятий у кінці 2019 року Закон України «Про оренду державного та 

комунального майна» запровадив нову процедуру передачі в оренду державного 
та комунального майна. У 2020 році буде запроваджено новий порядок передачі 
в оренду державного майна, який охоплюватиме такі етапи: 

1) прийняття рішення про намір передачі майна в оренду; 
2) внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної 

торгової системи (ЕТС); 
3) прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного 

із переліків; 
4) опублікування інформації про потенційний об'єкт оренди; 
5) розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду; 
6) проведення аукціону на право оренди майна або передають об'єкт в 

оренду без проведення аукціону, укладають та публікують в ЕТС договір 
оренди. 
Також з'являться бази публічних переліків державного та комунального 

майна, що здається в оренду. Передбачається створення двох переліків: 
– 1-го типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в 

оренду на аукціоні); 
– 2-го типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в 

оренду без проведення аукціону). 
Стартову орендну плату на аукціонах розраховуватимуть не від оцінки 

майна, як це було раніше, а від його балансової вартості станом на останнє 
число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінку 
потенційного об'єкта оренди здійснюють у разі, якщо: у об’єкта оренди відсутня 
балансова вартість; залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює 
нулю; залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 
відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за 
результатами останньої переоцінки). 
Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі 

зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з 
результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку. 
Є виключення з цього порядку. Зокрема, вартість об’єкта оренди 

встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності 
однієї з таких підстав: 
об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального 

підприємства; 
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об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону; 
об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без 

проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди 
на новий строк. 
Крім того, у 2020 році продовжується дія норм Закону «Про приватизацію 

державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-VIII.  Закон 
суттєво змінив порядок продажу державних об’єктів. Цей Закон скасував Закон 
України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» 
10 липня 1996 року № 290/96-ВР, який передбачав, що підприємства АПК при 
приватизації мали перетворюватися на публічні акціонерні товариства, 
причому, допускалися різні способи спрощення участі працівників підприємств 
та пенсіонерів з їхнього числа у приватизації, як через пільгове придбання акцій, 
так і через безоплатну передачу частки державного майна (акцій). Натомість 
невідомо, як має проводитись приватизація майна і землі державних 
сільськогосподарських підприємств. 
Варто враховувати, що по чинному натепер законодавству, будь-яке 

підприємство з вартістю активів до 250 млн грн відноситься до списку малої 
приватизації, яка відбувається виключно на електронних платформах (стаття 5 
Закону №2269). Продаж через електронний майданчик – це продаж на  аукціоні 
(стаття 15 Закону №2269). Стартова ціна продажу на такому аукціоні 
визначається на рівні балансової вартості такого об’єкта (стаття 22 №2269). 
Враховуючи зазначене, цілком ймовірна у 2020 році активізація 
приватизаційних процесів у сфері сільського господарства та, зокрема у сфері 
аграрної науки.Такі тенденції зумовлюють необхідність посиленої уваги до 
питання інвентаризації та обліку майно і прав на землю у фінансовій звітності 
державних підприємств. На сьогодні, у великої кількості підприємств балансова 
вартість основних засобів, нерухомості у фінансовій звітності не відповідає їх 
ринковій вартості, а по окремим об’єктам рівна нулю. Права користування 
земельними ділянками взагалі відсутні в балансі. Це призведе до заниження 
стартової ціни таких підприємств у разі можливого продажу. 
 
 
УДК 3.072:658.71/75 

ЗДИРКО Н.Г., к.е.н., доцент, 
декан факультету обліку та аудиту, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ 

 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [1], бухгалтерський облік – це процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
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інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам 
для прийняття рішень. 
Облік відіграє важливу роль як інформаційне джерело для здійснення 

аналізу та контролю, а також для прийняття ефективних управлінських рішень. 
Крім того, бухгалтерський облік сам по собі наділений контрольними 
функціями, оскільки застосування методів бухгалтерського обліку, як от: 
документації та інвентаризації, оцінки та калькуляції, рахунків і подвійного 
запису, балансу і звітності, дають змогу прослідкувати за виконанням статутних 
вимог, ефективним використанням ресурсів підприємства, для забезпечення 
збереження власності і досягнення найбільшої ефективності господарської 
діяльності. 

 

 
Рис. 1. Взаємообумовленість та взаємозв’язок бухгалтерського обліку з 

іншими функціями управління сфери публічних закупівель 
Джерело: сформовано автором. 

 
Публічні закупівлі є досить специфічним об’єктом бухгалтерського обліку, адже 

як у замовника, так і учасника не може вестися їх облік, оскільки перший етап – 
документування вимагає факту здійснення господарської операції. Отже, при 
настанні першої з подій - передачі (відвантаження) товарів, надання послуг чи 
виконання робіт або оплати предмету закупівлі, підтвердженням яких є первинні 
документи – можуть стати підставою для ведення бухгалтерського обліку. 
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методи 

 
 

документація та 
інвентаризація,  

 
оцінка та 
калькуляція 

 
рахунки і 
подвійний  
запис 

 
баланс і  
звітність 
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Бухгалтерський облік публічних закупівель ґрунтується на таких принципах: 
повне висвітлення; автономність; послідовність; безперервність; нарахування; 
превалювання сутності над формою; єдиний грошовий вимірник. Облік, як 
функція управління в сфері публічних закупівель є взаємопов’язаним і 
взаємообумовленим з іншими функціями управління (рис. 1).  
Публічні закупівлі є досить специфічним об’єктом бухгалтерського обліку, 

адже як у замовника, так і учасника не може вестися їх облік, оскільки перший 
етап – документування вимагає факту здійснення господарської операції. Отже, 
при настанні першої з подій - передачі (відвантаження) товарів, надання послуг 
чи виконання робіт або оплати предмету закупівлі, підтвердженням яких є 
первинні документи – можуть стати підставою для ведення бухгалтерського 
обліку. 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [1], підставою для бухгалтерського обліку господарських 
операцій є первинні документи. Інформація, що міститься у прийнятих до 
обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського 
обліку, в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного 
запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Вважаємо, що 
в частині публічних закупівель доцільніше розкривати особливості організації 
обліку, оскільки сам процес бухгалтерського обліку стосується самого предмета 
закупівлі, його оцінки, оприбуткування. 
Порядок організації обліку публічних закупівель у замовника наведено на рис. 2.  
Саме тому, посилення облікової функції є необхідним для підвищення 

якості обліково-аналітичного забезпечення управління публічними закупівлями 
на мікро- та макрорівнях. 
Облік та аналіз як основні функції управління створюють інформаційні 

передумови: 1) для розвитку підприємства; 2) для контролю і регулювання 
відхилень у діяльності суб’єкта, що знижують можливість досягнення цілей і 
тим самим являють загрозу фінансовій стійкості та життєдіяльності 
підприємства [2, с. 114]. 
Аналіз – це функція управління, яка полягає у вивченні, систематизації, 

узагальненні та оцінці досягнутих результатів, на основі чого здійснюється 
виявлення і мобілізація резервів з метою забезпечення максимальної 
ефективності використання ресурсів замовників, учасників та держави в цілому. 
Функція аналізу є важливою і незамінною в системі управління, оскільки за 
результатами аналітичного дослідження можливо обґрунтувати оптимальне 
управлінське рішення, яке знайде свій вияв у подальшому регулюванні та 
плануванні діяльності замовників, учасників та держави. 
Долинський В.П. висловлює думку, що всебічний і систематичний аналіз є 

необхідною умовою науково обґрунтованого керівництва, дозволяє своєчасно і 
правильно приймати управлінські рішення як з поточних економічних питань, 
так і на віддалену перспективу [3, с. 3]. 
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Рис. 2. Організація обліку публічних закупівель у замовника 

Примітка: * - запропоновано автором 
Джерело: сформовано автором 
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оплата за придбаний предмет закупівлі 

Договірні відносини з учасником-
переможцем  

Оцінка, оприбуткування (введення в 
експлуатацію) предмета закупівлі, при 
потребі – визначення амортизаційної 
політики, використання та списання 

предмету закупівлі 

Організація обліку 
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Ефект 
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Проблемним аспектом, на сьогодні, є відсутність узагальнених та 
відокремлених даних щодо публічних закупівель на загальнодержавному рівні, 
що унеможливлює: 

– по-перше, здійснення якісного аналізу в розрізі видів та процедур 
закупівель, предметів закупівель, учасників закупівель (іноземні або вітчизняні) 
та галузей економіки; 

– по-друге, здійснення дієвого державного аудиту в частині перевірки 
фінансових аспектів (фінансовий аудит) та оцінки ефективності використання 
бюджетних коштів, спрямованих на публічні закупівлі, а також закуплених 
товарів, робіт і послуг під час їх безпосереднього використання.  
 
Список використаних джерел:  
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 
від 16 липня 1999 р. № 996, зі змінами та доповненнями. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 09.04.2020). 

2. Костенко О. М. Облік і аналіз як основні функції обліково-аналітичної 
системи управління. Агроінком. 2008. № 5-6. С. 113-115. 

3. Долинський В. П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств. К.: Урожай, 1993. 152 с. 

 
 
УДК 657.471 

ЛЕПЕТАН І.М., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ 
ВИТРАТАМИ 

 
В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємства 

залежить від повноти, достовірності та своєчасності економічної інформації. 
Вивчення методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції є 
досить актуальним на сьогодні, оскільки сучасні вимоги до інформації 
потребують наявності деталізованих та багатоваріантних інформаційних потоків 
про витрати в цілому. Різноманіття сучасних методів обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції дозволяє застосовувати в практиці обліку 
підприємств такі методи, які відповідають інформаційним запитам 
менеджменту і дозволяють приймати виправдані управлінські рішення щодо 
удосконалення як технології виробничих процесів, так і їх самих. 
Директ-костинг – це система управлінського обліку, що ґрунтується на 

класифікації витрат на постійні та змінні, калькулюванні собівартості продукції 
лише за змінними витратами, а також на аналізі різних рівнів собівартості 
продукції. Калькулювання собівартості продукції за змінними витратами 
передбачає, що не тільки операційні витрати, але й постійні виробничі витрати 
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розглядаються як витрати періоду і списуються за рахунок фінансового 
результату. Таким чином, сума змінних витрат збігається із сумою прямих 
витрат, що й знайшло відображення у назві системи 
Основною відмінністю цього методу є розрахунок собівартості на основі 

змінних витрат та аналіз і планування взаємозв’язків та взаємозалежностей між 
обсягом виробництва, собівартістю і прибутком. Постійні витрати 
обліковуються на окремих рахунках залежно від напрямів їх утворення і 
списуються в кінці звітного періоду на рахунок фінансових результатів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Особливості методу директ-костинг 

Джерело: систематизовано на основі [2, с. 247]. 
 
На сьогоднішній день директ-костинг застосовується в таких варіантах:  
1) класичний (простий) «директ-костинг», який передбачає калькулювання 

за прямими (тобто усіма змінними) витратами; 
2) система змінних витрат (розвинутий) – собівартість включає як змінні 

витрати, так і прямі постійні; 
3) система обліку витрат залежно від завантаження виробничих 

потужностей – в калькуляцію включаються всі змінні витрати та змінна частина 
постійних витрат, визначені з урахуванням коефіцієнта використання 
виробничої потужності, який схожий до запропонованого П(С)БО 16 
«Витрати». 
В залежності від обраного варіанту розрахунок суми покриття має різний 

ступінь деталізації. 
Основними складовими елементами методу є: 
– облік за видами витрат; 
– облік за місцями виникнення витрат; 
– облік за носіями витрат (калькуляція собівартості одиниці виробу); 
– облік результатів за носіями витрат; 
– облік результатів за період [1, с. 166]. 

Особливості директ-костингу 

Облік та планування собівартості здійснюється тільки за змінними 
витратами, причому постійні витрати списуються безпосередньо на 
фінансовий результат 

Оцінювання залишків готової продукції й незавершеного  
виробництва проводиться лише за змінними витратами 

Існує можливість вивчення взаємозв’язку і взаємозалежності між 
обсягом виробництва, витратами і прибутком 
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Всі ці елементи присутні при будь-яких формах організації обліку витрат і 
результатів, тобто як при обліку повних, так і змінних витрат. Деякі з елементів 
відрізняються залежно від ступеня повноти включення витрат в собівартість, 
але є і такі, які залишаються незмінними. 
Особливістю системи директ-костинг є також той факт, що він вносить 

суттєві зміни у традиційну структуру побудови фінансових звітів. На відміну від 
системи калькулювання повних витрат, яка передбачає участь у формуванні 
собівартості реалізованої продукції всіх виробничих витрат звітного періоду й 
відповідно визначення операційного прибутку, система калькулювання змінних 
витрат передбачає включення у розрахунок собівартості реалізованої продукції 
лише змінних витрат і відповідно визначає не прибуток, а маржинальний дохід, 
який за своєю сутністю є внеском на покриття постійних витрат та отримання 
прибутку.  
Застосування методу «директ-костинг» допомагає вирішити ряд таких 

найважливіших завдань управління витратами, як:  
– визначення нижньої межі ціни продукції або замовлення;  
– порівняльний аналіз прибутковості різних видів продукції;  
– визначення оптимальної програми випуску і реалізації продукції;  
– вибір між власним виробництвом продукції або послуг та їх закупівлею на 

стороні;  
– вибір оптимальної з економічної точки зору технології виробництва; 
– визначення точки беззбитковості і запасу міцності підприємства та ін. 
Таким чином, узагальнивши проаналізовану інформацію визначимо основні 

переваги та недоліки даного методу в табл. 1 [3]. 
Таблиця 1 

Основні переваги і недоліки методу «директ-костинг» 

Переваги Недоліки 
1 2 

1. Застосовується в управлінському 
обліку для оперативного прогнозування, 
здійснення контролю, економічного 
аналізу і прийняття управлінських 
рішень щодо подальшого планування 
діяльності. 

1. Не рекомендується для 
складання фінансової звітності і 
оподаткування. 

2. Метод є досить ефективним при 
внутрішнього господарчому розрахунку 
з застосуванням 
внутрішньогосподарських трансфертних 
цін. 

2. При використанні демпінгу 
виникає небезпека, де маса 
постійних витрат не зможе бути 
покрита маржинальним доходом, 
тобто підприємство потрапляє в 
зону збитковості; на практиці 
виникають труднощі при розподілі 
витрат на постійні й змінні. 
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Продовження табл. 1 
1 2 

3. Спрощення і точність обчислення 
собівартості послуг (продукції, робіт); 
відсутність складних розрахунків при 
розподілі постійних витрат. 

3. Ведення обліку у розрізі 
лише виробничої собівартості. 

4. Можливість визначення порога 
рентабельності, запасу міцності 
підприємства та нижньої межі ціни послуг  

(продукції, робіт) або замовлення. 

4. Директ-костинг створює 
тенденцію для того, щоб 
ігнорувати необхідність 
відтворення постійних витрат 
через ціну виробу. 

5. Можливість визначення оптимальної 
програми випуску та реалізації послуг 
(продукції, робіт); можливість проведення 
порівняльного аналізу рентабельності різних 
видів послуг (продукції, робіт). 

 

6. Можливість керувати обсягом 
виробництва товарів при їх масовому 
випуску на ринок. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ ГАЛУЗІ 

ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Загально відомо, що Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» є один із основних принципів єдиного грошового вимірника 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що вимірює та узагальнює усі 
господарських операцій підприємства, де фінансовій звітності повинно 
здійснюватися в єдиній грошовій одиниці [4]. Але, як зазначає проф. 
С.Ф. Голов, сучасна економіка потребує такої системи бухгалтерського обліку, 
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яка б не обмежувалася грошовими вимірниками, системою рахунків, подвійним 
записом і реєстрацією лише минулого [2]. 
Зараз,ми вже можемо стверджувати, що екологічний бухгалтерський облік – 

самостійна, автономнапідсистема інформаційної бази управління в межах 
національній системи обліку. Необхідно зазначити, що зараз ще в економічній 
літературі мало визначень екологічного бухгалтерського обліку. Тому, 
враховуючи даний підхід нами адаптовано розробки В.М. Жука, що підходить з 
позицій характеристики бухгалтерського обліку як науки. Враховуючи підхід 
В.М. Жука у сфері екології, функцій бухгалтерського обліку в екологічній сфері 
галузі тваринництва, буде виглядати так: (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функцій бухгалтерського обліку в екологічній сфері галузі 
тваринництва 

Джерело: адаптовано автором підхід В.М. Жука [3, с. 20]. 
 

Із зазначеної схеми, функцій бухгалтерського обліку в екологічній сфері 
галузі тваринництва, можна припустити, є розширення інформаційних 
можливостей облікової системи аграрного сектору економіки. На нашу думку, 
відображення в позабалансовому обліку нефінансових показників екологічного 
обліку, допоможе надати власникам та керівникам господарства важливу 
інформацію для стратегічного управління ресурсним потенціалом захисту 
навколишнього середовища. Дані зміни зумовлюють розширення у складі 
об'єктів позабалансового обліку у відповідності до зростаючих інформаційних 
запитів з питань екології в аграрній сфері. Підтвердження наших думок, 
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знаходимо у проф. С.Ф. Голов, який зазначає, що предмет бухгалтерського 
обліку ділить на традиційний, що відображає ретроспективні показники 
господарської діяльності підприємства і перспективний, що характеризує 
стратегічні показники діяльності [1, с. 410]. 
Для того, щоб організувати бухгалтерський облік екологічних витрат 

необхідно виділити статті, які зможуть надати інформацію стосовно витрат на 
екологічну результативність, безпеку навколишнього середовища та людей, 
маркування продукції та послуг. Виділення таких статей необхідно узгодити з 
економічною природою відповідних витрат та критеріїв їх визнання через те, що 
це є необхідним для нагромадження інформації за елементами для складання 
звітності. В Плані рахунків необхідним є введення окремих субрахунків для 
обліку екологічних об’єктів. Перелік основних груп і видів витрат екологічного 
призначення, запропонував В.М. Жук, ми погоджуємось з думкою вченого, ось 
частина з них:  

– витрати господарства на охорону та ремонт основних фондів 
навколишнього природного середовища; 

– капітальні вкладення на заходи та утримання з охорони природного 
середовища і раціонального використання природних ресурсів;  

– витрати на наукові дослідження та підготовку фахівців в галузі охорони 
природного середовища та раціонального використання ресурсів природи;  

– витрати на утримання і діяльність державних органів та експертно-
аудиторські послуги із сертифікації з екологічної безпеки;  

– платежі з екології (плата за викиди СО2 в повітря, плата за використання 
води та оренда землі) [3, с. 21]. 
Безперечно в нових соціально-економічних умовах господарювання саме 

екологічна звітність є головним елементом сталого економічного розвитку 
підприємств аграрної сфери. Саме взаємодія сільськогосподарського 
підприємства з громадськістю в питаннях дій з охорони навколишнього 
природного середовища, усвідомлення результату цих дій, місії бізнесу в 
новому соціально-економічному середовищі і є гарною господарської 
діяльністю та джерело інформації під час аудиту [5]. 
Публічна інформації про господарську діяльність підприємства галузі 

тваринництва з питань екозахисних заходів є в його річному бухгалтерському 
звіті, що допомагає власникам оцінювати діяльність керівництва, забезпечувати 
широкий суспільний контроль, сприяє формуванню позитивного іміджу 
організації в соціально-економічному середовищі. Умовно користувачів 
екологічної інформації сільськогосподарського підприємства можна поділити на 
внутрішніх та зовнішніх. до внутрішніх можна віднести: екологічний відділ, 
фахівці з питань екології, бухгалтерія, керівництво, персонал підприємства. до 
зовнішніх – державні та місцеві органи влади, інвестори, природозахисні 
організації та ін. Недостатня увага до кожного з типу користувачів 
інформації,на нашу думку, істотно збільшує ризик недовіри до підприємства, 
спотворює загальну картину фінансового становища. В майбутньому, це може 
привезти до знецінення вартості підприємства на ринку, втрати впливу на 
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соціально-економічне середовище та як наслідок порушення балансу 
продовольчої безпеки в державі. 
Тому, метою екологічного обліку є врахування екологічних аспектів та 

інформаційної складової діяльності підприємства (відображення їх у звітності) 
забезпечить користувачів інформацією (внутрішніх та зовнішніх), необхідною 
для прийняття оперативних, неупереджених, оптимальних,вірних управлінських 
рішень в галузі тваринництва.На нашу думку, дасть можливість повноцінно 
використовувати екологічно безпечні технології виробництва тваринництва, 
врахувати ризики, які з ним пов’язаніта вправне управління 
сільськогосподарським підприємством в нових соціально-економічних умовах 
господарювання в аграрному секторі економіки. 
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Серед усіх видів економічної діяльності бухгалтерський облік є першим у 

запровадженні інтернет-технологій. Звісно, облік, як «мова бізнесу» має швидко 
адаптуватись до входження економіки у нову інформаційну цифрову епоху 
розвитку. Але успіху у цій справі менше, якщо адекватно не реагує на такі зміни 
й запити теорія нашої науки. 
Ще у 80-ті роки минулого століття відомий фахівець з управління П. Друкер 

помітив гнучкість реагування практикуючих бухгалтерів на запити до 
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посилення конкурентоспроможності виробництва, швидке запозичення в 
управлінський облік інструментів й механізмів із суміжних сфер діяльності, 
стрімке запровадження у ці процеси комп’ютерних технологій. Він зробив 
прогноз, що саме бухгалтерський облік буде докорінно змінюватись з розвитком 
глобальної економіки. Саме так і відбувається. Ми спостерігаємо не просто 
міжнародну стандартизацію фінансової звітності, а й розбудову і поглиблення її 
рівнів (галузевим і корпоративним), запровадження XBRL-форматів її 
представлення й обробки. Ще більші інтернет-технології запроваджуються в 
управлінському обліку. Серед них …-технології, SaaS, DaaS і багато іншого. 
А що в теорії бухгалтерського обліку? В освітянських інститутах до цих пір 

спостерігається поширення «радянської» теорії бухгалтерського обліку, 
предметом якої вважається відображення фактів господарського життя. Багато 
вчених викладачів не задумується, що ці «факти» вже давно відображає 
комп’ютер. Техніка її навіть специфічні облікові технології не може бути 
предметом економічної, в тому числі облікової діяльності. Тим більше 
діяльності, що претендує на власну сучасну теорію і науку. Наука, її теорія 
вивчає природу того чи іншого явища. І облікова наука має вивчати природу не 
просто «математичноїтехнології з восьмихвостки методів», а природу 
формування і використання інформаційного продукту бухгалтерської 
діяльності. Цю природу слід шукати не у технологіях обробки інформації, а у 
законах соціально-економічного простору, що інституційно впливають на 
характеристики обліково-інформаційного продукту. Саме тому фундатор 
інституціональної теорії бухгалтерського обліку академік В.М. Жук стверджує 
про зростання сприйняття облікової діяльності від «системи» до важливого 
«соціально-економічного інституту». У цьому інституті«техніка відображення 
фактів» безперечно є, ба-більше, вона тепер високо-технологічна, але важливим 
є біхевіорістичні складові, вплив соціально-економічного середовища на 
характер/природу формування й використання облікового інформаційного 
продукту. Відтак, професор В.М. Жук стверджує, що предметом 
бухгалтерського обліку є вивчення природи обліково-інформаційного 
забезпечення довіри й керованості в соціально-економічному просторі. «Місією 
бухгалтерського обліку є підготовка такого інформаційного продукту, котрий 
сприяв би сталому зростанню людства», – стверджує В.М. Жук. Зрозуміло, що 
такий продукт не може мати лише «машинне джерело» [1]. 
До подібних висновків схиляється і західна наукова школа бухгалтерського 

обліку. Генерована там позитивістська теорія також виділяє пріоритетність її 
зростання впливу професійних суджень бухгалтерів по відношенню до 
нормативних й технологічних компонентів. Більше того, пропонується фахівців 
називати не «бухгалтерами», а «обліковими брокерами», як професіоналів з 
формування й постачання облікової інформації бізнес-середовищу, державі й 
іншим стейкхолдерам соціально-економічного простору. 
Так, діджиталізація як явище заміни паперових носіїв інформації на 

електронний формат, значно посилює продуктивні можливості й 
функціональність інституту бухгалтерського обліку 
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Спільне функціонування обліку з хмаровими цифровими платформами 
докорінно змінює теоретичні уявлення про «асиметрію інформації», погляд на 
трансакційні витрати по отриманню обліково-інформаційного продукту. На 
перший погляд здається, що діджиталізаціястосується лише «технологічної» 
складової нашої діяльності, але насправді вона змінює і її біхевіорістичну 
складову: «обліковий брокер» – це вже не «бухгалтер в надрукавниках». За 
допомогою сучасних цифрових технологій він здатний сформувати та 
запропонувати ринку більше різноманіття облікових процесів. Із збільшенням 
кількості й якості облікового «продукту», цілком обґрунтовано, академік 
В.М. Жук пов’язує два головні фактори розвитку інституту бухгалтерського 
обліку: «бухгалтерський інжиніринг» та «бухгалтерський імперіалізм» [1]. 
Цифрові можливості діджиталізації значно посилює ці фактори. 
«Бухгалтерський інжиніринг», як процес застосування в обліку запозичених з 
інших наук і практик специфічних методів та інструментів, з діджиталізацією 
швидше руйнує«технологічні» рамки, а точніше обмеження в продуктивності 
бухгалтера. Зі сторони бухгалтерського імперіалізму, як ідеології розширення 
впливу бухгалтерів на соціально-економічний простір, переваги діджиталізації 
прискорюють формування віри у нові можливості «облікових брокерів» на всіх 
рівнях управління. З усім цим місія й предметна функціональність обліку стає в 
економіці не допоміжною а визначальною. 
Отже, теорія бухгалтерського обліку десь відстає, а десь і випереджає 

практику. Точно випереджає у баченні вектору розвитку облікової професії. 
Місце діджиталізації в теорії бухгалтерського обліку, на наш погляд, пов’язане 
не тільки з технологічними аспектами, а й з утвердженням сучасного розуміння 
місії й предметної функціональності обліку. Цифрові можливості лише 
посилюють зростання ролі інституту бухгалтерського обліку в сучасному 
соціально-економічному прострорі. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗМІН  

В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

До середини минулого століття бухгалтерський облік вівся виключно 
«ручними» зусиллями бухгалтера шляхом здійснення записів в книгах і 
реєстрах. Однак, з появою перших комп'ютерів набуває розвитку автоматизація 
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бухгалтерського обліку – впровадження і використання електронно-
обчислювальних машин для підвищення ефективності обліку та звільнення 
бухгалтера від рутинної рахункової праці. 
В наш час термін автоматизація бухгалтерського обліку вже сприймається 

як щось застаріле, адже програмне забезпечення для бухгалтерського обліку 
настільки ускладнилося функціонально, що стало не лише невід'ємним 
елементом облікової системи будь-якого підприємства, але й привело до 
виникнення нових форм обліку – спочатку комп'ютерної, а в перспективі клауд-
комп'ютерної. 
Як зазначає М.П. Павлюковець, концептуально нова система обліку – це 

клауд-комп’ютерна форма обліку, що базується на таких основних її 
відмінностях від існуючої: повністю бездокументарна форма обліку та оцінки 
активів; впровадження таксономій XBRL в обліково-оціночний процес; 
збереження облікової інформації поза підприємством з використанням бізнес-
моделей Saas, Daas; одночасне використання інформації обліку багатьма 
користувачами з будь-якої точки планети за допомогою клауд-комп’ютерних 
технологій [1, с. 68]. 
Стрімкий розвиток програмного забезпечення для бухгалтерського обліку 

свідчить про те, що облік з автоматизованого поступово стає «хмарним», адже 
все більше підприємств у всіх сферах починають застосовувати хмарні 
технології та сервіси. За даними дослідження Accounting Today (2018), 45 % 
малих, 57 % середніх та 58 % великих підприємств вже використовують хмарні 
технології в бухгалтерській практиці, і з часом їх частка лише зростатиме [2].  
Відтак, на нашу думку, можна стверджувати, що сучасна облікова система 

підприємства доповнилась ще одним елементом, яким виступає програмне 
забезпечення для бухгалтерського обліку. 
Таке доповнення, безумовно, має свій вплив на інші складові системи. Так 

В. Осмятченко, досліджуючи вплив інформаційних технологій на принципи і 
функції бухгалтерського обліку, зазначає, що автоматизована система 
бухгалтерського обліку вносить значні зміни до організації бухгалтерського 
обліку підприємства (організації). За умов застосування інформаційних 
технологій відбувається посилення базових функцій. Крім того, за рахунок 
зміни роботи алгоритму інформації  виникає потреба посилити інформаційну 
функцію ще однією – прямого і зворотного зв’язку [3, с. 83-84]. 
На наш погляд, інформаційні технології – під якими маємо на увазі 

програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, ще сильніше 
впливають на зміну кваліфікаційних вимог до професії бухгалтера, який тепер 
має володіти цифровою грамотністю. І річ не тільки у вмінні використовувати 
те чи інше програмне забезпечення, набагато важливішим аспектом є безпека 
бухгалтерських даних, яка тепер залежить в тому числі і від цифрової 
грамотності користувача програмного продукту. Досить показовим є випадок з 
американським бюро кредитної історії Equifax, де помилка одного працівника 
призвела до поширення конфіденційної особистої інформації майже 146 
мільйонів американців, внаслідок чого компанія зазнала значних фінансових 
втрат [4]. Таким чином, лише одна помилкова дія (операція), реалізована в 
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комп'ютерній програмі чи хмарному сервісі може призвести до порушення 
безпеки даних, що значно посилює відповідальність бухгалтера — користувача 
програмного продукту. 
Залежність безпеки даних від цифрової грамотності користувачів 

програмного продукту призводить до того, що роботодавці змінюють  підхід до 
вибору бухгалтера. Відтак значну перевагу при прийнятті на роботу отримують 
молоді фахівці, які здатні швидко опановувати нові технології, адже 
консерватизм стає неприйнятним в роботі бухгалтера, який тепер повинен 
постійно підвищувати свою кваліфікацію. Наприклад, знання програми 1С 
давно вже стало звичною вимогою будь-якої вакансії бухгалтера.  
Поряд з позитивним впливом на ефективність ведення бухгалтерського 

обліку, власне, саме програмне забезпечення стало джерелом нових ризиків 
щодо безпеки даних на підприємстві. Йдеться про несанкційований доступ 
третіх осіб до фінансової інформації через «безпекові діри» у програмному 
забезпеченні. Прикладом про який всі ще пам'ятають, є поширення вірусу 
NotPetya, який був вбудований в чергове оновлення до програми M.E.Doc – 
українського програмного забезпечення для подання звітності до 
контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними 
документами між контрагентами в електронному вигляді.  
Як зазначає Bloomberg, у 2017 році зловмисне програмне забезпечення під 

назвою NotPetya інфікувало програму M.E. Doc, яка використовувалася на всій 
території України. Звідти атака поширилася по всьому світу, врешті-решт 
зламуючи операції данської компанії A.P. Moller-Maersk Group та багатьох 
інших компаній. Як вважається, загальний збиток від NotPetya склав понад 10 
мільярдів доларів [5]. 
Розповсюдження хакерських атак та інших видів кіберзлочинності в 

розвинутих країнах призвело до зростання попиту на внутрішній аудит 
наявності проблем із безпекою бухгалтерських електронних даних [2]. Це 
означає, що в перспективі можна очікувати на появу нових об’єктів, цілей, 
інструментів та методів проведення внутрішнього чи зовнішнього незалежного 
аудиту облікової системи підприємства до якого будуть долучені ІТ-спеціалісти. 
Таким чином необхідно відмітити, що сьогодні програмне забезпечення 

стало ще одним елементом облікової системи підприємства та фактором 
наступних змін у ній: підвищилась ефективність обробки даних та суттєво 
поглибилась аналітичність бухгалтерської інформації; змінилися кваліфікаційні 
вимоги до професії бухгалтера та зросла його особиста відповідальність за 
збереження облікової інформації; на підприємстві з'явилося нове джерело 
ризиків щодо безпеки бухгалтерських даних; виникли передумови для 
подальшого розширення об'єктів, цілей, інструментів та методів як 
внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. 
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КЛАУД-КОМП’ЮТЕРНА ФОРМА ОБЛІКУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА 
БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ БУХГАЛТЕРА 

 
Враховуючи необхідність дистанційної роботи комп’ютеризація та 

автоматизація сьогодні займають провідне місце у всіх видах діяльності 
підприємств та установ. З розвитком технологій покращується і спрощується 
ведення бухгалтерського обліку, відбувається перехід від паперової 
документації до електронного документообороту. Організувати дистанційну 
(віддалену) бухгалтерську діяльністьнеможливо без застосування нових 
інформаційних та комп’ютерних технологій.  
Не менш важливою в процесі організації дистанційної роботи бухгалтера є 

надійність системи, що визначає необхідність її постійного обслуговування, яке 
забезпечить роботу без перебоїв і помилок. Також вагомим питанням є захист 
інформації від користувачів, які можуть скористатися нею для власної вигоди. 
Інформація повинна бути захищена від несанкціонованого доступу. Але в той 
же час потрібно мати можливість оперативно змінити інформацію, адже 
інформація змінюється постійно і дуже швидко, тому доступ до неї повинні 
мати уповноважені на це користувачі, щоб зробити зміни в потрібний момент. 
Звичайно, переходячи на віртуальну бухгалтерську систему, потрібно 

враховувати всі особливості конкретного підприємства і на основі цього 
впроваджувати модернізацію, спираючись на процеси і діяльність, виконувану 
цим підприємством. Перед тим як робити модернізацію, потрібно правильно 
оцінити необхідність змін, підготувати до цього персонал підприємства і 
провести перепідготовку кадрів, якщо це потрібно. 
Переваги віртуальних бухгалтерських систем наступні:  
за їх допомогою формується вся система первинної, зведеної та підсумкової 

документації, причому не лише тієї, форми якої офіційно регламентовані, але і 
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тієї, яка розробляється всередині підприємства з дотриманням правил складання 
таких документів, причому це формування відбувається в електронному 
вигляді, але із можливістю миттєвого перенесення інформації на папір;  
вони забезпечують повну автоматизацію арифметичних дій, які проводяться 

в процесі виконання облікових процедур, та дають можливість проводити 
підрахунки будь-якої складності, а також формувати зведену інформацію в 
розрізі об’єктів обліку за обраними критеріями; 
вони створюють можливості для оперативного аналізу інформації за минулі 

періоди діяльності підприємства та для порівняння цих даних з поточним 
станом справ, у повній мірі реалізуючи аналітичну функцію обліку; 
вони дозволяють здійснювати автоматичний і безпомилковий обмін даними 

між взаємопов’язаними документами.  
Концептуально модернізація бухгалтерської діяльності з організацією її в 

дистанційному режимі відбувається за допомогою введення нової системи обліку, 
але перед цим потрібно провести підготовку, яка складається з п’яти етапів: 

1. Оптимізація (проведення аналізу стану підприємства і пошук проблем, які 
необхідно вирішити); 

2. Вибір масштабу модернізації (це залежить від того, наскільки велике саме 
підприємство. В маленькому підприємстві легко провести повну модернізацію, 
а на великому така модернізація можлива тільки частинами); 

3. Вибір цілі (потрібно чітко визначати, що саме очікується від модернізації 
по її закінченні, тобто поставити певну мету, якої потрібно досягти). Постановка 
завдання полягає в тому, що фіксується конкретний перелік усіх документів і 
регістрів, необхідних на підприємстві, які повинен формувати бухгалтерський 
облік, та визначаються вимоги до них; 

4. Вибір програмного засобу (потрібно вибрати саме ту систему, яка 
підходить конкретному підприємству і буде максимально відповідати його 
процесам);  

5. Технічні питання (вибір апаратного забезпечення).  
Провівши попередню підготовку, можна починати сам процес модернізації 

бухгалтерського обліку. Наше бачення концепції такої модернізації викладено 
нижче.  
Нова система обліку – це клауд-комп’ютерна форма, що базується на таких 

основних відмінностях від існуючої системи обліку: 
1. Повністю безпаперова форма обліку та оцінки активів. Впровадження 

формату XBRL в обліково-оціночний процес; 
2. Збереження облікової інформації поза підприємством за допомогою 

клауд-комп’ютерних технологій; 
3. Одночасне використання інформації обліку багатьма користувачами з 

будь-якого місця планети з використанням бізнес-моделей Saas, Daas. 
В нормативно-правовому плані впровадження нової системи обліку 

потребує: 
доповнень до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність» в частині легітимізації облікових процесів в інтернеті; 
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доповнень до Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності в Україні в частині запровадження клауд-комп’ютерної форми обліку; 
в П(С)БО слід внести доповнення, в частині уточнення порядку оцінки 

справедливої вартості біологічних активів та основних засобів, в тому числі за 
допомогою комп’ютерних програм; 
для запровадження системи електронного документування та звітності має 

бути сформована відповідна модель, принципи, завдання та гіпотези якої 
наведені далі. 
В методичному плані для реалізації концепції нами: 
розроблено організаційне, методичне та програмне забезпечення 

автоматизованого розрахунку справедливої вартості основних засобів та 
біологічних активів для цілей бухгалтерського обліку; 
розроблено сукупність електронних документів та реєстрів на базі XBRL; 
запропоновано навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації 

бухгалтерів в частині освоєння та застосування клауд-комп’ютерних технологій. 
На сучасному етапі елементи електронної бізнес-мережі вже почали 

впроваджуватися і в Україні і ще до початку карантину, пов’язаного з 
поширенням коронавірусу (березень 2020 року) значні обсяги облікової роботи 
були пристосовані до дистанційного (віддаленого) режиму. А саме: 
з’явилися можливості електронного документообігу, які дозволяють 

передати документи будь-якому учаснику документообігу, (рахунок-фактура, 
акт, накладна), але зараз це пропонується як послуга бізнесу (DropBox, 
SkyDrive, GoogleDocs) і не використовується безпосередньо діяльності 
підприємств; 
обмін інформацією за допомогою електронних листів, адже паперове 

листування вже не ведеться. Але в господарській діяльності важливу роль 
відіграє саме офіційний паперовий документ, тому організації змушені 
оформляти документи на паперових носіях; 
багато компаній по можливості переходять на електронний обмін 

інформацією для того, щоб просто ввести документ і відредагувати згідно 
бухгалтерських вимог. Це заощаджує час бухгалтера, прискорює процес 
прийняття рішення 
На шляху розвитку обліку дослідники довго допускали, що використання 

сучасних інтернет-технологій – індивідуальний вибір кожного суб’єкта 
господарювання, заперечуючи комплексність всієї облікової системи у 
віртуальному середовищі. Тепер ми приходимо до того, що дії кожної фірми 
впливають на діяльність її контрагентів, і між ними відбувається обмін 
інформацією в онлайн-режимі. Для обміну нею спостерігаємо стрімкий 
розвиток бізнес-мереж в інтернеті, які дозволяють обмінюватися інформацією з 
кожним суб’єктом і підвищують швидкість роботи. Викладені в публікації тези 
є результатами наших досліджень, що проводились 2010-2015 роках. Вже тоді 
ми запропонували клауд-комп’ютерну форму обліку, яка зараз стала 
теоретичною базою організації дистанційної роботи бухгалтера в умовах 
карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусу. 
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО СУБ'ЄКТАМИ 

АГРОСЕКТОРУ: ОБЛІКОВІ МОМЕНТИ 
 

В сучасних реаліях господарювання агропідприємства, фермерські 
господарства та інші суб’єкти зіштовхуються з проблемами мінливості 
організаційно-правового та інформаційного забезпечення ведення бізнесу. За 
таких умов важливим є недопущення утворення «інформаційних прогалин». 
Описане вказує на важливість своєчасного отримання інформації, її 
опрацювання та інтерпретації, що неможливе без кваліфікованого бухгалтера та 
його професійного судження. 
З 01.07.2019 р. запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів 

господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну 
торгівлю пальним. Ці вимоги зумовлені змінами в Законі України «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 р. 
№ 481/95-ВР (далі – Закон № 481). Так, згідно ч. 1 ст. 15 Закону № 481 
зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм 
власності тільки за наявності ліцензії. 
Відповідно до пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст.14 ПКУ пальне – це нафтопродукти, 

скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, 
речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, 
зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ. Тобто пальним є 
лише речовини, перелічені у пп. 215.3.4 ст.215 ПКУ. Згідно із абз. 56 ст. 1 
Закону № 481 зберігання пального – це діяльність із зберігання пального 
(власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-
хімічних характеристик. 
Ліцензії на право зберігання пального підприємство отримує на кожне місце 

зберігання пального. Місце зберігання пального – це місце (територія), на якому 
розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються 
для зберігання пального на праві власності або користування (абз. 52 ст. 1 
Закону № 481). 
Суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії 

на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової 
торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані 
відповідні ліцензії. Також ліцензування не потребує зберігання пального 
виключно у споживчій тарі до 5 літрів. 
Ліцензії на право зберігання пального видають строком на 5 років. Для її 

отримання подається заява на адресу Головних управлінь ДФС в областях та м. 
Києві за місцем розташування місць зберігання. У заяві зазначається вид 
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господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має 
намір одержати ліцензію (в нашому випадку – зберігання пального). Разом із 
заявою подаються: 

– документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію; 
– завірені заявником копії документів, що підтверджують право власності 

або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене 
законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на 
дату введення такого об’єкта в експлуатацію, цільове призначення якої 
відповідає заявленій діяльності; 

– завірену заявником копію акту вводу в експлуатацію об’єкта або акту 
готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інших документів, що 
підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, 
щодо всіх об’єктів у місці зберігання пального, необхідних для зберігання 
пального (якщо такий відсутній на підприємстві, то слід звертатися до 
територіальних управлінь Державної архітектурно-будівельної інспекції); 

– завірену заявником копію дозволу на початок виконання робіт підвищеної 
небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки (видає Держпраці та її територіальні органи 
згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107). 
Копії таких документів не подають у разі їх наявності у відкритих 

державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних 
реєстрів зазначені в заяві на видачу ліцензії на право зберігання пального. 
Якщо зазначені документи оформлені на іншу особу, ніж заявник, такий 

заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на 
використання відповідного об’єкта. Відповідальність за достовірність даних у 
документах, які подають разом із заявою, несе заявник. 
Також ст. 15 Закону № 481 передбачає виключення щодо необхідності 

подання повного пакету документів для суб’єктів господарювання, що 
здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і 
використовується виключно для потреб власного споживання. Такі суб’єкти 
господарювання подають лише заяву та документ, який підтверджує внесення 
річної плати за ліцензію. У заяві слід вказати про використання пального 
виключно для потреб власного споживання, загальну місткість резервуарів, що 
використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а 
також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для 
зберігання пального. 
Ліцензія (рішення про відмову в її видачі) видається заявнику не пізніше 20 

календарних днів з дня одержання ДФС перелічених вище документів. У рішенні 
про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови з 
посиланням на відповідні норми законодавства (ч. 44 ст. 15 Закону № 481). 
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Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за 
ліцензію на підставі письмового розпорядження ДФС на термін до сплати 
заборгованості.Що стосується відповідальності, то згідно ч. 2 ст. 17 Закону 
№ 481 за зберігання пального без наявності ліцензії до порушників 
застосовується штраф у розмірі 500 000 грн. 
Також слід зазначити, що нормативно-правова база, яка передбачає 

необхідність отримання ліцензії на зберігання пального впродовж року 
змінювалася 3 рази. Відсутність своєчасної реакції на законодавчі зміни, 
упущення інформації, яка має інституційний вплив на діяльність 
господарюючого суб’єкта, вказує на слабкий рівень облікової служби 
підприємства та необхідність професійного навчання її працівників. 
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ 
ОСВІТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Дуальна освіта (від лат. Dualis – подвійний) має витоки з Німеччини і є 

специфічним видом освіти, для якої є характерним поєднання навчання 
студентів у закладах вищої освіти з навчанням на реальних робочих місцях на 
підприємствах, в установах та організаціях для набуття обраної кваліфікації. 
В Україні на законодавчому рівні розроблено і прийнято ряд нормативних 

актів, а також внесено відповідні зміни у діючі, з метою запровадження 
механізму реалізації дуальної освіти [1; 2].  
Потреба у впроваджені вищими закладами України дуальної освіти є 

об’єктивною реальністю сьогодення, що підтверджується  причинами: 
1. Позитивний досвід країн Європейського Союзу (розпочався даний 

процес в середині 1960-х років у Німеччині як більш гнучка форманавчання, має 
чітку законодавчу базу та здійснюється за допомогою торгово-промислових та 
ремісничих палат, далі дістала розповсюдження у Канаді, Австрії, Швейцарії,де 
у цій системі навчається 50 % здобувачів освіти. В цьому процесі задіяні понад 
640 тисяч німецьких підприємств, щорічно вони укладають близько півмільйона 
угод про надання професійної освіти та інвестують у цю галузь біля 28 
мільярдів євро [3]. 



42 

2. Негативний досвід працевлаштування випускників закладів вищої 
освіти (протягом 2019 року на обліку служби зайнятості перебувало  близько 
33% випускників від усіх безробітних в Україні). 

3. Невідповідність навчальних планів потребам бізнесу, який потребує 
професійного фахівця, здатного вирішувати практичні завдання в умовах 
інституціональної невизначеності економічних процесів. 

4. Застаріла матеріальна база в навчальних закладах не дозволяє студенту 
освоїти інноваційні технології і методики, які використовує бізнес. 

5. Проблеми із формуванням бази для проходженням фахових і 
виробничих практик супроводжуються їх формальністю, що провокує 
майбутніх фахівців до бездіяльності і втрати часу на здобування вкрай 
потрібних навиків.  
Міністерство освіти України, зважаючи на критичну ситуацію у вищій 

освіті, упродовж 2015 – 2017 років розпочало ряд заходів з організації 
навчального процесу з елементами дуальної форми навчання на базі 
професійно-технічних училищ.У 2017 – 2018 роках розпочато впровадження 
елементів дуальної форми навчання в 52 закладах професійної (професійно-
технічної) освіти в 25 регіонах за 54 професіями [4]. У 2018 – 2019 рокахдо 
запровадження дуальної освіти долучились деякі вищі навчальні заклади як у 
сфері технологій (Таврійський агротехнологічний), так і в сфері культури 
(КНУКіМ). 
Як результат, для втілення механізму дуальної освіти в Україні, МОН була 

розроблена і схвалена КМУ, Концепція підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти, яка передбачає [1]: 

• модернізацію освітніх програм; 
• підвищення якості підготовки фахівців; 
• зближення освіти з вимогами ринку праці; 
• посилення ролі та впливу роботодавців на освіту; 
• підвищення мотивації до навчання серед учнів та студентів; 
• ріст рівня зайнятості молоді; 
• скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі; 
• підвищення конкурентоздатності працівників. 
Таким чином, механізм реалізації дуальної освіти в Україні на рівні 

міністерства запущено. Проте, заклади вищої освіти не є активними на даному 
етапі. Це пояснюється недосконалістю університетської системи загалом, а 
також низькою мотивацією викладацьких кадрів. 
Щодо спеціальності облік і оподаткування є певні особливості, які, на наш 

погляд, є перевагою серед інших для впровадження дуальної освіти. 
Зокрема, дана спеціальність є найбільш затребуваною на ринку праці серед 

гуманітарних. Також в процесі практичного навчання не виникатиме проблеми з 
вибором наставника з боку підприємства, так як цю роль завжди виконуватиме 
головний бухгалтер чи фінансовий директор. Викладачі облікових кафедр 
зазвичай мають підробіток за сумісництвом за фахом бухгалтера або аудитора, 
що є сприятливим у розумінні облікових технологій відповідно до вимог 
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сучасного бізнесу. Професія бухгалтер є визнаною з позиції світової спільноти, 
як така, яка має громадські професійні об’єднання, кодекс етики та стандарти 
бухгалтерського обліку, фінансової звітності і аудиту. Теорія бухгалтерського 
обліку і практика – це два неподільних полюси єдиного цілого, які не існують 
одне без одного, тобто втрачають будь-який сенс. Не виникає проблема в 
пошуку партнерів серед бізнес-структур, які представлять умови для реалізації 
дуальної освіти. Бізнесу вигідна така співпраця. Закладам вищої освіти також. 
Загалом, учасників процесу дуальної освіти представляють тривимірним: 

університети, роботодавці, здобувачі вищої освіти. На наш погляд, до цього 
процесу обов’язково мають долучитись громадські професійні організації, 
дотичні до професії, зокрема, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів 
України (ФПБАУ), Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів 
агропромислового комплексу України (ФАБФ АПКУ), САУ, Інститут обліку і 
фінансів та інші професійні об’єднання і організації. Таке партнерство посилить 
процес впровадження дуальної освіти в рамках спеціальності облік і 
оподаткування, розширить можливості для створення інформаційної та 
методичної платформи.  
Функції університетів будуть полягати у формуванні когорти 

високопрофесійних науково-педагогічних кураторів, спроможних осягнути 
потреби бізнесу в облікових кадрах, нарівні з практиками розуміти ризики 
професії, попереджувати їх, навчати студентів спеціальності із застосуванням 
інноваційних методів, технологій та інструментів. Для цього потрібно 
сформувати постійно діючі Школи підвищення педагогічних знань щодо 
методики викладання облікових дисциплін. Нам потрібно відновлювати давно 
забуту практику підвищення кваліфікації викладачів бухгалтерського обліку, 
але обов’язково з виключенням формалізованого компоненту.  
Функції роботодавців передбачаються у визначенні наставника, його 

психологічній підготовці для роботи з молоддю. Тут також зобов’язані проявити 
свою компетентність громадські професійні об’єднання, зокрема, та Інститут 
обліку та фінансів як методологічний та ідеологічний центр розвитку професії.  
Функції здобувача вищої освіти щонайперше мають визначати бажання 

безперервно навчатися (цього вимагає обрана професія), осягнути основи теорії 
бухгалтерського обліку і оподаткування, ознайомитися з міжнародним досвідом 
і світовими науковими школами в галузі обліку, менеджменту, управління, 
економіки, права, психології, соціології 9міжпредметні зв’язки тут очевидні і 
беззаперечні), постійно тримати руку на пульсі стрімко змінних економічних 
процесів на глобальному і локальному рівнях. 
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УКРАЇНИ 
 

Теперішні зміни гео-політичних, економічних, соціальних та екологічних 
взаємовідносин ведуть до більшого взаємозв’язку та перетинання методів і 
засобів обліку, які в свою чергу активізують аналітичну складову. Це в решті-
решт призводить до організації системи цифрових засобів, що сприятимуть 
підтвердженню гіпотези спроможності інституту бухгалтерського обліку 
забезпечити сталий розвиток підприємства, регіону, галузі чи країни в цілому. 
Сьогодні українська наукова школа обліку сталого розвитку тільки починає 

розвиватися на базі фундаментальних досліджень В.М. Жука про 
інституціональну теорію бухгалтерського обліку [1; 2] та розвиток інтегрованої 
звітності в Україні [3; 4], С.Ф. Легенчука про варіанти удосконалення 
методології бухгалтерського обліку [5], А.С. Крутової, О.О. Нестеренко про 
переваги інтегрованої звітності та перспективи її імплементації в Україні [6], 
М.М. Шигун про зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку 
[7]. Але існує потреба у цифровому забезпеченні та підтвердженні новітніх 
гіпотез та концептів. Ці докази повинні ґрунтуватися на вагомих емпіричних 
дослідженнях. 
Методологія дослідження включає наступні етапи (рис. 1): 
Å Аналіз та збір даних соціальних, екологічних витрат та доданої вартості 

сформованої за рахунок цих витрат. При цьому було використані офіційні дані 
Державної служби статистики України та спеціально підготовлені дані після 
офіційних звернень та запитів. До соціальних витрат входить не тільки 
обов’язкові платежі заробітної плати та нарахування на неї, також включені 
премії, бонуси, заохочувані виплати, витрати на підвищення кваліфікації, 
створення відповідних умов праці, заохочення та відпочинку, тощо. До 
екологічних витрат входять: капітальні інвестиції та поточні витрати для 
створення нових та модернізацію існуючих засобів еко-призначення. 
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Рис. 1. Методологія дослідження (ДВ – додана вартість, СВ – соціальні 

витрати, ЕВ – екологічні витрати) 
Джерело: складено автором. 

 
Ç Застосування облікових та аналітичних процедур узагальнення та 

первинної обробки даних. Формування гіпотези дослідження: чи має існує 
теоретико-методологічна та методична спроможність інституту бухгалтерського 
обліку вирішувати проблему інформаційного забезпечення реалізації глобальної 
(та національної) політики сталого розвитку? 
É Проведення аналітичних процедур із застосуванням технічних засобів 

інформаційного забезпечення MicrosoftExcel, а саме кореляційно-регресійного 
аналізу з подальшим формуванням квадратичної лінії тренда.  
Ñ Аналіз результатів кореляційної залежності: прямої та оберненої U-

подібної лінії тренда. Підготовка висновків співвідношення 
соціальних/екологічних витрат до доданої вартості підприємств. 
Ö Цей етап найбільше притаманний для використання регресійного аналізу 

на макрорівні (рівні підприємства). Використання методу бухгалтерського 
обліку – звітність. Відбувається формування похідного методу бухгалтерського 
обліку – прогнозування майбутньої діяльності у векторі сталого розвитку. 
Ü Формування остаточного висновку щодо рівня сталого розвитку та його 

динаміки. Підтвердження теорії про: пряму та обернену залежність доданої 

  

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КВАДРАТИЧНИЙКОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ 

ЕВ 

ДВ 

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ 

СВ 

ДВ 
ПРОЦЕС 

ФОРМУВАННЯ 
ІНТЕГРОВАНОЇ 
ЗВІТНОСТІ 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА, ГАЛУЗІ, КРАЇНИ 

СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ДОДАНА ВАРТІСТЬ 1 

2 

3 

4 

5 

6 



46 

вартості підприємств від диференційованого розміру соціальних/екологічних 
витрат; існування нового методу бухгалтерського обліку прогнозування; 
необхідність формування світності про сталий розвиток (інтегровану звітність) 
для малих підприємств; спроможність інституту бухгалтерського обліку стати 
засобом досягнення сталого розвитку за допомогою методу прогнозування та 
інтегрованої звітності. 
Після ґрунтовного аналізу досліджень прямої та квадратичної залежності 

соціальних та екологічних витрат здійснимо спробу аналізу залежності цих 
витрат до доданій вартості підприємств в України. Ці підприємства поділяються 
на 4 групи: мікро, малі, середні та великі. 
Методологія дослідження (рис. 1) включає в себе процес обліку та аналізу 

інформації задля формування інтегрованої звітності, що сприятиме формуванню 
позитивного іміджу та сталому розвитку підприємства. За допомогою 
квадратичного аналізу соціальних та екологічних витрат по відношенню до 
доданої вартості підприємства виникає можливість наступного аналізу і 
формування інтегрованої звітності. Процес формування звітності спонукатиме 
підприємство переходити на новий щабель своєї діяльності – сталий розвиток. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ АКТИВІВ У БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

На підприємстві відбувається кругооборот капіталу, або кругооборот 
засобів. В економічній літературі використовують також термін «кругообіг». 
Терміни «кругооборот» і «кругообіг» тотожні, тобто це ідентичні поняття. 
Формула кругообороту капіталу має такий вигляд: 

 
Г – гроші; 
Т – товар; 
Р – робоча сила; 
ЗВ – засоби виробництва; 
В – виробництво; 
Т1 і Г1 – відповідно товар і гроші, збільшені на додану вартість. 
У процесі кругообігу капітал проходить три стадії. На першій з них за гроші 

відбувається купівля товарів – засобів виробництва і робочої сили. На другій 
стадії кругообігу відбувається процес виробництва, на якому створюється новий 
товар. На третій стадії товарна форма замінюється грошовою. 
Формулу кругообороту капіталу проілюструємо цифрами: 

 
З наведеного прикладу видно, що інвестовано гроші в товар на суму 200, в 

тому числі на оплату праці 50 і на засоби виробництва 150. У витрати 
виробництва вкладено 200, а отримано з виробництва новий товар на 270, який 
перетворено у гроші на 270. Отже, виручка від реалізації створеного товару дає 
можливість відшкодувати спожиті у процесі виробництва засоби праці і 
заплатити заробітну плату, тобто здійснити просте відтворення спожитих 
засобів праці. Разом з тим в результаті реалізації нового товару одержано 70 
(270 – 200 = 70) доданої вартості, яка може бути використана на розширене 
відтворення витрачених засобів. Якби в результаті реалізації нового товару було 
отримано 170, тобто менше ніж спожито, то за таких умов коштів на 
відновлення спожитих засобів було б недостатньо. 
Залежно від способу перенесення вартості на готову продукцію засоби 

виробництва поділяють на основні та оборотні. Основні засоби обслуговують 
виробництво протягом тривалого періоду, беручи участь в декількох 
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виробничих циклах, зберігають свою натуральну форму, переносять свою 
вартість на готову продукцію частинами, у міру свого зносу. Оборотні засоби 
повністю використовуються в одному виробничому циклі і всю свою вартість 
одноразово передають на створюваний продукт. Для продовження процесу 
виробництва потрібно мати нові оборотні засоби, тоді як основні засоби 
функціонують тривалий час у декількох виробничих циклах. 
Частина вартості основних засобів, яка ввійшла у вартість готової продукції, 

відшкодовується у міру реалізації продукції, виручка від якої включає спожиті 
основні та оборотні засоби, витрати на оплату праці і суму одержаного 
прибутку. Таким чином, вартість основних засобів окуповується поступово у 
міру їх зносу. 
Як бачимо, основні і оборотні засоби у процесі використання обертаються, 

однак порядок відображення обертання одних і других неоднаковий. Тому 
виділення в балансі двох груп засобів: І «Необоротні активи», ІІ «Оборотні 
активи» не є коректним, оскільки воно не відображає реальної суті економічних 
явищ. Необоротних засобів не існує. 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»  (далі – НП(С)БО) [1] закріплює поділ активів 
на «Оборотні» і «Необоротні». Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 
«Подання фінансової звітності» (далі – МСБО) ділить засоби на поточні і 
непоточні [2]. 
Як видно із наведеного змісту (табл. 1) «поточні активи» в міжнародних 

стандартах за змістом відповідають нашим «оборотним активам», а «непоточні 
активи» – нашим «необоротним активам». 
Отже, враховуючи економічну сутність відтворення засобів та норми 

міжнародних стандартів, вважаю доцільним у нашому балансі замість назв  груп 
«Оборотні і необоротні активи» використовувати назви «Поточні і непоточні 
активи». 
Важлива також послідовність розміщення статей балансу. В бувшому 

Радянському Союзі першочергове значення надавалося основним засобам 
(основним фондам). Відповідно так і будували план рахунків бухгалтерського 
обліку. Вивчення бухгалтерського обліку починали з теми «Облік основних 
засобів». 
В Україні дотримувалися такого порядку і прийняли «План рахунків 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй 
пiдприємств i організацій» [3], в якому клас 1 «Необоротні активи» і першим є 
рахунок 10 «Основні засоби». Такий план рахунків діє в Україні до цього часу. 
Проте послідовність тем з вивчення бухгалтерського облiку змінили. 

Першою темою є «Облік грошових коштів». І це правильно, бо будь-яка 
комерційна діяльність починається з грошей. 
У багатьох зарубіжних країнах статті активу балансу розміщують у порядку 

їх ліквідності – спочатку гроші, що мають абсолютну ліквідність, а потом статті 
по мірі зменшення їх ліквідності. 
В Україні теж доцільно розмістити статті балансу в порядку зменшення їх 

ліквідності. 
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Таблиця 1 
Зміст і поділ активів за НП(С)БО та МСБО 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» МСБО 1 «Подання фінансової звітності» 

Оборотні активи – гроші та їх 
еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, 
призначені для реалізації чи 
використання протягом 
операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу.  
Необоротні активи – всі активи, 
що не є оборотними. 

Суб’єкт господарювання повинен 
класифікувати актив як поточний, якщо:  
а) він сподівається реалізувати цей актив 
або має намір продати чи спожити його 
у своєму нормальному операційному 
циклі;  
б) він утримує актив в основному з 
метою продажу;  
в) він сподівається реалізувати актив 
протягом дванадцяти місяців після 
звітного періоду; або  
г) актив є грошовими коштами чи 
еквівалентами грошових коштів (як 
визначено у МСБО 7), якщо немає 
обмежень щодо обліку чи використання 
цього активу для погашення 
зобов’язання принаймні протягом 
дванадцяти місяців після звітного 
періоду. 
Усі інші активи слід класифікувати як 
непоточні. 
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ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 
 

Глобалізація та інтеграція у світовий економічний простір є ключовим 
напрямом розвитку вітчизняної економіки. Дослідження ACCA та IMA 
визначило основний перелік драйверів розвитку бізнесу і відповідно 
бухгалтерського обліку на наступне десятиріччя [1]. Основними чинниками 
розвитку обліку стануть умови невизначеності економічного середовища 
підприємств, що призведе до пришвидшення економічних процесів і, 
відповідно, превалювання в обліку інформаційних технологій.  
Інформаційний потенціал Інтернету призводить до глобальної діджиталізації 

економічних даних, вимагає максимально скорочених строків їх генерації та 
аналізу. В цьому контексті набувають вагомості хмарні технології обліку  для 
нових бізнес-моделей і одночасно вони є підґрунтям для метаморфоз 
економічного середовища. Бухгалтери знаходяться в епіцентрі формування 
цього масиву інформації і повинні з одного боку розуміти тенденції розвитку 
бізнес-середовища і формувати масив інформації для підприємства, а з іншого – 
повинні об`єктивно оцінювати наслідки цих змін стосовно всієї системи обліку 
(стандарти, системи, кадри).  Таким чином тенденції майбутньої діджиталізації 
обліку враховують всі аспекти професійної діяльності бухгалтера – від 
глобалізації та уніфікації методології обліку до функціональних обов`язків 
працівників бухгалтерії. 
Останні дослідження з питань діджиталізації обліку ввели таке визначення, 

як «хмарний облік» . На думку Димитрія Отілії [2] хмарним має називатися 
облік бізнес-процесів, який здійснюється через Інтернет і не потребує 
спеціалізованого програмного забезпечення.  
Іншим дослідником Байа Р. визначено хмарні обчислення як «тип 

паралельної та розподіленої системи, що складається зкомп`ютерної мережі, яка 
динамічно розвивається і складає собою одинабо більше уніфікованих 
обчислювальних ресурсів на основі угод про надані послуги» [3]. Іншими 
словами можна охарактеризувати хмарний облік, як облік за допомогою сервісів 
Інтернет без обмежень наявності плати за ці послуги.  
Загальною є тенденція переходу (повного або часткового) обліку з 

використання дорогого та громіздкого програмного забезпечення на сукупність 
загальнокористувацьких онлайн-сервісів. Це дозволяє оперативно обробляти 
облікові дані та надає до них доступ в будь-якому місці з будь-якого пристрою і 
відбувається тому, що наразі неможливо вести облік окремо від бізнесу, він є 
інтегральним компонентом керування і повинен бути настільки ж динамічним, 
наскільки динамічними виявляються і самі бізнес-процеси.  
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Таким чином, констатуючі складність користування традиційними 
програмами для ведення бухгалтерського обліку серед представників малого 
бізнесу, маємо широке користування онлайн-ресурсами (планування, банкінг, 
звітність, документообіг та ін.) – все, що не потребує додаткових матеріальних 
ресурсів, налаштування, спеціалізованого персоналу тощо. Додатковою 
перевагою для вітчизняного бізнесу є питання захищеності даних, які 
зберігаються за допомогою обраного хмарного сервісу. Функціонал такого 
програмного забезпечення моженавіть частково замінити бухгалтера, оскільки 
розробляється з урахуванням мінімальних знань користувача.  
У відповідь на це виникають програмні рішення, які розширюються 

переважно аналітичними можливостіми та веденням нефінансового обліку. 
Відомими продуктами з елементами «хмарного» обліку на даний час є NetSuite, 
Microsoft Office 365, FreshBooks, Liquid, QuickBooks Online, Myob, 
Waveaccounting та ін., кожен з яких включає універсальні або розроблені на 
замовлення спеціалізовані функції. 
Безперечно, як будь-яка трансформація, «хмарний» облік має позитивні і 

негативні характеристики. Основною і безперечною перевагою таких технологій 
є можливість користування єдиним масивом даних всім користувачам 
одночасно, з різних локацій і в зручному режимі, при цьому інформація завжди 
буде релевантною запиту, який виникає. До інших переваг можна віднести 
скорочення капітальних витрат (програмне забезпечення, сервери підтримки та 
ін.), покращення реакції бізнесу завдяки пришвидшенню руху і обробки 
інформації, відносно необмежений обсяг зберігання, обробки та автоматичного 
резервування  даних, своєчасне оновлення програмного забезпечення, зручний 
функціонал з поширеною аналітичною складовою. Все це дозволяє формувати 
не суто облікові звіти, а генерувати інші види аналітичної інформації, яка 
доступна користувачам різних рівнів. 
До суперечливих питань діджиталізації бухгалтерського обліку взагалі і 

користування хмарними сервісами зокрема, належить стурбованість, пов'язана з 
безпекою та захистом фінансових даних клієнта від несанкціонованого доступу. 
Однак слід зауважити, що заходи безпеки, які застосовуються крупними ІТ-
компаніями однозначно будуть в рази ефективнішими ніж ті, які здійснює 
підприємство на локальному рівні, таким чином це побоювання перетворюється 
скоріше в перевагу саме хмарних сервісів в частині надйностізберігання 
облікових даних. Іншим питанням, яке турбує власників, є втрата контролю над 
фінансовими даними підприємства у випадку їх акумулювання на ресурсах 
хмарного сервісу. Це вирішується контрактними домовленостями між 
власниками сервісу і підприємством і є цілком стандартною процедурою, 
просто не зовсім типовою саме для нашої країни. Порушення інтернет-зв`язку є 
також перешкодою застосування цифрових технологій, що є актуальним для 
України, і особливо для сільської місцевості. Однак все перелічене – це ризики, 
які можна подолати і на наш погляд саме цей напрямок розвитку обліку буде 
пріоритетним в найближчий час. Останні події в багатьох країнах довели, що 
можливості цифрових технологій і їх максимальне застосування в обліку 
зробили роботу бухгалтера навіть в період карантину зручною, а самого 
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бухгалтера мобільним і незалежним від його місцезнаходження. Може саме 
події сьогодення допоможуть в повній мірі оцінити всі переваги діджиталізації 
обліку. 
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Важливу роль в підвищенні ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств відіграє удосконалення аналізу повноти і своєчасності формування 
і використання резервів. Від започаткування ринкових відносин в Україні і 
донині існує чимало актуальних нерозв’язаних питань, пов’язаних з резервами. 
На сьогодні дуже мало приділяється уваги аналізу резервів, обачності та 
безперервності інформації про них, а також точності бухгалтерського обліку з 
метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Сучасна система управління перебуває у постійному пошуку ефективних 

управлінських конструкцій, які здатні підтримати та забезпечити безперервність 
бізнесу. У бухгалтерському обліку резерви – явище віртуальне, оскільки за 
своєю природою належать до пасиву балансу підприємства. Поряд з іншими 
власними джерелами походження активів резерви дають відповідь на питання – 
звідки взялися ті чи інші активи та для чого вони призначаються. 
Формування резерву сумнівних боргів обумовлено принципом обачності, 

відповідно до якого методи оцінки, які використовують у бухгалтерському 
обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів і доходів підприємства. Таким чином, резерв сумнівних боргів 
виступає в ролі інструмента коригування оцінки дебіторської заборгованості. 
При цьому актуальними проблемами сучасної практики ведення обліку є 
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питання пов’язані з необхідністю створення резерву, вибором методу та 
термінів його нарахування, базою нарахування. 
Необхідність формування резерву сумнівних боргів є скоріше обов’язковою 

вимогою, ніж добровільною процедурою. Однак, на практиці ця вимога часто 
ігнорується, що певною мірою пояснюється відсутністю відповідальності 
належного рівня за порушення вимог національних стандартів.  Слід погодитися 
з існуючими поглядами відповідно до яких за підприємством залишається 
тільки вибір методу створення резерву. Такий підхід базується на змісті п. 27 
П(С)БО 2, згідно з яким за статтею «Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги» до підсумку балансу включають чисту реалізаційну вартість, а 
до іншої заборгованості така обов’язкова вимога відсутня [1]. 
Так, резерв сумнівних боргів виступає в ролі:  
– інструмента коригування оцінки дебіторської заборгованості;  
– інструмента впливу на фінансовий результат.  
Проте створення резерву сумнівних боргів здійснюється не лише для 

дотримання принципу обачності, але й принципу безперервності діяльності 
підприємства, оскільки у випадку виникнення збитків у майбутньому 
(безнадійної дебіторської заборгованості), підприємству необхідно створювати 
додаткові резерви для забезпечення процесу безперебійної та постійної 
діяльності [2, с. 81]. 
Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу резервів 

можна визначити такі:  
1) структура резервів, що представлена у нормативних документах, не 

передбачає її деталізації та співвідношення різних видів використання на 
підприємстві;  

2) бухгалтерський облік резервів не враховує специфіки активів у 
сільському господарстві, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації 
і велику кількість методів оцінювання;  

3) облікові регістри, що рекомендовані для використання, не передбачають 
накопичення інформації про формування і використання резервів різного рівня 
деталізації і узагальнення, що заважає отриманню достатньої інформації для 
проведення аналізу розрахунків з дебіторами;  

4) необхідність змін у будові регістрів аналітичного та синтетичного обліку 
резервів, які зареєстрованні в обліковій політиці підприємства. Відсутність на 
сільськогосподарських підприємствах практики резервування, яка виявлена в 
процесі дослідження роботи бухгалтерських служб підприємств Чернігівської 
області пов’язана в першу чергу з їх незацікавленістю у створенні резервів через 
додаткову роботу. Разом з тим, відсутність резервів призводить до викривлення 
фінансової інформації про витрати підприємства в певному звітному періоді. 
Джерелом інформації є фінансові та статистичні звіти, а також інформація із 
зовнішніх джерел . 

5) складність аналізу взаємозв’язків між даними про фінансові резерви у 
облікових регістрах, формах звітності та інших джерелах інформації. Можуть 
бути використані дані засобів масової інформації, пояснювальні записки, 
положення про облікову політику. Основні підходи до формування резервів у 
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бухгалтерському обліку відображені в статичній і динамічній балансових 
теоріях. За статичною теорією в балансі зазначають резерви, в основі яких 
лежать зобов’язання стосовно третіх осіб. Ця теорія не розглядає резервів 
подальших витрат і платежів через відсутність їх прямих зобов’язань до боргів 
підприємства. До прикладу резерв відпусток це врахування у витратах 
відповідного звітного періоду витрат по оплату відпусток. Не нарахувавши цей 
резерв – ми занижуємо витрати, які відповідають даному звітному періоду та 
фонду оплати праці саме цього періоду, а не наступному, в якому фактично 
будуть понесені витрати на сплату відпускних. 
Таким чином, існуючі дослідження методичних підходів до відображення 

резервів закріплені на рівні міжнародних та національних стандартів обліку. 
Дані стосовно резервів повинні бути організовані в інформаційній системі 
підприємства. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
БЛАГОДІЙНИЦТВА У ПЕРІОД COVID-19 

 
Карантин та режим надзвичайної ситуації сталиреаліями не лише для 

України, але і для всього світу. Пандемія внесла свої корективи у стратегічні та 
поточні плани суб’єктів господарювання та по-своєму розставила пріоритети. 
Українські заклади охорони здоров’я, заклади надзвичайних ситуацій як ніколи 
потребують благодійної допомоги різного роду, у тому числі забезпечення 
засобами захисту працівників, надання місць обсервації, забезпечення 
харчуванням, транспортом і т. д. Виникли нові реалії, що можуть перетворитись 
у проблеми з правильністю оподаткування надання на безоплатній основі 
товарів та виконання послуг. Саме ці питання потребують додаткової уваги. 

30 березня 2020 р. Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-2019)” (далі – Закон), яким до законодавчого поля України 
впроваджуються нові комплексні правила, спрямовані на мінімізацію 



55 

негативного впливу поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні 
[2]. Благодійниками можуть виступати дієздатні фізичні особи, юридичні особи 
приватного права та спеціалізовані суб'єкти – благодійні організації. 
Отримувачами такої благодійної допомоги можуть виступати фізичні особи, 

неприбуткові організації, а також будь які юридичні особи для досягнення 
цілей, передбачених ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації».Таким чином, діюче законодавство України наділяє український 
бізнес правом надавати благодійно допомогу як через благодійні організації, так 
і напряму закладам охорони здоров'я. 
Згідно цього нормативно-правового акту – звільнення від ПДВ для 

лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, необхідних для протидії 
спалаху COVID-19 (згідно з переліком, затвердженим Урядом) поширюється не 
лише на імпорт, а і на постачання в Україні. Звільнення діє до останнього дня 
останнього місяця карантину. 
Що стосується оподаткування податком на прибуток підприємств, то для 

компаній-благодійників у 2020 р. при визначенні оподатковуваного прибутку 
компанії можуть віднести на витрати всю суму допомоги для боротьби з 
коронавірусом у грошовій або натуральній формі, якщо така допомога надається 
благодійним або громадським організаціям, державним та місцевим органам 
охорони здоров’я та/або державним чи комунальним закладам охорони здоров’я 
(щодо сум коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної 
допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного 
обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу 
хворих, тощо), засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за 
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно 
перераховані протягом дії карантину). Раніше для такої знижки був 
встановлений ліміт у розмірі 4% від оподатковуваного доходу компанії за 
попередній рік, на суму перевищення потрібно було збільшувати об’єкт 
оподаткування [2]. 
Згідно п.6. П (С) БО 16 «Витрати», благодійна допомога відноситься до 

витрат, оскільки при її наданні відбувається зменшення активів підприємства 
[4]. 
Якщо підприємство може перелаштувати власне виробництво на 

виготовлення дезінфікуючих засобів, то варто знати, щона час дії карантину 
виробництво та застосування в Україні дезінфекційних засобів дозволяється без 
їх державної реєстрації, якщо вони не містять діючих речовин, небезпечних для 
здоров’я людини. 
Якщо швейні підприємства готові виготовляти засоби індивідуального 

захисту та спецодяг, то варто зазначити, що згідно Закону на час дії карантину 
спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або забезпечення 
його захисту від небезпеки для життя чи здоров’я (в тому числі медичні маски 
та медичні халати), підлягають сертифікації на належний ступінь захисту. Строк 
отримання сертифікату: 5 днів. 
На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних 

благодійників поширюються правила маркування, яке проводиться шляхом 
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нанесення напису "Благодійна допомога. Продаж заборонено" на етикетку, 
ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару [3]. 
Благодійник повинен звернутись до благодійної організації з пропозицією 

щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, а набувач благодійної 
допомоги - повідомити благодійника про намір прийняти запропоновану 
благодійну допомогу. 
Не слід забувати, що як і будь-яка господарська операція, операція з надання 

благодійної допомоги має бути документально оформлена. До обов’язкового 
пакету необхідних документів слід віднести такі, як: договір пожертви з 
відповідною організацією;акт прийому-передачі пожертвування або видаткову 
накладну на пожертвування, якщо предметом пожертви є майно;товарно-
транспортна накладна, якщо предметом пожертви є майно. Слід зберегти 
документи, що підтверджуються направлення пропозицій щодо надання 
благодійної допомоги та отримання підтвердження прийняти запропонованої 
благодійної допомоги та платіжне доручення, квитанцію банку в разі, якщо 
благодійна допомога надається в грошовій формі. 
Завдяки документальному оформленню є можливість визначити вартість 

майна, переданого в якості пожертви (розмір витрат, понесених 
благодійниками), а також ідентифікувати одержувача благодійної допомоги. 
Правильно документально оформлена операція з постачання безкоштовних 

товарів/послуг або господарська операція у вигляді благодійної допомоги 
мінімізують проблеми з фіскальними органами. 
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МОДЕЛЬ ОРЕНДИ ЗА МСФЗ 16 ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ 
 

У 2016 році Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
опублікувала новий МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», який підприємства почали 
застосовувати в обов'язковому порядку з 1 січня 2019 року [1]. Новий стандарт 
впливає практично кожне підприємство, яке веде облік за МСФЗ і використовує 
оренду як засіб отримання доступу до активів. 
Нові вимоги усувають майже весь позабалансовий облік в орендарів та 

ведуть до переосмислення багатьох часто вживаних фінансових показників, 
таких як коефіцієнт передачі (характеризує частку позикових коштів компанії 
до її власного капіталу) та показник EBITDA (скор. від англ. Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – аналітичний показник, що 
дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати 
податків та амортизаційних відрахувань. Звичайно, це збільшить порівнянність, 
але також може вплинути на домовленості, кредитні рейтинги, витрати на 
позики та відносини між зацікавленими сторонами орендних операцій. 
Крім цього, новий МСФЗ 16 впливає на бізнес-моделі та пропозиції щодо 

оренди, оскільки змінюються потреби в оренді та поведінка сторін орендної 
угоди. Як наслідок, відбувається прискорення змін на ринку оренди, таких як 
посилення уваги до послуг, а не фізичних активів. 
Отже зміни, що закладені в стандарті, перш за все, мають далекосяжний 

вплив на бізнес-процеси, систему управління орендаря. Тепер орендарям 
необхідно значно більше даних щодо їх оренди, ніж раніше, адже майже весь 
облік оренди став балансовим. Відтак бухгалтерам потрібно використовувати 
міжфункціональний підхід до впровадження нових правил оренди, а не лише 
здійснювати суто бухгалтерські операції. 
Розглянемо більш детально особливості використання нової моделі оренди, 

що закладена в МСФЗ 16.  
Орендарі визнають новий балансовий актив, що представляє собою право 

користування об'єктом оренди протягом строку оренди, та зобов'язання з 
орендної плати за всіма видами оренди. Виняток становить лише 
короткострокова оренда та оренда малоцінних активів. Тобто стандартом 
усувається відмінність між операційною та фінансовою орендою. Це 
передбачає, що орендар застосовує єдину модель обліку оренди, відповідно до 
якої визнає всі договори оренди в бухгалтерському балансі.  
Орендар на дату початку оренди повинен оцінювати й визнавати на балансі 

актив у формі права користування за первісною вартістю, яка має включати [2]: 
– величину первісної оцінки зобов'язання з оренди; 
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– орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням 
отриманих знижок; 

– будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем; 
– оцінку витрат, які нестиме орендар у разі демонтажу або відновлення 

базового активу до стану, який вимагається згідно з умовами оренди. 
Згідно нових правил, визначення строку оренди вимагатиме професійного 

судження бухгалтера, яке раніше не було потрібне для операційної оренди, 
оскільки це не змінювало визнання витрат.  
Бухгалтерський облік в орендодавця залишається без змін, адже орендодавці 

продовжують відображати на балансі базовий актив, що визначений в орендній 
угоді, класифікуючи оренду як діючу. Що стосується домовленостей стосовно 
фінансування чи продажу, то в балансі відображається дебіторська 
заборгованість та залишкові відсотки орендодавця, якщо такі є. 
Основними елементами нового стандарту, що впливають на фінансову 

звітність є: 
1) Модель «права на використання» замінює модель «ризики та вигоди». 

Орендарі зобов'язані визнавати актив та зобов'язання на момент оренди. 
2) Усі зобов'язання з оренди повинні бути оцінені з урахуванням терміну 

оренди, що включає необов'язкові періоди оренди, коли суб'єкт господарювання 
має певні можливості використовувати опціон на продовження (або не 
припиняти) оренди. 

3) Умовні орендні платежі або змінні орендні платежі потрібно буде 
включати в оцінку активів та зобов’язань з оренди, коли вони залежать від 
індексу або ставки або якщо по суті вони є фіксованими платежами. Орендар 
повинен переоцінювати змінні орендні платежі, які залежать від індексу або 
ставки, коли орендар переоцінює зобов’язання з оренди з інших причин 
(наприклад, через переоцінку строку оренди) та коли відбувається зміна 
грошових потоків внаслідок зміни опорного індексу або ставки (тобто коли 
набуває чинності коригування орендних платежів). 

4) Орендодавці повинні переоцінювати термін оренди лише в разі настання 
значної події або значної зміни обставин, що знаходяться під контролем 
орендаря. 
Таким чином, головною новацією МСФЗ 16 «Оренда» є те, що якщо раніше 

об’єкти за договором оперативної оренди орендар не відображав у себе на 
балансі, а показував їх на позабалансовому рахунку, то тепер такі об’єкти він 
повинен відображати на балансі, ідентифікувавши як актив у формі права 
користування. 
Варто додати, що викладені вище зміни в обліку оренди загалом, сприяють 

практичному розвитку методичних підходів до бухгалтерського відображення 
оренди земельних ділянок зокрема. Адже тепер оренда земельних ділянок 
передбачає визнання орендарем права на їх використання у формі окремого 
балансового активу, що є дотичним до питанням капіталізації прав 
користування земельними активами в бухгалтерському обліку [3]. В цьому 
аспекті якоюсь мірою «пророчими» були викладені ще у 2014 році у 
дисертаційному дослідженні С.М. Остапчука та розкриті у публікації [4] 
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аргументи на користь застосування методичного підходу фінансової оренди до 
обліку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 
Сьогодні застосування такого підходу уже стає цілком реальним, завдяки 
змінам закладеним в МСФЗ 16. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
В суцільному інформаційному хаосі, в якому знаходимося сьогодні, важко 

переоцінити значення офіційної інформації. Спостерігаємо парадокс, коли при 
абсолютній інформаційній відкритості, стрімкому розвитку всіх можливих і 
неможливих інформаційних технологій, користувачі опинились в полоні 
недостовірних фактів,  неперевірених меседжів та необґрунтованих аналітик. 
Такі суспільні тенденції не могли оминути і економіку. Але економіка не може 
будуватись на припущеннях. Економіка має опиратись на достовірні дані 
бухгалтерського обліку (на мікрорівні) та державної статистики (на макрорівні). 
Нижче узагальнені основні кількісні  тенденції в системі державної 
статистичної інформації  та ті суспільно-економічні викликиі загрози, які 
потребують врахування у подальшому удосконаленні статистичної звітності в 
Україні. 
У 2020 році прогнозується продовження процесів реформування державної 

статистики у напрямі скорочення форм статистичної звітності. У 2019 р. 73 % 
всіх форм статистичних спостережень відноситься до економічної статистики, 
22% становлять спостереження з демографічних та соціальних питань і 5% з 
питань навколишнього середовища. У 2020 році при загальному скороченні 
кількості форм статистичних спостережень прогнозується збільшення частки 
економічної статистики до 75% (табл. 1). 
Частка звітності в галузі сільського господарства у загальній кількості форм 

статистичних спостережень залишиться незмінною і становитиме 18%. 
Загальна кількість форм статистичних спостережень буде продовжувати  

скорочуватись. За амбіційними заявами уряду планується скасувати біля 40% 
форм Держстату, які заповнюють українські підприємства.Головна ідея 
реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави, а 
також не збирати ту інформацію, яка не використовується для прийняття 
управлінських рішень. Протягом останніх 5 років загальна кількість форм 
зменшилась на 30%, з 155 форм у 2015 до 109 форм у 2019 році. Відтак 
реальним є прогноз скорочення кількості форм на 5-8% (табл. 2).  
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Таблиця 1 
Структура системи державних статистичних спостережень 

(у % до загальної кількості форм державних статистичних спостережень) 

Статистична інформація 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(прогноз) 

Всього 100 100 100 100 100 100 
Демографічна та соціальна 

статистика 20 22 25 24 22 19 

Статистика навколишнього 
середовища 4 4 4 4 5 6 

Економічна статистика: 76 74 71 72 73 75 

у т.ч. статистика сільського 
господарства 17 18 18 18 18 18 

 
Таблиця 2 

Кількість діючих форм статистичних спостережень,які заповнюють 
українські підприємства у 2015-2020 р.р.  

№ Статистична 
інформація 

Кількість діючих форм статистичних 
спостережень,які заповнюють українські 

підприємства, по рокам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Загальна кількість 

форм статистичної 
звітності та 
статистичних 
спостережень 

155 125 120 116 109 103 

1. Демографічна та 
соціальна статистика 31 27 30 27 24 20 

2. Навколишнє 
середовище та 
статистика багатьох 
галузей 

6 5 5 5 5 6 

3. Економічна статистика 118 93 85 84 80 77 
3.1. Макроекономічна 

статистика 6 6 6 6 6 6 

3.2. Економічна діяльність 79 63 58 59 56 54 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.3. Державні фінанси, податки та 

публічний сектор 4 3 2 2 2 2 

3.4. Зовнішньоекономічна діяльність та 
платіжний баланс 8 8 8 8 8 8 

3.5. Ціни 7 7 6 4 4 3 
3.6. Наука, технології та інновації 14 6 5 5 4 4 
 

Тенденція зменшення кількості форм збережеться і щодо статистики 
сільського, лісового та рибного господарства. У 2020 році передбачається 
підготовка та узагальнення інформації за 19 формами. Загальне зменшення 
обсягів галузевої статистичної інформації за останні 6 років складає 30%. 
А порівняно з 2001 роком – 73% (з 71 форми у 2001 році до 19 форм у 2019 
році) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка та прогноз зменшення кількості державних статистичних 

спостережень у галузі сільського господарства, та в цілому у сфері 
економічної діяльності 
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Скорочення форм статистичних спостережень, як передбачається, має 
забезпечити дерегуляцію господарської діяльності суб’єктів аграрного 
підприємництва. Позитивним є перехід до електронного формату звітування, 
усунення дублювання показників у різних формах статистичних спостережень. 
Разом з тим, існує загрозавибірковості процесу реформування та тотального 
непродуманого скороченням кількості показників. Формальний 
характерпідготовки статистичної звітностіпризводить до низького рівня довіри 
користувачів до цього джерела інформації. 
Подальший розвиток системи статистичної звітності варто спрямувати на її 

адаптацію та врахування тихсуспільно-економічних викликів та загроз, які ми 
спостерігаємо сьогодні: 
оновлення методів та систем управління в АПВ, що обумовлює потребу 

модернізації інформаційної бази; 
диджиталізація процесу управління на всіх рівнях, що потребує відповідної 

модернізації інформаційної бази та її синхронізації з сучасними цифровими 
засобами (приладами) обробки первинних даних;  
високий рівень тіньової економіки, що вимагає посилення прозорості, 

надійності та достовірності бухгалтерського обліку та звітності; 
децентралізація влади в Україні, що обумовлює необхідність посилення 

інформаційного забезпечення сільських громад та органів місцевого 
самоврядування щодо повноважень, ресурсів та фінансового забезпечення 
сільських територій; 
експортна орієнтація аграрного сектору та потреба в наявності надійних 

інформаційних ресурсів, як внутрішніх так і зовнішніх для забезпечення  
конкурентоспроможності України, позитивному  позиціонуванні аграрної галузі 
на міжнародних ринках; 
відсутність консолідованої інформаційної бази щодо розвитку АПК, різна 

методологія узагальнення інформації у відомствах (Держгеокадастр, Держстат, 
Мінфін), поверхова статистика домогосподарств, сімейного фермерства, 
непрозорість статистики агрохолдингів; 
вибірковість, формальність та тотальне скорочення кількості показників 

статистичної звітності, що призводить до втрати довіри користувачів до цього 
джерела інформації, використання альтернативних джерел інформації з 
непідтвердженою достовірністю. 
На такі виклики  потрібно реагувати спільними діями науки, держави та 

практики для формування ефективного, достовірного та якісного 
інформаційного забезпечення управління на всіх рівнях. 
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ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЗВІТНОСТІ З ЕКОЛОГІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ 

В АГРОСЕКТОРІ 
 

Цілі сталого розвитку ООН, яких на сьогодні мають дотримуватися усі 
країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 
169 конкретних завдань. Перелік ЦСР був офіційно затверджений на засіданнях 
Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня 2015 року. Одна з них стосується 
кліматичних змін – № 13 «Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі 
зміною клімату та його наслідками»[1]. Заходи мають глобальний характер і 
включають кілька важливих пунктів. 
Тому нагальною потребою стає визначення критеріїв впливу суб’єктів 

господарювання на довкілля і порядок їхнього відображення у звітності 
компанії. 
В останніх коментарях експертів щодо визначення критеріїв впливу 

суб’єктів господарювання на глобальні процеси, зокрема, на довкілля, 
наголошується на започаткування так званої «ефективної звітності» [2]. Завдяки 
появі системи «ефективна звітності» в публікаціях з 2016 року заговорили про 
«революцію» даних зі сталого розвитку [3]. Революція відбувається за рахунок 
зміни способів інформування суспільства і стейкхолдерів про продуктивність 
компанії.  
Серед принципів такої звітності зазначимо:  
– більша доступність інформації для широких верст суспільства і 

стейкхолдерів; 
– порівнювальність інформації на основі широко визнаних стандартів; 
– режим реального часу для оприлюднення.  
Для того, щоб відібрати належні індикатори для оцінки впливу, компанія 

повинна для початку вибрати набір індикаторів, які представлятимуть 
збалансоване та адекватне відображення показників компанії та її впливу в 
певній зоні. Це включає розгляд різних типів індикаторів, що представляють 
витрати, діяльність, продукт та результати, і при цьому слід упевнитись у 
тому, що наявний здоровий баланс між вторинними індикаторами (такими,що 
вимірюють результати та вплив) та основними індикаторами (такими, які 
прогнозують результати та вплив). 
Компанія може скористатися каталогом існуючих бізнеспоказників, 

розподілених за відповідними Цілями Сталого Розвитку (ЦСР), що розміщені на 
веб-сайті Компасу ЦСР [3]. Серед бізнес показників, що пропонуються, 
найбільшу увагу привертає так звана «логічна модель». 
По суті «логічна модель» дозволяє простежити шлях від ресурсів (витрат) 

через діяльність на продукт і його (їх) впливина сектори життєдіяльності 
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людини. Рекомендується компаніям розробити таку модель разом з учасниками 
процесу, особливо з тими, які безпосередньо вразливі до впливу.  

«Логічна модель» використовується для того, щоб зрозуміти, які дані слід 
збирати. Наступним кроком стане визначення та збір даних для кожного з 
обраних бізнес-індикаторів.Не завжди є можливим збирати дані безпосередньо. 
Це зумовлено тим, що вплив може здійснюватися вище чи нижче ланцюга 
формування вартості, а також комплексністю самого ланцюга. Вартість та 
комплексність вимірювання повинна бути співрозмірною до доданої вартості, 
яку таке вимірювання допомагає створити. 
Наприклад, агрокомпанія (фермер) займається виробництвом  кукурудзи на 

зерно із застосуванням  інтенсивних технологій шляхом внесення  гербіцидів і 
ядохімікатів. Така технологія негативно впливає на довкілля – якість землі, 
здоров’я людини і тварин. Компанія визначає, чи зменшення  такого впливу 
сприяє досягненнюЦілей ЦСР. Зокрема, можлива кореспонденція із завдання 
15.3 ЦСР: «До 2030 року вести боротьбу з опустелюванням, відновити 
деградовані землі та ґрунти, включаючи землі, що потерпають від 
опустелювання, засух і повеней, та прагнути того, щоб у всьому світі не 
погіршувався стан земель». 
Компанія (фермер) може зрозуміти свій внесок у досягнення завдання 15.3, 

здійснивши наступні кроки: 
 

 
 
У разі застосування табличної форми логічна модель  відбору індикаторів із 

захисту довкілля може виглядати наступним чином (табл. 1). 
З таблиці стає зрозумілим, що найбільш актуальна інформація з кліматичних 

питань та забруднення середовища має подаватися у натуральних показниках. 
Відтак, вона носить нефінансовий характер.Такі показники є засобом 
традиційного відображення господарських процесів в каналах оперативного 
технологічного обліку підприємства. В сучасних умовах він отримав статус 
управлінського обліку. В рамках конкретного підприємства такий облік 
насичується конкретним змістом. Наприклад, в агропідприємстві це може бути 
агрономічний, зоотехнічний, технологічний вид такого обліку.  
  

Витрати Діяльність Продукт Результат Впливи 
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Таблиця 1 
Логічна модель відбору індикаторів із захисту довкілля при виробництві 

злакових культур (кукурудзи на зерно) 

Витрати 
Які ресурси 
Використовую-

ться, 
що можуть 
негативно 
вплинути 

на досягнення 
ЦСР (на 
довкілля)? 

Діяльність 
Які види 
робіт 
Були 

здійснені? 

Продукт 
Що є 

продуктом 
цієї 

діяльності? 

Результат 
Які зміни 

відбулися через 
зміну підходів 
до застосування  
ядохімікатів і 
гербіцидів? 

Впливи 
На які 
сектори 
життєдіяль-
ності людини, 
тваринного та 
рослинного 
світу 

впливають 
ядохімікати 

Приклад 
Гербіциди і 
ядохімікати 
(конкретні) 

Приклад 
Застосуван-

ня 
гербіцидів і 
ядохімікатів 
при обробці 
посівів 
кукурудзи 

(к-ть 
внесених на 
1 га посіву 
хімікатів) 

 

Приклад 
Кукурудза 
на зерно (к-
ть гектарів 
обробленої 
землі та вага 

(тон) 
зібраної 
кукурудзи) 

Приклад 
Зменшення / 
збільшення к-ті 
внесених 

ядохімікатів і 
гербіцидів (% 

до 
попереднього 
року) 

позитивно / 
негативно 
вплинуло на 
якість ґрунту та 
вміст хімікатів 
у зерні 
кукурудзи 

Приклад 
Через 

забруднення 
ґрунту 

викликають 
хвороби у 
людей і 
тварин (% 
зменшення 
забруднення 
ґрунту до 

попереднього 
року) 

Джерело: складено автором з урахуванням [3]. 
 
Список використаних джерел: 
1. Цілі сталого розвитку. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-

tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku 
2. Коментарі експертів щодо визначення критеріїв впливу суб’єктів 
господарювання на глобальні процеси. URL: 
https://sdgcompass.org/wpcontent/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukran
ian.pdf 

3. Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку у сфері бізнесу. URL: 
https://www.google.com/search?q=3 

  



67 

УДК 657.37 
СТЕЦЮК Л.С., к.е.н., 

науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИМІТКАХ ДО ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 
 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (зі змінами та 
доповненнями) (далі – НП(С)БО 1) [1], однією зі складових річної звітності 
підприємств є Примітки до фінансової звітності (далі - Примітки). 
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які 

забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також 
інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 
стандартами фінансової звітності. 
Якщо коротко охарактеризувати інформацію, яка має розкриватись у 

Примітках, то її можна об’єднати у три блоки: 
• облікова політика (принципи оцінки статей звітності та методи обліку 

щодо окремих статей звітності); 
• інформація, яка не наведена у фінансовій звітності, але є обов’язковою 

до розкриття відповідно до нормативних вимог; 
• інформація, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є доречною для 

її розуміння. 
Підприємства, які складають фінансову звітність за національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, використовують типову 
форму фінансової звітності №5 «Примітки до річної фінансової звітності», 
затвердженунаказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 [2]. 
Також до стандартизованих форм Приміток відноситься форма № 6 «Додаток до 
приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», яка 
передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова 
звітність за сегментами», затвердженим наказом Міністерства фінансів України 
від19.05.2005  № 412 (зі змінами та доповненнями) [3]. 
Незважаючи на значний обсяг таблиць, які передбачені у формі № 5 

«Примітки до річної фінансової звітності» та формі № 6 «Додаток до приміток 
до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», вони не 
забезпечують розкриття всієї необхідної інформації. У цих формах можливе 
розкриття тільки інформації у грошових показниках, які розшифровують окремі 
статті фінансової звітності. 
Підприємства, які складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (далі – МСФЗ) не зобов’язані подавати Примітки за формами № 
5 та № 6. Тому вони складають Примітки у довільній формі.  
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Обсяг Приміток за МСФЗ зазвичай становить понад 30 сторінок. Адже для 
задоволення запитів користувачів одних цифр у фінансовій звітності не 
достатньо. Підприємства, наскільки це можливо, повинні подавати Примітки до 
фінансової звітності у впорядкованому вигляді. До кожної статті, поданої у 
звітності підприємство повинно робити посилання на будь-яку пов'язану з нею 
інформацію у Примітках. 
Примітки за МСФЗ зазвичай формуються у наступному порядку: 
а) зазначення відповідності МСФЗ (підприємство, фінансова звітність якого 

відповідає МСФЗ, має чітко та без будь-яких обмежень зазначати таку відповідність 
у примітках. Підприємство не повинно характеризувати фінансову звітність як таку, 
що відповідає МСФЗ, якщо вона не відповідає усім вимогам МСФЗ); 
б) стислий виклад суттєвих застосованих облікових політик (основу (або 

основи) оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності; інші застосовані 
облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності); 
в) інформація, що підтверджує статті, подані у звітності, у тому порядку, в 

якому подано кожний звіт та кожний рядок; 
г) розкриття іншої інформації (умовні зобов'язання, невизнані контрактні 

зобов'язання, розкриття нефінансової інформації). 
Отже, слід відмітити, що підприємства, які складають всі шість форм 

фінансової звітності не у повній мірі розкривають інформацію про фінансовий 
стан та результати діяльності, тобто не виконують вимоги які передбачені 
відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку. На жаль, підприємства, які складають звітність за національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, не мають практики щодо 
складання Приміток у текстовому вигляді, які б розкривали додаткову 
інформацію, яка не міститься у стандартизованих формах, але є необхідною для 
розкриття. Це питання на сьогодні є досить актуальним для середніх 
підприємств, які зобов’язані оприлюднювати свою фінансову звітність. Адже 
однією з умов підготовки фінансової звітності є принцип повного висвітлення, 
згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 
фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на 
рішення, що приймаються на її основі. 
 
Список використаних джерел: 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 07.02.2013 р. № 73. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

2. Примітки до річної фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства 
фінансів України № 302 від 29.11.2000 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 
сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від19.05.2005 р. № 412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05 

4. Жураковська І. В. Відображення складових інтелектуального капіталу у 
звітності підприємств України. Облік і фінанси. 2014. №1 (63). С. 13-19. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Механізм забезпечення економічної безпеки є ключовим елементом системи 
економічної безпеки підприємства. Зважаючи на це, актуальності набуває 
трактування сутності механізму економічної безпеки. У науковій літературі на 
сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення цього терміну (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Трактування терміну «механізм» у контексті економічної безпеки 
Термін Автор Авторське трактування змісту терміну 

М
ех
ан
із
м 
за
бе
зп
еч
ен
ня

 е
ко
но
мі
чн
ої

 б
ез
пе
ки

 

Іванюта Т.М., 
Заїчковський 
А.О. [1] 
Іванченко Н.О. 
[2] 

сукупність законодавчих актів, правових норм, 
рушійних мотивів та стимулів, методів, заходів, 
сил та засобів за допомогою яких суб’єкт впли-
ває на об’єкт для досягнення цілей безпеки та 
вирішення завдань 

Торкатюк В.І.,  
Мітіна Т.В., 
Козинська І.О. 
та ін.  [3] 

сукупність складових, а саме: правові норми, 
певні законодавчі рамки, методи, засоби, певні 
мотиви тощо, які забезпечують головну мету – 
досягти найвищий рівень економічної безпеки. 

Дуб Б.С. [4] сукупність економіко-організаційних та 
правових методів і форм, засобів впливу та 
забезпечуючої частини, які сприяють реалізації 
функції управління в системі економічної 
безпеки підприємства задля гарантування стану 
захищеності 

Лебедко С.А. [5] складова системи економічної безпеки 
підприємства, що є сукупністю цілей, завдань, 
методів та заходів, реалізація яких дозволяє 
досягнути цільового рівня економічної безпеки 
підприємства 

Геєць В.М.,  
Кизим М.О. та 
ін. [6] 

влаштований певним чином порядок 
послідовності станів і процесів, що забезпечують 
економічну безпеку суб'єкта 

Сухоруков А.І., 
Ладюк О.Д. [7] 

сукупність управлінських, економічних, 
організаційних, правових і мотивованих заходів і 
способів, що забезпечують досягнення найбільш 
високих значень економічної безпеки 
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Механізм економічної безпеки, з нашої точки зору, – це ключова складова 
системи економічної безпеки, що являє собою сукупність законодавчо 
врегульованих методів, заходів, засобів, які у взаємодії забезпечують реалізацію 
стратегії економічної безпеки підприємства. 
Формування підґрунтя для функціонування механізму економічної безпеки 

передбачає створення відповідного забезпечення, зокрема мова йде про 
нормативно-правове, фінансове, інформаційне, аналітичне, техніко-
технологічне, кадрове, організаційне, науково-методичне забезпечення. 
В сучасних умовах на економічну безпеку підприємства вагомий вплив має 

саме інформаційне забезпечення. Саме через інформаційне середовище 
реалізуються багато загроз та ризиків у різних сферах економічної діяльності. 
Останнім часом усе частіше висловлюється думка про те, що в третім 
тисячоріччі лідерство у світі буде визначатися спроможністю держав 
контролювати інформаційні процеси. Це обумовлено тим, що в даний час 
активно відбувається перехід від  економічної до інформаційної ери розвитку 
цивілізації. Вартість інформації і її своєчасної доставки в потрібне місце 
постійно зростає. Інформація сьогодні проникає в усі сфери економічної 
діяльності, здобуває конкретне матеріальне і вартісне вираження. Перебудова 
суспільства на нових інформаційних основах обумовила потребу визначення 
нових підходів до вирішення проблем інформаційного забезпечення системи 
економічної безпеки підприємства [8]. 

Інформаційне забезпечення механізму економічної безпеки передбачає 
забезпечення підприємства усією необхідною інформацією для прийняття 
стратегічних і тактичних рішень, що формують бажаний рівень економічної 
безпеки.  
Зокрема, мова йде про: збір необхідної інформації; доступ до інформації про 

стан внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства; можливість 
проведення всебічного і повного аналізу одержуваних даних у розрізі питань, 
які цікавлять суб’єктів економічної безпеки підприємства. 
Необхідно зазначити, що джерелами такої інформації можуть бути:  
– офіційні джерела: публічна інформація, опублікована у періодичних 

виданнях чи в електронних ресурсах; звітність; офіційна документація 
державних органів, організацій чи установ, що не містить конфіденційну 
інформацію; 

– неофіційні джерела: відкрита інформація, одержана шляхом 
неформальних контактів з носіями даної інформації; а також конфіденційна 
інформація, одержана шляхом  несанкціонованого доступу до цієї інформації 
безпосередньо працівниками підприємства чи іншими особами на договірних 
засадах.  
На нашу думку, інформаційне забезпечення механізму економічної безпеки 

обов’язково передбачає наявність певних критеріїв, що характеризують 
інформацію. Насамперед, це такі характеристики інформації як достовірність, 
суттєвість, достатність, релевантність та системність. 
При цьому під достовірною інформацією ми розуміємо правдиву, всебічно 

перевірену, отриману із надійних джерел інформацію. 
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Суттєвою є інформація, яка може вплинути на економічні рішення 
користувачів, які приймаються на її основі. 
Достатність інформації у контексті економічної безпеки означає, що вона 

містить необхідний для прийняття правильного управлінського рішення набір 
економічних показників. 
Релевантність інформації передбачає її доречність у конкретних умовах, 

відповідність тим питанням, які треба вирішити. Релевантність інформації  
можна трактувати як ступінь відповідності змісту інформації, яка знайдена в 
результаті інформаційного пошуку, змісту інформаційного запиту. 
Системність інформації забезпечується за умов дотримання єдності та 

послідовності при дослідженні економічних явищ як цілісної системи у певному 
порядку (поетапно) та у взаємозв'язку один з одним, а не відокремлено. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Ефективна система управління аграрним підприємством не можлива без 
якісної системи збору, вимірювання, реєстрації, узагальнення, аналізу 
інформації про господарську діяльність підприємства у вигляді комплексу 
певних форм зовнішньої і внутрішньої звітності. Особливості аграрного 
виробництва України потребують раціонального використання природних, 
людських, інтелектуальних, фінансових та виробничих ресурсів, ефективного 
визначення оптимальних алгоритмів подальшого розвитку виробництва і 
успішного управління ризиками.  
Питання розвитку сільськогосподарської галузі на сьогодні важливо 

розглядати з врахуванням сучасних вимог, викликів, тенденцій, цілей сталого 
розвитку і всього того, що забезпечує інвестиційну привабливість підприємства. 
На сьогодні актуальною залишається проблема залучення інвестицій, 
фінансового капіталу в аграрну сферу економіки України. В свою чергу, ступень 
інвестиційної привабливості підприємства визначається на основі показників 
бухгалтерської звітності, які з різних боків відображають фінансово-
господарську діяльність, облікову політику, розвиток, систему менеджменту, 
систему маркетингу. Тобто, показників або вимірників внутрішнього і 
зовнішнього середовища підприємства, що характеризують його фінансову 
стійкість, майнове становище, ліквідність активів, рентабельність, ділову 
активність і так далі. 
Саме тому, вчені М. В. Корягін та П. О. Куцик вважають, що основною 

причиною необхідності проведення змін в чинній бізнес-моделі управлінської 
звітності є значні прояви обмеженості фінансової звітності як інформаційного 
джерела для прийняття рішень менеджерами [1, с. 189].  
Підприємства які прагнуть впроваджувати для управління ефективну та 

раціональну звітність, мають розуміти, що модель бухгалтерської звітності це 
сукупність конкретних взаємопов'язаних звітних форм з конкретними 
показниками, що містяться в них, а також сукупність  способів і методів їх 
формування. 
Сьогодні не існує загальновизнаної глобальної моделі інтегрованої звітності, 

проте, модель бухгалтерської звітності – це штучна система, яка моделює 
показники фінансової стійкості і стабільності підприємства, результати 
діяльності за відповідний період.  
В Україні інтегрована звітність знаходиться на початковому етапі 

впровадження. Першим необхідним нормативним кроком по впровадженню 
нефінансової звітності є введення у 2018 році «Звіту про управління», але цього не 
достатньо. Так, щодо цього професор С. Ф. Легенчук зазначає: «бланків, 
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затверджених нормативними документами, немає, встановлено тільки мінімальні 
вимоги до структури та змісту. Регламентованого вичерпного переліку 
показників, які повинні бути обов’язково наведені у Звіті, немає» [2, с. 185]. 
Сокіл О. Г. стосовно  підготовки інтегрованої звітності 

сільськогосподарських підприємств в Україні вважає, що підготовка 
нефінансових звітів все ще є прерогативою великих національних компаній та 
представництв міжнародних корпорацій [3, с. 254]. 
Відсутність визначених стандартів і вимог, правил в Україні стосовно 

нефінансової звітності призводить до невисокої їх якості, відсутності 
сумісності, неможливості порівнювати показники в динаміці. В звітності 
розкривається довільна інформація, велика частина якої, є рекламою. Така 
ситуація не сприяє задоволенню запитів всіх стекхолдерів, не виконуються 
головні задачі та функції звітності, все це не на користь як підприємству, так і 
не сприятиме економічному розвитку в країні у цілому. 
Основною проблемою сучасної бухгалтерської звітності на нашу думку є 

відсутність чіткої лаконічної подачі інформації, уніфікованих стандартів  для 
оцінки діяльності в створенні вартості підприємства в короткостроковій, 
середньостроковій і довгостроковій перспективі, для визначення конкретних 
можливостей і ризиків, проведення аналітичного  аналізу, співставності.  
Складність виконання завдань, що постають перед інтегрованою звітністю 

пов’язанні з раціональним визначенням переліку нефінансових показників, що 
здатні характеризувати ефективність бізнес процесів на підприємстві, їх 
оцінкою і статистичним аналізом. На сьогодні фінансова звітність більш 
дієздатна, порівняно проста в проведенні статистичного, економічного аналізу, 
в порівнянні показників, дослідженні економічних процесів у їх взаємозв´язку. 
Показники інтегрованої звітності різноманітні, суперечливі для системи 
консолідації звітності, її аналізу, мають складнощі методологічного, 
організаційного характеру, що свою чергу ускладнено не узгодженими 
методиками ведення обліку і управлінням фінансами підприємств, 
використанням різних програмних продуктів для оперативного та фінансового 
управління. Така ситуація призводить до втрати даних і їх аналітичності, 
збільшуються терміни обробки інформації, отримана звітність не оперативна, 
більш того недостатня кількість аналітичних розрізів. 
Так на думку проф. М.А. Проданчука проблема щодо узагальнення 

інформації в інтегрованій звітності залишається актуальною, оскільки 
показники, які характеризують соціальну відповідальність, в основному 
виражені в якісній оцінці і не передбачають їх відображення у грошовому 
вимірнику, що у подальшому потребує додаткових перетворень або 
переміщення в певний контекст [5, с. 27]. 
Інтегрована звітність впевнено знаходиться поряд з фінансовою звітністю, і 

на нашу думку, з відпрацюванням на практиці структури, форм, змісту, 
наповненості показниками з часом поглине фінансову звітність. 
Українським аграрним підприємствам необхідна така модель інтегрованої 

звітності яка б могла надати високу якість інформації, дозволила забезпечити 
реалізацію стратегічних цілей підприємства і була здатною відповідати 
специфічним умовам діяльності найбільш ризикової галуззі економіки. Для 
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українських аграріїв, які наміряні виходити на міжнародні ринки або залучати 
інвесторів всередині країни, прозоро демонструвати в суспільстві свої найкращі 
позиції – складання інтегрованої звітності стає обов’язковою  реальністю. 
Інтегрована звітність аграрного підприємства, її науково обґрунтована 

структура повинна забезпечити галузеву інформаційну специфіку стосовно 
фінансових, природних, людських, соціальних, виробничих (фізичного і 
біологічного капіталу), інтелектуальних ресурсів не лише з фактичної сторони, а 
й з прогнозованої.  
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Процес формування інтегрованої звітності ґрунтується на формалізації 

суджень осіб, відповідальних за підготовку інформації, її інтерпретацію та 
розкриття у звітних формах. При цьому, результати застосування таких 
суджень, формалізованих в інтегральній звітності, матимуть, швидше, описовий 
характер, а не розрахунковий. 
Враховуючи призначення інтегрованої звітності, яке полягає в задоволенні 

максимального обсягу потреб в інформації щодо широкого спектру обставин 
діяльності суб’єктів господарювання, його відповідальні особи мають прийняти 
рішення про відповідність даних, які мають бути розкриті у звітних формах, 
низці базових вимог. 
Насамперед, це стосується доречності інформації, що означає можливість її 

використання в цілях суб’єктів прийняття управлінських рішень. Зазначена 
вимога обумовлена істотним розширенням переліку та змісту даних в 
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інтегрованій звітності порівняно з фінансовою. Враховуючи це, відповідальні 
особи мають розуміти, з одного боку, інформаційні запити користувачів, з 
іншого – можливий спосіб використання даних для їх задоволення.  
Іншим чинником, що впливає на прийняття рішення стосовно подання 

інформації користувачам, є її достовірність, тобто ступінь довіри, який 
обумовлений суб’єктивним ставленням користувачів і визначає відповідність 
даних інтересам користувачів у контексті їх якісних характеристик.  
Ще однією обставиною, яка потребує прийняття рішення відповідальними 

особами щодо можливості розкриття інформації в інтегрованій звітності, 
стосується вартісного аспекту заходів її отримання та обробки. Інформація 
інтегрованої звітності характеризує достатньо різноманітні процеси та явища, 
які, з одного боку, впливають на діяльність суб’єкта господарювання, з іншого – 
самі залежать від її впливу. Зважаючи на це, отримання та підготовка інформації 
інтегрованої звітності потребуватимуть додаткових витрат суб’єкта 
господарювання, які можуть виявитися настільки істотними, що виникне 
потреба визначення доцільності пошуку та реєстрації відповідних даних.  
Процеси, інформація щодо яких має бути відображена в інтегрованій 

звітності, мають бути визнані. Для цього пропонується застосовувати систему 
критеріїв, яка має враховувати природу явищ і процесів, їх зміст, характер 
впливу на діяльність суб’єкта господарювання, а також трансформацію під 
впливом її результатів. 
Наступним етапом формування інформації інтегрованої звітності є 

оцінювання процесів та їх результатів. В основі такого вимірювання має бути 
визнання наявності чи відсутності впливу та оцінка його характеру. При цьому, 
щодо процесів, пов’язаних з нефінансовими аспектами діяльності суб’єктів 
господарювання, застосування вартісних значень може бути визнане доцільним 
виключно у зв’язку з фактичними та потенційними витратами, понесення яких 
викликане впливом відповідних чинників. 
Оцінювання впливу зовнішніх обставин, який має бути врахований в 

інтегрованій звітності, має визначатися за наступними параметрами: 
1) наявність чи відсутність самого факту впливу. Зазначений параметр має 

ґрунтуватися на результатах співставлення змін у змісті впливу зі змінами у 
поведінці суб’єктів прийняття рішень на рівні системи управління 
підприємством.  
Такі співвідношення можуть бути оцінені на основі застосування методів 

статистичного дослідження кількісних та вартісних показників (які стосуються 
опосередкованих змін вартості використаних суб’єктом господарювання 
ресурсів внаслідок необхідності понесення додаткових витрат) та визначення 
ступеня залежності реакції показників діяльності підприємства на зміни у 
зовнішньому середовищі; 

2) характер впливу зовнішніх обставин. Відповідний параметр може бути 
оцінений за ознаками зміни діяльності під впливом нефінансових чинників 
середовища: погіршення, відсутність змін, покращення. Зважаючи на це, оцінки, 
що визначатимуться на основі характеру впливу, потребуватимуть розробки 
певних критичних значень вербального характеру, які можуть визначати ознаки 
погіршення чи покращення; 
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3) поведінка управлінського персоналу у відповідь на зміни нефінансових 
характеристик обставин функціонування суб’єкта господарювання. Прикладом 
такого параметру можу бути суттєвість впливу, коли реакцією на нього є зміна в 
управлінських рішеннях; 

4) регулярність впливу. Цей параметр може бути використаний для 
визначення того, чи має вплив нефінансового чинника на показники 
інтегральної звітності разовий характер або є тривалим у часі. 
Для формування інтегрованої звітності має бути оцінений також вплив 

діяльності суб’єкта господарювання на середовище, в якому він функціонує. На 
нашу думку, параметром, який може бути використаний для такого оцінювання, 
є ознака наявності чи відсутності реагування зовнішнього середовища на 
діяльність економічного суб’єкта (наприклад, необхідність виконання певних 
компенсаційних заходів щодо відновлення ландшафту або встановлення 
очисних споруд). 
Наступним етапом формування інтегрованої звітності є систематизація 

інформації. З цією метою вона має бути класифікована за певними ознаками. В 
якості таких ознак для забезпечення належного розкриття даних в інтересах 
користувачів пропонуємо визначати зміст обставин, які впливають на діяльність 
суб’єкта господарювання. Таку класифікацію необхідно виконати для 
систематизації інформації, яка стосується різних видів обставин у різних 
формах звітності. Означений підхід, на наше переконання, сприятиме, з одного 
боку, можливості оптимізації заходів щодо збирання та реєстрації інформації, з 
іншого – отриманню більшого рівня сприйняття користувачами, що відносяться 
до різних суспільних груп. Наприклад, групи користувачів, які реалізують 
соціальні проекти, більше уваги приділятимуть інформації щодо аспектів 
фахового складу трудових ресурсів, можливості реалізації за участі суб’єктів 
підприємництва освітніх, медичних, культурних послуг. Натомість, питання 
утилізації відходів виробництва матимуть більшу актуальність з точки зору 
груп, до завдань яких відноситься нейтралізація та усунення негативного впливу 
діяльності економічних суб’єктів на довкілля. 
Інший критерій класифікації інформації, що має бути використаний для її 

відображення в інтегрованій звітності, має стосуватися інтервалу часу відносно 
звітної дати. Інформація може стосуватися минулих подій, тобто мати 
історичний характер, або відображати очікувані наслідки господарської 
діяльності економічного суб’єкта, які можуть мати місце в майбутньому, тобто 
мова йтиме про перспективну інформацію. 
Таким чином, формування інформації інтегрованої звітності являє собою 

сукупність послідовних заходів відповідальних осіб, що ґрунтуються на їх 
судженнях відносно доречності розкриття даних у відповідних формах, їх 
достовірності, економічної доцільності, визнання, оцінювання та систематизації 
процесів, які відбуваються в середовищі функціонування господарюючих 
суб’єктів. 
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ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 
В умовах євроінтеграції та постійних змін в національному законодавстві 

внутрішні аудитори повинні удосконалювати свої знання, навички та інші 
вміння шляхом постійного професійного розвитку.  
Відповідно до Міжнародні стандартів професійної практики внутрішнього 

аудиту (стандарти) однією з необхідностей, які має розробити керівник 
внутрішнього аудиту є «Програма забезпечення та підвищення якості». 
Керівник повинен розробити та підтримувати програму, що охоплюватиме всі 
аспекти діяльності внутрішнього аудиту.  
Програма забезпечення та підвищення якості розробляється з метою оцінки 

функції внутрішнього аудиту на предмет відповідності Стандартам, а також з 
метою здійснення оцінки, чи дотримуються внутрішні аудитори Кодексу етики. 
Програма також передбачає оцінку продуктивності та ефективності функції 
внутрішнього аудиту та визначає можливості її покращення. Керівнику 
внутрішнього аудиту слід заохочувати власників підприємстваздійснювати 
нагляд за програмою забезпечення та підвищення якості.  
Головні вимоги до програми забезпечення та підвищення якостіможна 

розділити на внутрішні оцінки та зовнішні оцінки. 
Внутрішні оцінки: 
• постійний моніторинг діяльності функції внутрішнього аудиту; 
• періодичні самооцінки або оцінки, що виконуються іншими 

співробітниками організації, які володіють достатніми знаннями практики 
внутрішнього аудиту. 
Постійний моніторинг є невід’ємною частиною повсякденного нагляду, 

перевірки та оцінки функції внутрішнього аудиту. Постійний моніторинг 
входить до регулярних політик та практик управління функцією внутрішнього 
аудиту та передбачає застосування процесів, інструментів та інформації, що 
вважаються необхідними для оцінки відповідності Кодексу етики та 
Стандартам.  
Періодичні оцінки проводяться для визначення відповідності Кодексу етики 

та Стандартам. Достатні знання практики внутрішнього аудиту передбачають 
щонайменше розуміння всіх елементів Основних положень міжнародної 
професійної практики.  



78 

Зовнішні оцінки повинні проводитися щонайменше один раз на п'ять років 
кваліфікованим незалежним експертом або групою експертів, які не є 
співробітниками організації. Керівник внутрішнього аудиту повинен 
обговорити з власниками підприємства:  

• форму та періодичність зовнішніх оцінок.  
• кваліфікацію і незалежність зовнішнього експерта або групи експертів, у 

тому числі будь-який потенційний конфлікт інтересів. 
Зовнішні оцінки можуть бути проведені шляхом повної зовнішньої оцінки 

або самооцінки з незалежною зовнішньою ратифікацією. Зовнішній експерт 
повинен зробити висновок щодо відповідності Кодексу етики та Стандартам. 
Зовнішня оцінка може також включати операційні або стратегічні коментарі. 

Кваліфікований експерт з оцінки або група таких експертів демонструють 
компетентність у двох сферах: професійній практиці внутрішнього аудиту та 
проведенні зовнішньої оцінки.  
Компетентність може проявлятися у поєднанні досвіду з теоретичними 

знаннями. Досвід, набутий в організаціях, подібних за розміром, складністю, 
сектором чи галуззю, а також щодо технічних питань, є ціннішим за менш 
релевантний досвід. Якщо зовнішню оцінкупроводить група експертів з оцінки, 
тоді не всі члени групи повинні мати всі перераховані компетенції, тому що при 
оцінці відповідності вимогам розглядається група в цілому.  
При оцінці відповідності експерту з оцінки або групи таких експертів 

вимогам до компетенції, керівник внутрішнього аудиту використовує 
професійне судження. Незалежність експерту з оцінки або групи таких 
експертів передбачає відсутність фактичного або такого, що сприймається як 
наявний, конфлікту інтересів, а також відсутність належності або 
підконтрольності тій організації, до якої належить функція внутрішнього 
аудиту.  
Керівнику внутрішнього аудиту слід заохочувати власників підприємства 

здійснювати нагляд за зовнішньою оцінкою для зменшення потенційних 
конфліктів інтересів або тих, що сприймаються таким чином. 
Невід’ємною частиною роботи керівника внутрішнього аудиту є звітування 

за програмою. Керівник внутрішнього аудиту повинен звітувати результати 
програми забезпечення та підвищення якості вищому управлінському 
керівництву та власникам підприємства.  
Інформація, що доводиться, повинна включати:  
• обсяг і частоту внутрішніх і зовнішніх оцінок; 
• кваліфікацію і незалежність експерта(ів) або групи таких експертів, в 

тому числі щодо потенційних конфліктів інтересів; 
• висновки експертів; 
• плани заходів щодо усунення недоліків. 
Форма, зміст та періодичність звітування результатів програми забезпечення 

та підвищення якості встановлюється шляхом обговорення з вищим виконавчим 
керівництвом і власниками підприємства та враховує обов’язки функції 
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внутрішнього аудиту та керівника внутрішнього аудиту, які визначені статутом 
внутрішнього аудиту.  
З метою підтвердження відповідності Кодексу етики та Стандартам, 

результати зовнішніх та періодичних внутрішніх оцінок мають звітуватися після 
завершення таких оцінок, а результати постійного моніторингу - не менше 
одного разу на рік. Результати мають включати оцінку експерта або 
групиекспертів стосовно ступеня відповідності. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Основні засоби є одними з головних активів, завдяки яким підприємство 

може вести свою діяльність. Вони є сукупністю засобів праці, які функціонують 
у натуральній формі протягом кількох років у сфері матеріального виробництва 
або нематеріальної сфери. Саме тому у зв’язку з довгим терміном їх 
використання та кількістю продукції, яку вони можуть виготовляти, необхідно 
проводити аудит основних засобів. 
Головною метою проведення аудиту основних засобів відповідно до МСА 

200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту» є висловлювання аудитором незалежної, 
професійної думки щодо правильності їхньої оцінки, законності й повноти 
відображення операцій у системі бухгалтерського обліку та достовірності 
відображення їх показників у фінансовій звітності [1]. 
Основними завданнями аудиту основних засобів є: контроль за дотриманням 

законодавства щодо операцій з основними засобами; перевірка правильності 
визнання, класифікації та оцінки основних засобів; правильності 
документального оформлення операцій, які пов’язані з рухом основних засобів; 
фактичної наявності і технічного стану груп основних засобів; правильності 
відображення господарських операцій із надходження, реалізації, списання, 
ремонту основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку; правильності 
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нарахування амортизації;  правильності визначення фінансових результатів від 
реалізації основних засобів; правильності проведення індексації, переоцінки 
основних засобів;  операцій з орендованими та переданими в оренду основними 
засобами та аналіз показників використання основних засобів. 
Отже, можна сказати, що функціональними завданнями аудиторської 

перевірки основних засобів єодержання аудиторських доказів з метою 
висловлення незалежної думки стосовноготого, що облік відповідає 
законодавчим і нормативним вимогам, а інформація щодовизначення 
достовірності відображення в обліку наявності та стану основних засобів,їхньої 
вартісної оцінки, що міститься у фінансових звітах, є достовірною у всіх 
суттєвихаспектах [2]. 
Для здійснення достовірної перевірки основних засобів потрібно 

використовувати такі джерела інформації: Баланс; Звіт про фінансові результати 
та їх використання; Наказ про облікову політику підприємства; розпорядчі 
документи керівника підприємства щодо руху основних засобів; установчі 
документи; регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахунках: 10 
«Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції», 
23 «Виробництво», 40 «Зареєстрований капітал» – 46 «Неоплачений капітал», 63 
«Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 74 «Інші доходи», 91 
«Загально виробничі витрати» – 94 «Інші витрати операційної діяльності»; 
первинні документи з обліку основних засобів: Акти прийому-передачі та акти 
про ліквідацію основних засобів, Накладні на внутрішнє 
переміщення,Інвентарні картки обліку, Описи інвентарних карток з обліку 
основних засобів, інвентарні списки основних засобів за місцем їхнього 
розташування та експлуатації, Матеріали інвентаризацій основних засобів; 
Таблиці для розрахунків амортизації основних засобів. 
При здійснені аудиторської перевірки, аудитор повинен дотримуватись 

певного плану дій: 
І. Вивчення облікової політики підприємства. 
ІІ. Оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів у 

бухгалтерії підприємства, а також за матеріально-відповідальними особами в 
місцях експлуатації основних засобів. 
ІІІ. Визначення технічного стану та збереження основних засобів. 
IV. Вивчення та оцінка умов договорів оренди основних засобів, що 

укладені з юридичними і фізичними особами. 
На першому етапі здійснюється дослідження облікової політики в частині 

основних засобів. Аудитором здійснюється перевірка:правильності визначення 
строків корисного використання;правильність визначення вартісного критерію 
основних засобів, який не буде суперечити закону; способу нарахування 
амортизації. Для здійснення перевірки вищезазначених елементів, аудитор 
повинен відповідним запитом запросити у підприємства, що перевіряється 
облікову політику за період, за який проводиться аудит. 
На другому етапі важливою процедурою є перевірка правильності 

відображення обліку основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. 
В залежності від об’єкту аудиту, аудитор повинен здійснювати певні процедури. 
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Зокрема, при перевірці правильності формування первісної вартості основних 
засобів аудитор здійснюється перевірку дебету рахунку 15 «Капітальні 
інвестиції», за яким формується первісна вартість ОЗ та первинних документів, 
такі як «Прибуткова накладна». При здійснені перевірки правильності 
надходження та списання ОЗ аудитор відповідно здійснює перевірку дебету та 
кредиту рахунку 10 «Основні засоби» та первинних документів, таких як Акт 
прийому-передачі основного засобу» та «Акт списання основних засобів» 
відповідно. При здійснені перевірки правильності нарахування зносу відповідно 
до встановленої облікової політки аудитор повинен самостійно здійснити 
перерахунок амортизації відповідно до встановлених строків корисного 
використання та методу здійснення амортизації. Слід зазначити, що для 
здійснення цих процедур, аудитор повинен відповідним листом запросити базу 
бухгалтерської програми, у якій здійснюється облік основних засобів, а також 
здійсни перевірку наявності первинної документації в офісі підприємства. 
На третьому етапі відбувається перевірка технічного стану та те, як основні 

засоби зберігаються на підприємстві. Для цього, аудитор попередньо здійснює 
вибірку основних засобів, які будуть перевірятись з наданої підприємством 
бухгалтерської бази. Під час здійснення інвентаризації, аудитор не тільки 
перевіряє фактичну наявність основних засобів, а й те в якому стані вони 
перебувають та у яких умовах зберігаються. Результати цієї перевірки 
фіксуються у «Інвентаризаційному описі» (форма № ІНВ-1). В даному описі 
фіксується фактично наявна кількість основних засобів, а також робляться 
додаткові записи, якщо існують якісь неточності чи недоліки, наприклад 
пересортиця, нестача, надлишок або те, що основні засоби зберігаються 
неналежним чином. 
При здійснені аудиту основних засобів слід також приділити увагу перевірці 

операціям з орендованими основними засобами. Тому, на четвертому етапі під 
час здійснення цієї перевірки, аудитор повинен дослідити:наявність угод на 
оренду та умови цих угод;правильність та обґрунтованість ставок орендної 
плати;склад орендованих основних засобів;порядок проведення ремонту і 
повернення основних засобів орендодавцю;відображення орендованих основних 
засобів в бухгалтерському обліку.При цьому також з'ясовується чи не 
перевищує сума амортизаційних відрахувань з відданих в оренду основних 
засобів орендної плати та чи своєчасно та повною мірою вноситься орендна 
плата.Для здійснення цієї перевірки аудитор листом може запросити копії 
договорів на оренду з мокрою печаткою на них або ж здійснити цю перевірку в 
офісі підприємства, в якому аудитор зможе запрошувати всі необхідні йому 
документи для проведення аудиту. 
Таким чином, проведення аудиту основних засобів дозволяє встановити їх 

наявний та кількісний стан, відображення в обліку, в тому числі орендованих,  
правильність нарахування амортизації та усунення їхніх недоліків, що дасть 
змогу досягнути високого рівня якісних характеристик фінансової звітності 
підприємства. 
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ОЧІКУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ 

 
Наявність чи відсутність результатів проведення аудиту, оформлених у звіті 

аудитора, незалежно від змісту як звіту, так й інформації перевіреної 
інтегрованої звітності, є підставою для подальшого прийняття рішень щодо 
розгляду можливості надання ресурсів економічному суб’єкту, умов такого 
надання, виконання окремих угод комерційного (постачання чи придбання) та 
некомерційного (створення додаткових робочих місць) характеру, визначення 
умов залучення суб’єкта господарювання до приватно-державного партнерства 
тощо. 
Варто зауважити, що очікування користувачів інтегрованої звітності щодо 

наявності належним чином оформлених результатів аудиту можуть стосуватися 
також більш широкого контексту, ніж прийняття рішень на її основі. Сам факт 
наявності звіту аудитора, що містить його професійну думку щодо перевірених 
даних, може надати сигнал користувачам про те, що суб’єкт господарювання 
(особливо у випадку відсутності потреби в обов’язковому проведенні аудиту) 
готовий ініціювати проведення аудиту та понести пов’язані з цим витрати для 
того. Метою зазначеного, зокрема, є прагнення господарюючого суб’єкта 
продемонструвати прозорість своєї діяльності та за допомогою аудиту¸ 
відповідно до Концептуальної основи завдань з надання впевненості [1], 
знизити інформаційні ризики як окремих користувачів інформації, так і 
суспільства в цілому. 
Зважаючи на це, важливим предметом очікувань користувачів результатів 

аудиту інтегрованої звітності є отримання розуміння щодо призначення звіту 
аудитора. Особливої актуальності це набуває у зв’язку з необхідністю 
конкретизації, залежно від призначення, параметрів предмету аудиту, а також 
критерії такого оцінювання. Тому, однозначне визначення умов і порядку 
використання результатів аудиту, викладених у відповідному звіті, сприятиме 
максимальному врахуванню очікувань користувачів щодо можливості 
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використання даних звіту, а також – належній ідентифікації обмежень такого 
використання шляхом застереження користувачів від завищеного рівня 
відповідних очікувань. Це може бути досягнуто, наприклад, шляхом 
ідентифікації обставин, за яких можуть бути використані результати аудиту 
інтегрованої звітності, а також осіб, які можуть приймати рішення на основі 
викладеної в ній інформації. 
Ще однією групою очікувань користувачів результатів аудиту інтегрованої 

звітності є очікування щодо їх змісту.  
Користувачі результатів аудиту зацікавлені в отриманні даних, що 

безпосередньо не викладені у звітних формах, проте можуть бути отримані на 
основі застосування алгоритмів спільного оцінювання фінансових та 
нефінансових показників, їх взаємозалежності та взаємообумовленості, 
співвідношення та взаємоузгодженості. За умов складання суб’єктами 
господарювання інтегрованої звітності дані, які містяться у різних формах та 
характеризують економічні, екологічні, захисні, освітні, комунікаційні, 
соціальні та інші обставини функціонування економічних суб’єктів, їх вплив на 
зміст управлінських рішень тощо формується з урахуванням різних, часом 
взаємовиключних концепцій, різноманітність яких обумовлена відсутністю 
універсальних методичних підходів як до складання, так і до аудиторської 
перевірки.  
Водночас, користувачі зацікавлені у комплексному оцінюванні даних, що 

характеризуються різноманітністю змісту, структури, природи, призначення 
тощо. Вирішення таких проблем є можливим на основі констатації відповідних 
даних безпосередньо у звіті про результати аудиту. Зазначена інформація не 
тільки доповнює базу прийняття рішень на основі інтегрованої звітності, але й 
може свідчити про наявність чи відсутність ознак протиріч в окремих 
показниках, що вплине на оцінку їх достовірності, а отже – і на рівень довіри 
користувачів як до окремих даних, так і до інтегрованої звітності в цілому. 
Важливим аспектом, у розкритті якого у звіті за результатами аудиту 

зацікавлені користувачі інтегрованої звітності, є відповідність окремих 
показників, їх сукупності та звітності в цілому заздалегідь визначеній 
сукупності критеріїв. Такі критерії можуть генеруються, як правило, окремо для 
кожного з видів інформації, яка має бути охарактеризована у звітних формах. 
Тому, при аудиті інтегрованої звітності необхідно брати до уваги такі аспекти 
формування критеріїв, як характер інформації, джерело її отримання, способи 
використання, важливість в контексті цілей користувачів тощо.  
При цьому, критерії, за якими аудитор оцінює інформацію в інтересах 

користувачів інтегрованої звітності, можуть мати статичний або динамічний 
характер. 
Статичні критерії, в оцінюванні на відповідність яким даних інтегрованої 

звітності зацікавлені користувачі, можуть бути визначені як однозначні 
величини, отримані на основі даних про затверджені нормативи, арифметичних 
розрахунків, цільових параметрів тощо. Такі критерії можуть бути застосовані 
для оцінювання під час аудиту показників, які є однорідними за змістом 
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(економічні, соціальні, юридичні, екологічні тощо) і, як правило, складаються з 
урахуванням вимог спільної концептуальної основи. 
Натомість, динамічні критерії аудиту інтегрованої звітності характеризують 

наявність взаємообумовленості та взаємозалежності показників, які, як правило, 
мають різну природу, вимірювальні характеристики та формуються з 
використанням різних концептуальних основ. Такі критерії можуть 
характеризувати визначені тренди, напрями і динаміку змін показників одного 
виду (наприклад, фінансових) залежно від змін, що відбуваються в показниках 
іншого виду (наприклад, впровадження енергозберігаючих технологій 
виробництва). 
Відповідність інформації, що характеризується в інтегрованій звітності, 

встановленим критеріям, дає можливість її користувачам, зокрема, не лише 
приймати рішення на основі історичних даних, але й оцінювати перспективи 
змін умов і результатів діяльності економічного суб’єкта в майбутньому. При 
цьому, обґрунтованість таких оцінок, за нашим переконанням, підвищиться у 
випадку їх визначення у звіті за результатами аудиту. 
Ще одним важливим предметом очікувань користувачів результатів аудиту 

інтегрованої звітності є відображення у відповідному звіті окремих даних, 
розкриття яких не передбачене концептуальними основами, що 
використовуються для підготовки інформації у різних формах. При цьому, такі 
дані можуть характеризувати обставини, які, на думку аудитора, не вплинуть на 
значення показників інтегрованої звітності, проте можуть спричинити зміну 
рішень та поведінки користувачів. До таких даних, зокрема, може бути 
віднесено повідомлення у звіті про виявлені характеристики окремих операцій, 
що збільшують підприємницький ризик економічного суб’єкта, параметри 
очікувань відповідальних осіб щодо швидкості опанування новітніх технологій, 
встановлення та обґрунтування горизонту часу, протягом якого інформація 
інтегрованої звітності є актуальною тощо. 
Таким чином, дослідження, результати якого викладені у статті, свідчать про 

наявність широкого спектру очікувань користувачів результатів аудиту 
інтегрованої звітності. Серед іншого, зміст таких очікувань визначається 
інформаційними запитами користувачів, характеристиками об’єктів, що 
характеризуються в інтегрованій звітності, характером та способом формування 
даних. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ АУДИТУ 

 
Аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. [1], який 
визначає правові основи проведення аудиту. Проект закону був внесений 
народними депутатами Н.П. Южаніною, О.Ю. Кришиним, О.В. Кіршем, 
А.Ф. Антонищаком та ін. Цей закон спрямований на створення незалежного 
фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та 
іншої економічної інформації. Також визначено організаційні моменти 
проведення послуг: експертизи, консультацій з питань покращання організації 
бухгалтерського обліку, аналізу виробничої та фінансово-господарської 
діяльності підприємств; проведення семінарів, організація курсів; підготовка 
аудиторських кадрів; забезпечення державних органів та власників інформацією 
про фінансовий стан об'єктів діяльності. Тому, в результаті вивчення порядку 
організації аудиту необхідно навчитися організовувати аудиторські фірми, 
проводити аудиторські роботи та вміти оформляти результати перевірки. 
Аудиторська діяльність регулюється цим Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту. У випадках, якщо 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то 
застосовуються правила міжнародного договору. Кабінет Міністрів України 
може встановлювати особливості провадження аудиторської діяльності 
стосовно певних завдань відповідно до міждержавних угод, укладених 
відповідно до законодавства, від імені Уряду України з урядами інших країн. 
Новим Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

розширені повноваження Аудиторської палати України. Законом роз’яснюється 
визначення осіб, які можуть бути аудиторами. Таким чином, аудитором може 
бути фізична особа, яка має свідоцтво, що визначає її кваліфікаційну 
придатність на здійснення аудиторської діяльності на території України. 
Має місце роз’яснення, що аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати 

інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема з 
ведення та відновлення бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану 
фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового 
забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання.  
Під час роботи над законопроектом, народними депутатами були суттєво 

доопрацьовані окремі його положення, а саме: уточнено механізм фінансування 
органу суспільного нагляду; уточнено механізм страхування професійної 
відповідальності аудиторів, уточнено перелік не аудиторських послуг 
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(визначено чіткі обмеження щодо одночасного надання послуг з обов’язкового 
аудиту і не аудиторських послуг); імплементовано вимоги Європейського 
законодавства в частині атестації аудиторів (уточнено механізм зарахування 
теоретичних знань особі, що атестується, вимоги щодо атестації встановлені в 
залежності від досвіду роботи претендента тощо); приведено порядок 
організації суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 
Законом також передбачено ведення Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, який веде Аудиторська Палата України. Але, в законі в статті 2 
«Сфера дії Закону» у п. 1 та п. 2 не уточнено поняття про назви суб’єктів,      в 
яких проводиться обов’язковий аудит. Так, при характеристики слова 
«поширюється» а) «Цей Закон поширюється на… органи державної влади…» 
б) «Цей Закон не поширюється на діяльність органів державної влади …». Отже, 
при необхідності заключення договору з суб’єктом на проведення аудиту дуже 
важко розрізнити такі поняття, тобто чи дозволяється у цьому суб’єкті 
здійснювати аудит чи ні. 
У Законі немає чіткого визначення прав і обов'язків аудитора. Вони 

наведені, але «розосереджені» майже по всьому тексту Закону. Особливе 
значення має термін чинності свідоцтва, який, на наш погляд, необхідно 
збільшити до 10-15 років. 
Незалежний аудит, як вид контролю, являє собою важливу ланку в 

встановленні системи контролю в Україні. Зі сторони загального плану методом 
будь-якої науки називають прийоми та способи, які застосовують при 
дослідженні певного об’єкта. В основу порядку дослідження явищ в аудиті 
покладено діалектичний метод пізнання. Як і в інших науках, тут також 
використовується  підхід дедукції та індукції. 
Під фактичним вивченням розуміють один із способів контролю, який 

полягає у встановленні реального стану. Лабораторний аналіз проводиться при 
визначенні якості сировини, готової продукції, матеріалів у лабораторних 
умовах Контрольний запуск сировини у виробництво проводиться на основі 
використання діючого технологічного процесу з метою контролю за окремими 
процесами в присутності комісії. Метод візуального контролю (оцінка 
коефіцієнта пропорційності «візуально»). Метод виділення центрів 
відповідальності за функціональним принципом: а) відповідальний повинен 
бути в кожному підрозділі (центрі);  б) бухгалтерський облік в центрах повинен 
бути помірно деталізований і простий; в) бажано на центри відносити тільки 
прямі витрати. 
Метод ланцюгових підстановок при якому застосовуються формули 

відхилень фактичних змінних витрат від планових: 
А) за об'ємом ОQ= (Qф – Qп)НпЦп               (1) 
Б) за ціною Оц =Qф (Цф – Цп) Нп                (2) 

де, О – відхилення;  
Q – обсяг випуску;  
Н – норма витрати ресурсів (матеріалів, енергії та ін.) на одиницю випуску;  
Ц – ціна одиниці ресурсів;  
ф, п– індекси фактичного та планового значення величин. 



87 

Метод інтерполяції (побудова прямої лінії по двох точках). 
Метод лінійного програмування – застосовується в бізнесі для визначення 

ціни продукції, обсягу, структури випуску і реалізації продукції, встановлення 
оптимальних схем функціонування підприємства. Наприклад, для визначення 
значення змінних x1, x2 ....... xn, за цільовою функцією. 

Q(x) =p1x1 +p2x2 +……+ pnxn                 (3) 
Висновки з перевірки звітності аудитор відображає в аудиторському звіті. 

Аудиторський звіт повинен служити основою довіри до фінансової звітності. 
Якщо перевіряється звітність і вона не дає об’єктивного і реального висвітлення 
роботи підприємства, то аудитор повинен визначити вид аудиторського звіту, 
який він може дати.  
Отже, з метою вдосконалення організації аудиту необхідно привести 

законодавчі розробки по проведенню аудиту до діючої економічної теорії 
суб'єкта. Також встановити термін дії посвідчення аудитора до 15 років. 
Підвищення кваліфікації аудитора проводити один раз у п’ять років, а не 
щорічно. При цьому, враховувати підвищенням кваліфікації наукові розробки в 
частині аудиту, фінансів, економіки, права, бухгалтерського обліку за різні 
періоди видання. Під час аудиторського контролю використовувати всі 
запропоновані методи перевірок. Особливо важливі, при цьому, такі способи як 
«метод зустрічної перевірки», «взаємний контроль», коли виявляються операції 
з розкрадання господарських засобів, що впливають на стан фінансової 
звітності. У склад аудиторського звіту з перевірки фінансової звітності 
необхідно включити: угоду (договір) на здійснення аудиторських послуг, 
протокол узгодження договірної ціни на аудиторські послуги, акт здавання-
приймання виконаних аудиторських робіт, квартальний звіт (дані документи 
можна віднести до планової документації), а також: наказ керівника 
підприємства-замовника на проведення аудиторських послуг, акт  інвентаризації 
активів і пасивів, договір на проведення попередньої експертизи. 
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Ефективність діяльності підприємств аграрного сектору є ключовою умовою 

забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку. Важливим кроком на шляху 
досягнення цієї мети є визначення інструментів управління фінансовими 
ресурсами сільгосппідприємств, які допоможуть створити умови для здійснення 
необхідних структурних змін в аграрному виробництві. 
Серед ключових інструментів, що застосовуються урядом, є наступні: 

а) зниження витрат на придбану сільгосппідприємствами промислову 
продукцію і послуги (регулювання цін, пряме відшкодування витрат 
виробникам, оплата деяких видів придбаних ресурсів за рахунок прихованих 
кредитних субсидій, субсидування деяких видів продукції, що купується, таких 
як добрива й електроенергії; б) субсидії на продукцію тваринництва; 
в) списання сільськогосподарських боргів; г) надання пільгових і цільових 
кредитів сільгоспвиробникам; д) захисні заходи в помірному обсязі у сфері 
зовнішньої торгівлі; ж) особливий порядок приватизації підприємств, що 
займаються переробкою та збутом сільгосппродукції; з) державні інвестиції; 
к) збереження певного обсягу державних закупівель для поставок 
продовольства деяким категоріям споживачів (армія). 
Уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському 

господарстві для спрощення отримання кредитів малим фермерам, що не мають 
кредитної історії. Для формування статутного капіталу Фонду держбюджет 
передбачив 240 млн грн. Фонд надасть доступ малим і середнім суб’єктам 
підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість 
їх залучення. Крім того, це також мінімізує ризики можливого неповернення 
кредитів. Взявши кредит в акредитованому банку, аграрії можуть розраховувати 
на підтримку держави у гарантуванні зобов’язань за кредитними договорами 
перед банками [1]. 
Доволі гнучке сільське господарство здатне коригувати структуру посівів у 

залежності від цінової політики, а також у системі постачання ресурсів і збуту 
продукції на ринках. Структурні трансформації вимагають виконання певних 
умов, що становлять загальну програму заходів: виважена монетарна політика, 
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розвинута інфраструктури, гнучкі ринки землі, праці та фінансів. Нині сільське 
господарство зможе залучити приватні інвестиції тільки за умови достатньої 
рентабельності, а заходи щодо регулювання цін повинні бути стабільними. 
Гальмують формування конкурентоспроможного агросектору диспропорції в 
обсягах підтримки різних напрямків сільського господарства, цінове і торгове 
регулювання, нелогічні ринкові інтервенції. 
В Україні є всі шанси для активізації внутрішніх процесів структурної 

трансформації для підвищення рентабельності агровиробництва та вирішення 
проблем якості і безпечності продовольства, розвитку сільської місцевості. 
Співвідношення індексу рослинництва та індексу виробництва 

тваринництва в Україні представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Співвідношення індексу рослинництва та індексу виробництва 

тваринництва в Україні, 1992-2016 рр. 
Джерело: складено за [2]. 

 
Традиційно більшість української агропродукції складають товари 

рослинництва. Аграрії виробляють багато зерна і мало м'яса. Це дозволяє 
експортувати на міжнародний ринок зернові культури, але змушує імпортувати 
свинину. До відома: курятини в Україні виробляється більше, ніж свинини. 
Якщо розглядати кожну область України з точки зору виробництва продукції, 
виявиться, що по всій країні це буде молоко. На другому місці – яйця, далі – 
м'ясо птиці і свинина. 
Нині засади управління фінансовими ресурсами сільгосппідприємств 

передбачають активне втручання держави і значну довільність рішень, що 
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уповільнює прискорення реструктуризації фермерських господарств і ефективне 
використання сільськогосподарських ресурсів. 
Для оцінки ефективності фінансової підтримки агросектора важливі не 

стільки обсяги бюджетних асигнувань аграріям, скільки використання цих 
фінансових ресурсів, яке до тепер залишається не раціональним. Замість того, 
щоб створювати ринкові інститути – систему сільського кредиту, лізингову та 
страхову системи, державні заходи, навпаки, виштовхують приватних 
підприємців і сприяють збереженню старої системи залежної від держави. 
Цьому служать: списання боргів сільськогосподарських підприємств, яке 

послаблює фінансову дисципліну і створює негативні стимули для розвитку 
недержавної системи кредитування сільського господарства; податкове 
законодавство, що передбачає значні відмінності в діючих ставках податків для 
підприємств різних форм власності; лізинговий фонд гальмує розвиток 
приватного комерційного лізингу в агросекторі. Вагома частка державних 
субсидій сільському господарству має нестимулюючу властивість створення 
ринкових інститутів, і частка таких субсидій у загальному обсязі витрат на АПК 
зростає. Більш того, відносний обсяг цих субсидій збільшується. 
Якщо говорити про фінансування сільгосппідприємств на найближчі роки, 

то інтеграція в ЄС дає екстраординарний шанс посилити координацію дій 
державної і регіональної влад у сфері агровиробництва. Хоча макроекономічна 
політика не передбачає вжиття заходів у конкретних секторах, вона все ж таки 
робить вплив на стимули для агровиробництва. Особливо це стосується ставки 
процента й обмінного курсу. Наочним прикладом вищесказаного є девальвація 
гривні в 2008-2020 рр., наслідки якої добре відомі в Україні. У 2009 році в 
держбюджеті було зменшено на потреби аграріїв майже по усіх напрямках, в 
цілому витрати на АПК були скорочені на 55,8%. У 2009 році на субсидування, 
пряму підтримку було передбачено 500 млн грн, що на 81,6%, або майже в 5 
разів, менше в порівнянні з 2008 роком. Якщо в 2008 році було передбачено на 
страхування сільгоспвиробників 200 млн грн, то в 2009 році не передбачено 
нічого. На здешевлення кредитів в 2009 році було передбачено 300 млн грн, а в 
2008 році було 1,4 млрд грн. Це один з механізмів в аграрній політиці, який 
дуже ефективно використовується вже багато років. Дійсно, 300 млн грн, 
особливо при девальвації гривні, недостатньо, щоб допомогти виробникам 
сільгосппродукції отримати кредити на нормальних умовах [3].  
Таким чином, існують різні види державного втручання, але в уряду часто 

відсутні і механізми контролю, і фінансові ресурси для регулювання 
продовольчих ринків так, як цього вимагає досягнення заявлених урядом цілей, 
а на практиці у нього немає необхідної інформації для формування та розвитку 
національної системи управління фінансовими ресурсами сільгосппідприємств. 
У більшості випадків наявної інформації про реальні ринкові ціни на продукцію 
сільгосппідприємств також недостатньо. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

В сучасній науці немає єдиного підходу до визначення інвестиційної 
діяльності. Такий ситуація зумовлює потребу в аналізі наявних визначень 
вітчизняних та зарубіжних дослідників. 
Згідно статті 2, Закону України «Про інвестиційну діяльність» № 1261-ХІІ 

від 18.09.1991 р. «інвестиційною  діяльністю  є  сукупність  практичних  дій 
громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна  
діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів  і  
проведення  операцій  з  корпоративними правами та іншими видами майнових 
та інтелектуальних цінностей» [1]. 
В Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7) «Звіт про 

рух грошових коштів» інвестиційна діяльність описана як «придбання і продаж 
довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами 
грошових коштів» [2]. 
Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. вказують, що «інвестиційна 

діяльність – основний засіб соціального й економічного розвитку, процес 
реалізації інвестицій різних видів і форм» [3, c. 20]. 
Скороход І.П. визначає інвестиційну діяльність як «вкладення інвестицій і 

здійснення практичних дій з метою отримання прибутку й (або) досягнення 
іншого корисного ефекту» [4, c. 7]. 
Поєдинок В.В. вказує, що «інвестиційна діяльність – це сукупність дій 

господарського та управлінсько-господарського характеру, які вчиняються 
суб’єктами господарювання щодо підготовки до вкладення інвестицій, 
безпосереднього вкладення інвестицій (інвестування) та господарського 
використання вкладених інвестицій» [5]. 
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Клименко В.В. наводить наступне визначення: «інвестиційна діяльність – 
сукупність виконуваних дій щодо ефективного вкладення коштів в інвестиційні 
програми і проекти, здатні принести достатню вигоду» [6, c. 19]. 
Костюкевич Р.М. включаєінвестиційну діяльність підприємства до складу 

фінансового менеджменту: «процес здійснення інвестицій є інвестиційною 
діяльністю підприємства, що належить до складових фінансового менеджменту. 
Інвестиційна діяльність характеризує процес обґрунтування і реалізації 
найбільш ефективних форм вкладення капіталу, направлених на розширення 
економічного потенціалу підприємства» [7, c. 24]. 
Щукін Б.М. вказує, що «інвестиційна діяльність представляєінвестиційний 

процес вреальних умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та 
управління цим процесом. Як правило, інвестиційна діяльність розглядається 
стосовно конкретного інвестиційного проекту та підприємства (юридичної 
особи), що здійснює інвестиційний процес» [8, c. 23]. 
Дука А.П. наводить наступне визначення інвестиційної діяльності:  

«інвестиційна діяльність – цілеспрямовано здійснюваний процес вишукування 
необхідних інвестиційних ресурсів , вибору ефективних об'єктів (інструментів) 
інвестування, формування збалансованої за обраними параметрами 
інвестиційної програми або портфеля та забезпеченості ефективності їх 
реалізації» [9, c. 63]. 
С.А. Стахурська, С.В. Стахурська дають визначення «інвестиційна 

діяльність підприємства – це сукупність його практичних дій, спрямованих на 
реалізацію інвестиційних програм з метою отримання прибутку, яка полягає у 
відшуканні необхідних інвестиційних ресурсів, ефективних об'єктів 
інвестування та здійсненні безпосереднього інвестування» [10, c. 5]. 
Відповідно до визначення С.М. Безродної, «інвестиційна діяльність 

підприємства являє собою цілеспрямовано здійснюваний процес формування 
необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних 
параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору 
ефективних об'єктів (інструментів) інвестування та забезпечення їх реалізації. 
Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних 
осіб і держави щодо реалізації інвестицій» [11, c. 15]. 
На основі аналізу вищевказаних визначень, найбільш точно та повно можна 

описати інвестиційну діяльність як цілеспрямовану діяльність з управління та 
організації процесу відбору найефективнішого інвестиційного проекту, 
знаходження необхідних інвестиційних ресурсів та його реалізації такого 
інвестиційного проекту. 
До основних понять інвестиційної діяльності належать: 
• інвестиційний цикл – сукупність процесів від ініціювання підготовки до 

розгляд інвестиційного проекту до вводу відібраного проекту в 
експлуатацію[12, с. 12]; 

• інвестиційний процес – сукупність взаємопов’язаних дій направлених на 
реалізацію інвестицій, які пов’язані зі змінами капіталу [13, с. 43]; 

• інвестиційний проект - це комплекс заходів (організаційно-правових, 
управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених 
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на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку 
національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів 
економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійсн1юється суб’єктами 
інвестиційної діяльності з використанням цінностей [1]. 
Для досягнення вищої ефективності інвестиційної діяльності, розроблені 

принципи здійснення інвестиційної діяльності. 
До них належать: 
– принцип незалежності, згідно з яким інвестор приймає рішення, пов’язані 

з інвестиційною діяльністю на власний розсуд; 
– принцип добровільності, згідно з яким інвестор приймає рішення, 

пов’язані з інвестиційною діяльністю без будь-якого примусу, лише на власний 
розсуд; 

– принцип рівноправності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної 
діяльності провадять свою діяльність на рівних умовах; 

– принцип прозорості, згідно з яким інвестиційна діяльність має 
провадитись прозоро і  в рамках законодавства; 

– принцип відповідальності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної 
діяльності мають виконувати взяті на себе обов’єзки по відношенню до інших 
учасників; 

– принцип ефективності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної діяльності 
провадять свою діяльність з метою досягнення всіх поставлених цілей  з 
найменшими втратами; 

– принцип захищеності, згідно з яким всі суб’єкти інвестиційної діяльності 
мають запобігати необхідних заходів для збереження своїх інвестицій [13, с. 43-44]. 
Об’єктом інвестиційної діяльності є інвестиції як вкладення ресурсів в 

матеріальні та нематеріальні об’єкти. Зокрема, інвестиціями можуть бути 
наступні об’єкти: 

– кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім 
векселів); 

– рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші 
матеріальні цінності); 

– майнові права інтелектуальної власності;  
– сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 

оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, 
необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не 
запатентованих («ноу-хау»); 

– права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, 
обладнанням, а також інші майнові права; 

– інші цінності[1]. 
До суб’єктів інвестиційної діяльності належать: 
– інвестори – суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про 

вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних 
цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі 
вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого 
учасника інвестиційної діяльності; 
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– учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні 
особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як 
виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора [1]. 
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НОВАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ 
 

Вільний доступ до кредитних ресурсів для підприємництва є гарантією 
стабільної діяльності. Кредитна підтримка малого бізнесу здійснюється у 
багатьох країнах, а для України вона має позитивний досвід ще з часів 



95 

Земського банку. Зокрема, Земський банк Херсонської губернії був заснований 
в травні 1864 року й розташовувався в Одесі [1]. Метою створення банку було 
довгострокове кредитування землевласників за рахунок основного капіталу в 
розмірі 100 тис. руб., сформованого за рахунок урядової позики.  
Можливості такої підтримки визначаються спроможністю держави 

організувати систему кредитування, яка б функціонувала автономно, але 
перебувала під патронатом держави і мала високу ефективність. 
На даний час кредитна підтримка малого аграрного підприємництва 

здійснюється через бюджетні програми здешевлення кредитів. Стан 
кредитування галузі приведено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка залучених та пільгових кредитів агросектору  
за 2008-2019 рр., млрд грн 

Джерело: побудовано автором за даними НБУ та Мінагрополітики. 
 
Як спостерігаємо, загальний обсяг залучених кредитів за період з 2008 по 

2019 р. зріс у 21,9 раз, а пільгових – у 7 раз. Частка пільгових кредитів у 
загальному обсязі кредитування досить істотна, у 2008 р. – 52%, в 2019 р. – 17%. 
Зближуються стандартна і пільгова ставки, якщо у 2008 р. різниця була 11 пп, то 
у 2019 р. – 8,5пп. Згідно лінійної залежності з достовірністю 93% щорічний 
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приріст кредитування - 3,75 млрд грн. У 2019 році кредити, надані у сільське 
господарство, становлять понад 63,5 млрд грн, з середньозваженою ставкою за 
користування 16,5% річних.За цей же період на державну підтримку за 
напрямом здешевлення кредитів фактично використано 450 млн грн. Кількість 
підприємств, які залучити пільгові кредити – 426, з них: 248 мають чистий дохід 
(виручку) від реалізації до 20 млн. грн., 51 проводять діяльність з вирощування 
та розведення тварин. Загалом залучено пільгових кредитів на суму 4628,3 млн 
грн. Загалом, найбільші обсяги кредитів залучаються невеликими 
підприємствами на короткий термін (до 12 міс.) для покриття поточних витрат. 
Відсутність довгострокових кредитів, предмету застави та історії кредитування, 
позбавляє можливості малі та середні сільськогосподарські підприємства 
здійснювати інвестиції. 
Державним бюджетом на 2020 рік по видатках на сільське господарство 

передбачено програму 1201300«Формування статутного капіталу Фонду 
часткового гарантування кредитів» у обсязі 240 млн грн, для малих фермерів на 
покупку землі, виплати якого мають запуститися в 4 кварталі, після відкриття 
ринку землі 1 жовтня 2020 року. Наразі, зареєстровано законопроект«Про Фонд 
часткового гарантування кредитів в сільському господарстві» №3205 
(21.03.2020 р.) [3] (далі - Фонд), який має на меті підтримку малих і середніх 
фермерських господарств через розширення для них доступу до кредитних 
ресурсів з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі 
та сільського господарства в Україні. 
Види та умови діяльності Фонду згідно ст. 13 є надання часткових гарантій 

за кредитними зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів підприємництва, що 
здійснюють діяльність у сільському господарстві. Часткові гарантії надаються 
лише за кредитами, наданими фінансовими установами, які уклали договір про 
співпрацю з Фондом. За вимогами ст. 14 право на часткове гарантування 
виконання зобов’язань за кредитними договорами мають малі та середні 
суб’єктами підприємництва (юридичні особи, фізичні особи-підприємці), у 
власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського 
призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів.Джерелами 
фінансування Фонду, згідно ст. 15, є кошти, передані до статутного капіталу 
Фонду;дохід від фінансово-господарської діяльності;кошти, отримані від третіх 
осіб на поворотній основі за погодженням органу, який здійснює державне 
регулювання ринків фінансових послуг;бюджетні кошти в разі передбачення їх 
законом про Державний бюджет України на відповідний рік;інші джерела, не 
заборонені законодавством. 
Сама ідея пільгового кредитування з державною гарантією досить 

виправдана та дієва. Але проєкт закону не містить детальних механізмів 
діяльності такого фонду, обґрунтування доцільності його створення та взаємодії 
з державою. Про це науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки» надали 
експертний висновок у відповідні інстанції. Наразі, проект потребує більш 
глибокого аналізу стану кредитування малих аграрних підприємств, врахування 
потреби їх у мікрокредитах, відповідного пакету супровідних документів щодо 
розрахунку методики ефективності мікрокредитування  
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Відповідно, для наукового супроводження процесу запровадження 
державних кредитних гарантій через створення Фонду можуть бути використані 
напрацювання ННЦ «Інститут аграрної економіки» «Розробка системи 
мікрокредитування особистих селянських та малих фермерських господарств», 
№ держреєстрації: 0116U000064, де проаналізовано загальний стан аграрного 
кредитування, окремі програми державної підтримки щодо пільгового 
кредитування, надання кредитів фермерським господарствам. Визначено 
напрями, які можуть бути запозичені для України із зарубіжного досвіду 
мікрокредитування аграрного бізнесу. Розроблено анкети для дослідження 
потреби у мікрокредитах (для юридичних та фізичних осіб-підприємців малого 
аграрного бізнесу, банків та мікрокредитних установ). Оцінено потребу у 
мікрокредитах шляхом врахування особливостей формування фінансових 
ресурсів сільгоспвиробників на основі балансу попиту та пропозиції фінансових 
ресурсів.На основі результатів виконання дослідження розроблено Методичні 
рекомендації з формування системи мікрокредитування малого аграрного 
підприємництва. Упровадження розробленої організаційної схеми 
мікрокредитування дасть змогу підвищити доступ селянських та фермерських 
господарств до фінансових ресурсів кредитної системи. 
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДОЧАСНОГО СКАСУВАННЯ 
«СОЄВИХ ПРАВОК» 

 
У грудні 2017 року Верховна Рада України прийняла так звані «соєві 

правки», якими скасувала відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при 
експорті соєвих бобів з 1 вересня 2018 до 31 грудня 2021, а також насіння ріпаку 
з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 [1; 2].  
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«Соєві правки» спрямовувались на стимулювання збільшення обсягів 
переробки внаслідок застосування спеціального порядку справляння ПДВ при 
здійсненні операцій з експорту соєвих бобів і, відповідно, збільшення 
створюваної доданої вартості в Україні.  
Підсумки цього рішення виявилися неоднозначними і викликали палкі 

дискусії в експертному середовищі [3; 4; 5; 6; 7]. 
Як наслідок, у Верховній Раді України була зареєстрована законодавча 

ініціатива щодо скасування даної податкової новації і повернення стандартного 
порядку справляння ПДВ з операцій з експорту соєвих бобів, яка, щоправда, так 
і не набула законного статусу. 
Проведений нами науковий аналіз наслідків дочасного скасування дії 

«соєвих правок2 показує наступне. 
Запровадження «соєвих правок» з 1 вересня 2018 року призвело до певних 

втрат частини доходів виробників – платників ПДВ, які не здійснюють 
самостійну експортну поставку сої. За розрахунками, майже третина виробників 
сої відчула негативний вплив соєвих правок, а обсяг втрачених ними доходів 
може сягати 0,9 млрд грн. 
Практична реалізація відповідного державного рішення відбулася на тлі 

спадного світового цінового тренду на сою та продукти її переробки. В останні 
роки ціни на сою в Україні суттєво знизились – особливо це стосується 
поточного маркетингового року. Причому спадний ціновий тренд на світових 
ринках сої та продуктів її переробки все ще триває, а, відповідно, може 
провокувати подальшу втрату доходів сільгосптоваровиробників – особливо на 
тлі кризи в Китаї, який є основним споживачем продуктів переробки сої у світі.  
Відповідно, несприятлива цінова ситуація на внутрішньому ринку сої 

переважною мірою зумовлена негативною динамікою світових цін, а не 
запровадженням у 2018/2019 МР «соєвих правок».  
За оцінками ННЦ «Інститут аграрної економіки», фактор «соєвих правок» 

зумовив не більш як 30 % загального зниження внутрішньої ціни на сою в 
Україні – проти їх рівня середини 2017/2018 МР (до запровадження податкової 
новації). Тобто запровадження «соєвих правок» не мало вирішального впливу 
на спадні цінові тренди на ринку сої в Україні. 
Разом з тим, «соєві правки», які передбачали стимулювання збільшення 

обсягів її переробки через застосування спеціальний порядок справляння ПДВ 
при здійсненні операцій із експорту соєвих бобів та, відповідно, збільшення 
обсягів створюваної доданої вартості в Україні, забезпечили позитивні 
зрушення в олієжировій галузі.  
Зокрема, у 2019 році вдалося майже подвоїти обсяги переробки сої в Україні 

проти рівня 2017, більш як удвічі зросли обсяги експорту продуктів переробки 
сої проти показників 2018 року, відбулося зростання обсягів створюваної 
доданої вартості та доходної бази бюджетів різних рівнів. 
Тобто, при певних втратах частини виробників сої, запровадження 

державного регулювання її експорту нетарифними методами, загалом мало 
позитивний вплив на вітчизняну економіку: збільшено обсяги завантаження 
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переробних потужностей та частку товарів з більшою доданою вартістю в 
структурі експорту, забезпечено розвиток олієжирової галузі.  
За нашими розрахунками, обсяги доданої вартості, створюваної в процесі 

переробки соєвих бобів та послідуючого експорту олії та шроту, у декілька разів 
перевищують обсяги доданої вартості, що формуються при експорті 
безпосередньо соєвих бобів. 
Скорочення посівних площ під соєю у 2018-2019 рр. в першу чергу, стало 

наслідком негативного світового цінового тренду, який триває із 2013 року, а не 
запровадженням «соєвих правок».  
За нашими розрахунками, прибуток з гектара посівів сої в останні роки 

значно поступається прибутку, отриманому при вирощуванні інших основних 
сільгоспкультур (зокрема ріпаку та соняшнику).  
Зі скасуванням «соєвих правок» Україна повернеться до сировинної моделі 

вітчизняного соєвого ринку, за якої переважні обсяги вирощених соєвих бобів 
експортуються у непереробленому вигляді (у 2017 р. перероблялось лише 19 % 
соєвих бобів, що є найнижчим показником серед країн-виробників сої). 
Така модель розвитку ринку є більш сприятливою для діяльності 

транснаціональних компаній. Натомість, збільшення обсягів переробки соєвих 
бобів передбачає більшу участь національних компаній, генерування більшої 
доданої вартості всередині країни. Враховуючи значні ефекти від внутрішньої 
переробки соєвих бобів, її обсяги необхідно нарощувати незалежно від 
застосування чи не застосування «соєвих правок».   
Дочасна, непередбачувана відміна дії «соєвих правок» має низку нега-

тивних наслідків довгострокової дії, серед яких, насамперед, варто виділити: 
– втрату унікального шансу перевірки дієвості нетарифних методів 

державного регулювання для зміни сировинної моделі розвитку аграрного 
сектора на прикладі окремо взятої галузі; 

– втрату довіри до стабільності державної аграрної політики у інвесторів – 
як у тих, що планували розширення наявних виробничих потужностей з 
переробки олійних, так і у тих, що збирались збільшувати свою присутність на 
ринку аграрної переробки в цілому; 

– засвідчення непослідовності державної аграрної політики напередодні 
запровадження обігу ринку землі. 
Зростання доходів сільгосптоваровиробників внаслідок дочасної відміни 

«соєвих правок» не є очевидним – зростання внутрішніх цін на сою буде 
залежати від цінової ситуації на зовнішніх ринках, відпрацьованості механізму 
бюджетного відшкодування ПДВ в умовах суттєвого невиконання державного 
бюджету.  
Натомість, із високою вірогідністю можна прогнозувати суттєве зменшення 

обсягів переробки сої. Цілком можливо, що показник частки переробки сої в 
Україні може знову опуститись нижче рівня у 20 %. 
Прогнозоване зменшення обсягів переробки сої після відміни «соєвих 

правок» зумовить дефіцит відповідної продукції та, відповідно, підвищення цін 
на внутрішньому ринку.  
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Внаслідок цього очевидним є зростання вартості кормів та зростання 
собівартості тваринницької продукції, подальше згортання обсягів її 
виробництва та зниження доступності для населення. 
Практика застосування «соєвих правок» свідчить про необхідність 

запровадження, поряд з стимулюючим, компенсаційних заходів. Щодо ринку 
сої такими заходами можуть бути розширення експортних можливостей дрібних 
сільгосптоваровиробників; запровадження цільових дотацій для виробників, які 
здійснюють поставку соєвих бобів  на переробку та ін. 
Для забезпечення послідовності і стабільності аграрної політики, 

покращення інвестиційного клімату в Україні необхідно використовувати 
практику зарубіжних країн щодо розробки та реалізації масштабних цільових 
програм підтримки. Прикладом для стратегії розвитку ринку олійних культур та 
олієжирової галузі може слугувати Програми розвитку білкових культур, що 
функціонує у Франції з 2014 р. та передбачає комплексне рішення проблеми 
виробництва протеїнових культур та забезпечення тваринництва належною 
білковою  кормовою базою.  
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ОЦІНКА НЕВІДШКОДОВАНОГО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ  

З ПДВ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ 
 

Питання відшкодування з Державного бюджету грошовими коштами ПДВ 
тим господарюючим суб’єктам, які на це мають законне право,  знаходиться у 
центрі уваги представників законодавчої та виконавчої влади, контролюючих 
органів, ділових кіл, науковців. Віддаючи належне науковцям за напрацювання 
з цієї проблематики, зазначимо, що питання ефективності механізму 
бюджетного відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробникам 
залишаються недослідженими і потребують додаткового обґрунтування.  
У 2017 році на прикладі податкової звітності сільгоспвиробників 

Хмельницького району та м. Хмельницького ми проаналізували зазначену 
проблему з бюджетним відшкодуванням. При цьому, особлива увага була 
звернута на суми від’ємного значення (невідшкодованого податкового кредиту), 
які обліковуються лише в деклараціях з ПДВ за результатами проведення 
сезонних робіт (придбання мінеральних добрив, пального, насіння, ремонтно – 
технічні роботи тощо) та залишилися не відшкодованими [1]. І в цьому 
конспекті виглядає логічним прослідкувати, як змінилась ситуація з бюджетним 
відшкодуванням сільгоспвиробникам регіону після 2017 року, які вже більше 3 
років працюють на загальному режимі ПДВ поряд  з підприємствами інших 
галузей економіки. 
Доведемо це на прикладі аналізу податкової звітності за 2017-2019 

сільгоспвиробників Хмельницької області, зареєстрованих у Хмельницькому 
районі та в обласному центрі. Зазначимо, що невідшкодований кредит 
сільгоспвиробників збільшився з 18,41 млн.грн. у 2017 році до 47,24 млн.грн. у 
2019. Якщо порівняти розмір від’ємного значення сільгосппідприємств регіону 
у податковій звітності із загальною заборгованістю невідшкодованого ПДВ в 
цілому по області, то прослідковується ситуація, яка не може не хвилювати. При 
загальному зменшенні невідшкодованого ПДВ по Хмельницькій області за 
2017-2019 роки, частка  невідшкодованого податкового кредиту за результатами 
проведення сезонних робіт сільгоспвиробників продовжує зростати. 
Якщо розглянути структуру податкового кредиту за видами діяльності та 

структуру коштів (табл. 1), то переважають дані сільськогосподарських 
підприємств  найприбутковішої діяльності  за  КВЕД, а саме: «Вирощування 
зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур». 
Частка виробників, у яких рослинництво є основним видом господарської 
діяльності, є найбільш вагомою як за кількістю сільгоспвиробників регіону 
82,05 %), так й за структурою коштів (95,9 % від загальної заборгованості 
невідшкодованого кредиту).  
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Таблиця 1 
Структура невідшкодованого податкового кредиту з ПДВ 

сільгоспвиробникам 

Вид діяльності за КВЕД 
Кількість 
підприємст

в 

Структура 
підприємст
в, % 

Сума 
кредиту, 
тис. грн. 

Структура 
кредиту, 

% 
Вирощування зернових 
культур (крiм рису), 
бобових культур i насiння 
олiйних культур 

32 82,05 45315,63 95,9 

Вирощування 
зерняткових i кiсточкових 
фруктiв 

0 0 0 0 

Вирощування ягiд, 
горiхiв, iнших плодових 
дерев i чагарникiв 

0 0 0 0 

Розведення свиней 1 2,56 60,94 0,13 
Розведення великої 
рогатої худоби молочних 
порiд 

1 2,56 22,99 0,05 

Розведення свiйської 
птицi 1 2,56 142,40 0,3 

Вирощування овочiв i 
баштанних культур, 
коренеплодiв i 
бульбоплодiв 

1 2,56 595,22 1,25 

Змiшане сiльське 
господарство 3 7,71 1111,0 2,35 

Всього по області 39 100,0 47248,2 100,0 

Джерело: розрахунки автора за даними податкової звітності з ПДВ за грудень 
2019 року. 

 
Зазначимо, що після відміни спеціального режиму податкове навантаження 

сільгоспвиробників по сплаті ПДВ до Державного бюджету у регіоні 
збільшилось, що підтверджується даними у таблиці 2. 
Так, якщо у грудні 2017 року 38 сільгоспвиробників задекларували до 

сплати ПДВ у розмірі 27,52 млн.грн., то вже за відповідний період у 2018-2019 
роках податковий тягар зменшується. Зокрема, у грудні 2018 року зазначений 
показник становить в сумі 2,7 млн.грн. (13 сільгосппідприємств) та у 2019 році – 
5,0 млн.грн. (22 товаровиробники).  
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Таблиця 2 
Податкове навантаження з ПДВ сільгоспвиробників (тис.грн.) 
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27520,51 18419,51 2703,68 33397,73 5039,42 47248,21 
Джерело: розрахунки автора за даними податкової звітності з ПДВ за грудень 
2017-2019 рр. 

 
Наголосимо, що серед виробників найбільше податкове навантаження та 

від’ємне значення прослідковуємо у звітності великих сільгосппідприємств, у 
яких площа земель перевищує 3 тис. га., а обсяги поставок власної 
сільськогосподарської продукції – 50 млн. грн. Так нами встановлено, що 
ТОВ «СГП Агропромтехніка» задекларувало до сплати в бюджет ПДВ у грудні 
2017 року 14,76 млн.грн., у 2018 -2019 роках (грудень) ТОВ «Аграрні 
Технології» до сплати 1,41 млн.грн. та 1,51 млн.грн. років відповідно. 
По заборгованості з невідшкодованого кредиту найбільша частка 

обліковується за одним із великих сільгосппідприємств (ТОВ «Поділля-
Агросервіс»), за яким бюджетний борг становить 39,3 % (7,25 млн.грн), 50,8 % 
(16,98 млн.грн.) та 79,2 % (37,42 млн.грн.) відповідно від загальної 
заборгованості сільгоспвиробникам у 2017-2019 роках по регіону.  
Отже, питання відшкодування сільгоспвиробникам оплаченого податкового 

кредиту з ПДВ й надалі,особливо малим та фермерським господарствам 
залишається проблемним та потребує подальших наукових досліджень з метою 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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